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 ايران
  سقوط شاه-1
 

اشك چهره هاي بيش از دويست تن از خبرنگـاران را پوشـانده             .      در ضلع جنوبي كاخ سفيد، ايستاده بودم و اشك مي ريختم          

پليس براي متفرق كـردن     . از دور صداي جمعيت هر چند بلند نبود، اما خوب شنيده مي شد            . ني بود لحظه اي از يادنبرد   . بودند

. جمعيت گاز اشك آور بكار مي برد و از بداقبالي، باد بسوي محلي كه ما در آن آماده اسـتقبال شـاه ايـران بـوديم، مـي وزيـد                        

 .دودهاي گازهاي اشك آور همه ما را فرا گرفته بودند

مي كوشيدم چنان جلوه كـنم كـه گـوئي هـيچ     . يون دوربين را بمن دوخته بود كه داشتم به شاه خوش آمد مي گفتم             تلويز

بزحمت از ماليدن و پاك كردن چشم ها خودداري مي كردم تا همانند چشمان بيشتر حاضـرين، تحريـك                  . اتفاقي نيافتاده است  

 .نشوند

اما دو سـال بعـد      . اشكها بيانگر شب اندوه و گرفتاري بودند      . اي تلخ آينده بود   نمود روزه  ، روز پيش  1977 نوامبر   15    آن روز،   

 . ماه ادامه يافت14روزي آغاز شد كه روز اندوه و گرفتاري كشور ما از دست ايران بود، اندوهي كه بمدت 

ه قابليت او در حفـظ روابـط        ب.      من بروش روساي جمهوري پيشين مي رفتم و با شاه بمثابه متحد قوي آمريكا رفتار مي كردم                

و تصميم او را به دادن نفت با اسرائيل وقتي كشورهاي عرب، فروش نفت بـه                . خوب با مصر و عربستان سعودي ارج مي گذاشتم        

 به آمريكا آمد، مشتاق بودم او را برانگيزم كه نفـوذ خـود              1979وقتي در نوامبر    . اين كشور را تحريم ميكردند، ستايش مي نمودم       

سادات تازه اظهار كرده بـود كـه قصـد دارد از بيـت المقـدس                . حمايت از اقدام سادات بديدار از بيت المقدس بكار برد         را در   

 .ديدار كند



از او پرسيد بدترين صحنه آرائي سياسي كه در سال هاي آينده امكـان وقـوع                ....     در چهارم نوامبر وقتي خبرنگار بين المللي        

رشد تروريسم در جامعه هايي كه در آنهـا خودكـامگي افـراد رواسـت و                « :  كدامست؟ شاه پاسخ داد    دارد و شما از آن نگرانيد،     

اگر اوضاع كنوني اين دمكراسـيها ادامـه بيابنـد، جامعـه هـاي      . دمكراسي ها بر اثر نبودن قانون و نظم، در حال فروپاشي هستند    

آزادي چيـزي نيسـت كـه       . ان مي بريد، متالشي خواهند شد     غرب، زير پتك هاي فاشيسم و كمونيسم، بسيار زودتر از آن كه گم            

روشن بود كه باور نمي كرد كـه هشـدارش در خـور             » .حد شكست نداشته باشد و دشمنان شما ميخواهند شما به اين حد برسيد            

 . ايران بود

ي مـذهبي قـوي، اسـاس ثبـات و         بنظر مي رسيد كه با رشد طبقه ميانه و با تعليم و تربيت به سزاي دانشجويان و با وجود رهبر    

اما من از راه گزارش هاي دستگاه اطالعاتي، آگاه بودم كه اين سه گـروه، در ايـران بـذر    . ترقي آينده ايران محكم گشته است  

 .اختالف و شقاق مي پاشند و احساس كردم كه بجاست در تنهائي با شاه در اينباره صحبت كنم

اما از امور ديگـري نيـز   . با كارهاي بزرگي كه در كشور شما بانجام رسيده اند، آشنا هستم   : فتم      وقتي با شاه تنها شديم، به او گ       

گروه روزافزوني از هموطنان شما مي گويند اين حقـوق هيچگـاه در             . شما اظهارات من را دربارة حقوق بشر شنيده ايد        . آگاهم

يان و ديگر رهبران مذهبي و طبقه جديـد ميانـه و دانشـجويان              اين را مي فهمم كه اغلب اغتشاشها را مال        . ايران رعايت نشده اند   

بر اثر شكايت هاي اين ناراضيان، شهرت ايران در         . داخل و خارج كشور كه خواهان نفوذ سياسي بيشتري هستند، دامن مي زنند            

ليس سياسي، از شدت و     آيا مي توان كاري كرد كه از راه شور با گروه هاي مخالف و كاستن از فشار پ                 . جهان آسيب ديده است   

 حدت مشكل كاسته بگردد؟

در ايـن بـاره     « : آنگاه با لحني غم انگيـز گفـت       .      شاه با دقت گوش داد و پيش از آنكه پاسخ گويد، لحظه اي چند مكث كرد               

خطـر  . انـد اين قوانين بخاطر مبارزه بـا كمونيسـم وضـع شـده     . من بايد قوانين ايران را مجري بدارم . كاري از من بر نمي آيد     

راست بخواهيد بزرگترين خطر بـراي ايـران و كشـورهاي منطقـه و غـرب                . كمونيسم، خطري واقعي و اساسي براي ايران است       

بهرحـال،  . اما اينكار را به اين زوديهـا نمـي تـوان كـرد            . وقتي اين خطر جدي برطرف شد، قوانين را مي توان تغيير داد           . است

ساني بعمل آمده اند كه اخالل گران حرفه اي هستند و قوانين براي دفاع از كشور در برابر شكايتها و اغتشاشهاي اخير از سوي ك

اينان اقليت بسيار ناچيزي هستند و در ميان اكثريـت مـردم ايـران نـه پايگـاهي دارنـد و نـه از حمـايتي                          . آنها بوجود آمده اند   

 ».برخوردارند

... 

شب اول سـال جديـد، ميهمـان    .  را در ايران بودم1977آخرين روز سال . ن كردممسافرتي به چند كشور از جمله به ايرا        ... 

 آرمان هـاي عـالي و حـق و    "بر سر ميز شام، شاه بر روابط نزديك كه ميان دو كشور پديد آمده اند، تأكيد كرد و از               . شاه شدم 

 .، سخن گفت"ستعدالت و ارزش هاي انساني كه جامعه آمريكائي بداشتن و عمل بدانها ممتاز گشته ا

 جزيـره ثبـات در يكـي از آشـفته تـرين             "     در پاسخ، من ارزش مناسبات حسنه ميان ملتهايمان را بازشناختم و از ايران بعنوان               

 :در سخن خود، شعر شاعر ايراني را كه ملكه فلرح بمن شناسانده بود، باز آوردم.  ياد كردم"مناطق جهان

 

 فرينش زيك گوهرندكه در آ  بني آدم اعضاي يكديگرند

 دگر عضوها را نماند قرار چو عضوي بدرد آورد روزگار

 نشايد كه نامت نهند آدمي تو كز محنت ديگران بي غمي

 

اما آن شب، از جريانهاي نارضائي كه شاه بدانها كـم   .     در ماه هائي  كه بدنبال آمدند، فراوان از ثبات و حقوق بشر سخن گفتم              

 .ستم كه وجود دارند، نشانة بارزي نديدمبها مي داد و من مي دان

امـا  . ، شاه كوشيد خواست مردم خويش را برآورد و آنها را در امـور عمـومي دخالـت بيشـتري بدهـد                     1978    در جريانم سال    

بنا بر گزارشي كـه سـيا در مـاه اوت تهيـه كـرده بـود، در ايـران                    ... كوشش هاي ترديد آميزش جز بر نارضايتي بيشتر نيفزودند          

 ."وضعيت انقالبي و حتي ماقبل انقالبي وجود نداشت"

گزارش بر آن بود كه ارتش به شاه وفادار است و نيروهاي مخالف چه قهرگرايان و چه جانبداران راه حل غير قهرآميز، ظرفيت                       

كه دردسـري ايجـاد     گروهي با تواني اندكند     . و توانائي آن را ندارند كه رژيم را سرنگون و رژيم ديگري را جانشين آن سازند               

 .كرده اند



و دواير اطالعاتي با گزارشهاي پي در پي مـرا از تحـول             .     باال گرفتن و پرشمارتر شدن آشوبها، خاطر مرا بخود مشغول داشتند          

در هفتم سپتامبر، شاه حكومت نظامي اعالم كرد و بدنبال آن نيروهاي انتظامي با جمعيت عظيم تظاهر                 . اوضاع آگاه مي ساختند   

 ...نندگان مسلمان، برخوردي خونين كردند ك

.      من گزارشهاي متواتري از سفيرمان در ايران دريافت مي كردم كه از وخامت آشفتگي هاي خاطر شاه حكايت مـي كردنـد     

اي حفـظ   هنوز ويليام سليوان سفير آمريكا در ايران، با تمامي مشاوران من و خودم، هم باور بود كه شاه بهترين اميد آمريكـا بـر                       

شاه تنها عنصري است كـه مـي        « ، سليوان تلگرامي به واشنگتن مخابره كرد كه بنا بر آن            1978 اكتبر   28در  . ثبات در ايران است   

من با هرگونـه اقبـالي بـه جانـب خمينـي            ... تواند بدستي ارتش را مهار كند و بدست ديگر تحول سياسي را مهار و داللت كند                 

 »... مخالفم 

 : نوشتم1978 نوامبر 2در يادداشت 

مـا  . شايد بخواهد استعفا كنـد    . مي كوشد دولت محلل، يا دولت نظامي بر سر كار آورد          . شاه سخت نگران آينده خويش است     « 

 .»بايد به او دلگرمي بدهيم كه محكم بايستد و روي حمايت ما حساب كند

كنم حتي اگر اين اقدام بروي كـار آوردن دولـت نظـامي                 پيامي براي او فرستادم و در آن گفتم از هر اقدام او حمايت مي               

شاه كه همواره در فكر كساني بود كه مي توانستند براي تـاج و تخـتش زحمـت                  . ما نمي خواهيم او تسليم به استعفا گردد       . باشد

ـ                  ناس را بسـوي خـود      ايجاد كنند، توانسته بود سازمان سياسي نيرومندي بر محور خود بوجود بياورد و بيشتر مخالفان مسئوليت ش

او با هر يك از فرماندهان نيروهاي سه گانه زميني و هوائي و دريائي جدا جدا رابطه مستقيم ايجاد كرده بـود و هـر                . جلب كند 

 ...يك از آنها جداگانه به او گزارش مي دادند 

در ايـن مرحلـه،     . دامه مي داديـم        ما به حمايت از شاه در راه حل هاي گوناگوني كه براي تغيير حكومت ايران مي جست، ا                 

حكومتي كه بعضي از وزرايـش از گـروه         . بنظر مي رسيد كه آرام آرام روي به يك راه حل ايجاد حكومت ائتالفي آورده است               

البته حكومتي كه   . تالش مي كرد در موافقت با قانون اساسي ايران، قدرت را از خود به حكومت منتقل كند                . هاي مخالف باشند  

 . رياست و رهبري او عمل مي  كردبايد تحت

شاه نه تنها سالهاي سال متحد قابل اعتماد آمريكا بود، بلكه رهبري بود كه ما اميدوار بوديم بر حـول او، حكـومتي پديـد                              .... 

بودند تا ما را بـر      اما شعارهاي ضد آمريكائي و اظهاراتشان، بنفسه كافي         . از مخالفان او اطالع اندكي داشتيم     . آيد و بر سر پا بماند     

 .حمايت از شاه و مبارزه او براي حفظ حيات رژيمش، جازم گردانند

    در اوايل نوامبر، سليوان به اين نظر رسيد كه رهبران مخالف شاه، قوت و قدرتي بيش از آنچه شاه بحساب مي آورد، بدسـت                        

ود كه بايد از شاه تمام و كمال حمايـت كـرد و حمايـت               من با نظر سليوان مخالف نبودم اما انتخاب اساسي ام اين ب           . آورده اند 

 .مستقيم را بر ارائه طريق سليوان مبني بر حمايت غيرمستقيم و دادن رهنمودهايي به شاه، ترجيح مي دادم

 :، نوشتم1978 نوامبر 10در يادداشت روزانه 

ببينـد  . حب منصبان وزارتخانـه اطمينـان بجويـد       به سيروس وانس گفتم، از كار صا      . زمين زير پاي شاه بسيار شل شده است            « 

 »آيا شاه را آگاه مي كنند كه ما با او هستيم يا خير؟. آنان از موضع من جانبداري مي كنند يا خير

بـا اطـالع از     .     در اين ميان، روسيه با بكار انداختن ماشين تبليغاتيش، بهر كار ممكن دست مي زد تا بر وخامت اوضاع بيفزايـد                    

كاري كه طي يك قـرن      . مايل، مرز مشترك ايران و روسيه، نگران بودم كه نكند رهبران روسيه بفكر حمله به ايران بيفتند                 1500

كردند كه مهار نيروهاي سياسي را در كشور آشفته ايران           تبليغاتچي هاي روسيه، آمريكا را متهم مي      . سه بار بدان دست زده اند     

لن بيكديگر هشدار مي داديم كه دخالت مستقيم طرف متقابل را در امـور داخلـي ايـران                  برژنف و من، در خفا و ع      . بدست دارد 

من به او فهماندم كه در ايران دخالت نظامي نخواهيم كرد اما بـه تعهـدات خـود در قبـال ايـران عمـل                         . تحمل نخواهيم كرد  

 .خواهيم كرد و بطور كامل از شاه حمايت مي كنيم

 فشار روزافزوني كه به او وارد مي شود، چگونه مقابله مـي كنـد، از سـفير ايـران در آمريكـا، اردشـير                              براي اينكه بدانم شاه با    

 :او اوضاع را براي من و برژنسكي اينطور تشريح كرد. زاهدي دعوت كردم به نزد من بيايد

او دستگاهي كه . ت بكند، وجود ندارد  در فكر ايرانيان درك روشني از آنچه شاه براي آنها كرده است و يا آنچه توانسته اس                     « 

در اطرافش، مشاوراني كه از عهده اين امر برآينـد، وجـود          . با آن با عموم ارتباط بجويد و آنها را از واقعيت ها آگاه كند، ندارد              

 »...سازمان سياسي اي در ايران وجود ندارد كه اگر انتخاباتي انجام گرفت، آن را ببرد . ندارند



برژنسـكي از ژرژبـال     . صدها هزار تن به خيابانها درآمدند و خواهان رفتن شاه شـدند           . مي در ايران آغاز گرفت        اعتصاب عمو 

 معاون سابق وزارت امور خارجه خواست بعنوان مشاور در جلسه شوراي امنيت ملي شركت كند و بگويد چه بايد كرد؟

 : اينطور نوشتم1978 دسامبر 14     درباره نظرهاي ژرژبال در يادداشتهاي روز 

مسلم و مسلم تر مي شود كه شاه بايد قدرت حكومتي را با سياسي هـا از           . كار اعتصاب عمومي در ايران سخت تر شده است             « 

 .و گرنه ناگزير از تسليم به كناره گيري خواهد شد. جمله با مخالفان سياسي، تقسيم كند

شاه فشار بياوريم تا پايگاه سياسي قدرت حكومت را وسعت بخشد، موافق شده ام                  با اين نظر ژرژبال و توصيه هايش كه بايد به           

اما اول مايلم ببينم شاه چه مي خواهد بكند و ارزيابي او از تحول امور كشورش چيست و بعد تصميم بگيرم چگونه و چه ميـزان                          

ممكن اسـت   . واهد مهار ارتش را در دست نگاه دارد       شاه مأيوسانه مي خ   . بايد به او فشار بياورم تا با رهبران مخالفان نزديك شود          

 .مخالفان با اين امر موافق گردند و يا موافق نگردند

 : دسامبر نوشتم18و در يادداشت روزانه 

خالصة برداشت او از اوضاع اين بود كه مـي          . ما فهرستي از پرسش ها براي شاه فرستاديم و او پاسخ هاي خوبي به آنها داد                   « 

به هيات وزيران كه غيرنظامي خواهد بود، اجازه مي دهد در تعيين            . قعيت خود را بعنوان فرمانده كل قوا حفظ كند        خواهد مو 

او وضـع   .  و مي گذارد كه يكي از رهبران سياسي بدون دخالت او، دولتي ائتالفي تشكيل دهد               همبازي شوند بودجه نظامي با او     

تهديد به قطع حقوق و آتش گشودن بروي كارگران اعتصابي، كارگران نفت بر سـر               بر اثر   . را بهتر از هفته هاي گذشته مي بيند       

 ».با اينهمه، سرانجام كار ايران هنوز نامعلوم است. كار رفته اند و توليد نفت دوبرابر شده است

رگزيد و او اين سـمت       در اواخر سال مسيحي، شاه شاهپور بختيار را كه تربيت غربي داشت و ميانه رو بود، به نخست وزيري ب                  

. بالفاصله از شاه خواست كشـور را تـرك بگويـد          . منتخب جديد، قدرت و استقالل غيرمنتظره اي از خود نشان داد          . را پذيرفت 

 .ساواك را منحل ساخت و دستور محاكمه مسئوالن كشتار مردم را داد و مسئوليت سياست خارجي را به سياسيون سپرد

اينكـار را ديرتـر انجـام مـي     . يران را ترك خواهد گفت، اكنون مي گفت حاضر به ترك كشور نيسـت     با آنكه شاه گفته بود ا   

 دولت معرفي گرديـد و از       ، يعني وقتي هيات   به مشاوران خود گفته بود وقتي مقدمات سفر موافق قانون اساسي فراهم شد            . دهد

 .مجلسين رأي اعتماد گرفت، به مسافرت خواهد رفت

 و ضعف شخصيتهاي ايران را در رابطه با دلخواه سياست خود مي سنجد اگر بختيار را بـا قـدرت و مسـتقل                        كارتر، قوت : توضيح
در حقيقـت  . گذارد وصف مي كند، از آنرو است كه تصميم هاي دولت آمريكا را بي چون و چرا و بي كم و كاست به اجرا مي                     

 اموال عمومي و انحالل ساواك، همان توصيه هائي هستند كه           تشكيل دولت ائتالفي و رفتن شاه و محاكمه آدمكشان و غارتگران          
 .ژرژبال و سفير امريكا كرده بودند

و مـي   .      كارتر از اشاره به توصيه هاي ژرژبال و پاسخ هاي شاه به پرسشهاي دولت آمريكا، به تشكيل دولت بختيار مي پـردازد                     

 : مي نويسد. ان دنبال مي كند يعني آوازه ها از آنها بوده استگويد، شاه خلف وعده مي كرد و داستان را با نقل نظر سليو

 

بكوشـيم بـا   .      سليوان توصيه مي كرد كه با نقشه هاي شاه مخالفت كنيم و با اصرار بخواهيم كه بالدرنگ ايران را ترك گويـد                 

را شاه و بختيار و رهبران نظـامي ايـران          من  اين توصيه را نپذيرفتم زي      . خميني نوعي روابط دوستانه و يا حتي اتحاد برقرار كنيم         

با وجود اين، گزارش هائي كه در مطبوعات درج مي شـدند، حكايـت از آن مـي كردنـد كـه                      . نيازمند حمايت مداوم ما بودند    

 .وزارت خارجه سياست مرا در حمايت شاه و در تثبيت حكومت جانشينش، اجرا نمي كند

 

پردازد كه مقامات وزارت خارجه و سفارت آمريكا در ايران از دستورهاي او پيـروي               كارتر چند نوبت به اين مسئله مي        : توضيح
شگفت آنكه با وجود اختيارات همه جانبه اي كه رياست جمهوري امريكا برابر قـانون اساسـي از آن برخـوردار                     . نمي كرده اند  

 و ضعف خـود را در داسـتان         "مسئوالن" اين   بهاي خودكامگي . است، او قادر نبود مسئوالن را به پيروي از دستورهايش وادارد          
 .گروگانگيري پرداخت

     و با توجه به ضعف كارتر در استفاده از قدرت هاي قانوني، مي توان فهميد چرا او در ارزيابي شخصيت اشخاص، عمـل آنهـا                         
ـ   . اگر موافق دلخواهش بود، آن شخصيت خوب و قـوي اسـت    . را با دلخواه خود مي سنجد      واهش نبـود، آن  اگـر موافـق دلخ

مي نويسد . سليوان نيز در كتاب خود اين ضعف بزرگ كارتر را يكي از علل شكست سياست او مي شمارد            . شخصيت ضعيف است  
 .هايزر با توجه به اين ضعف، گزارش ها را مطبوع او مي گرداند و آنگاه مي فرستاد



 :مي نويسد.     دنباله كتاب اين امور را روشنتر مي گرداند

 

از آنجا كه سليوان از تهيه و گزارش اطالعات دقيق دربارة وضعيت ارتش كه براي ما اهميت حياتي داشت، بنظر ناتوان مـي                           

رسيد، من و براون وزير دفاع به اين نتيجه رسيديم كه يك امريكائي قوي و داراي صـالحيت بـه ايـران بفرسـتيم تـا او مـرا در                              

ئوليتهاي اين نماينده رئيس جمهوري اين بود كه روحيه سران نظامي را تقويت كند و               يكي از مس  . جريان نيازهاي ارتش بگذارد   

به ژنرال هايزر معاون فرمانـدهي  . آنها را بر آن دارد كه در ايران بمانند و اگر شاه كشور را ترك كرد ثبات كشور را حفظ كنند   

 .ودنيروهاي آمريكا در اروپا، دستور دادم كه با اين عنوان به تهران بر

در .... بـراي او خانـه و بـاغ         .      بنا به تقاضاي زاهدي سفير ايران، مقدمات آمدن شاه و خاندانش را به آمريكا تـدارك ديـديم                 

يـك كشـور خـارجي بـراي        "تا در صورتي كه خواست بالفاصله كشـور را تـرك گويـد و بـه                 . ايالت كاليفرنيا را آماده كرديم    

 .باشد برود، جا داشته "گذراندن تعطيالت

اما ناگزير بخـش مهمـي از وقـت         . ، من به گوادولوپ رفتم تا با سران فرانسه و انگليس و آلمان مالفات كنم              1979 ژانويه   4     در  

 رئيس جمهوري در واشنگتن ماندند تـا مراقـب و مبصـر    خارجه و ماندل معاونوانس وزير امور . خود را صرف بحران مي كردم     

اما طي اين روزها، رفتـار سـليوان بطـور          . ن اين بود كه براي تقويت شاه هر كار الزم است بكنند           دستور م . وضعيت ايران باشند  

ايـن وسـواس او را   . او گرفتار اين وسوسه شده بود كه شاه بايد بالدرنـگ اسـتعفاء كنـد   . روزافزون خاطر مرا آشفته مي گرداند   

. هنوز به پاره اي از گزارشهاي او اعتماد مي كردم         .  را ببيند  عصبي كرده بود و گاه گزارش مي كرد كه شاه ديگر مايل نيست او             

بـا پـي بـردن بـه ايـن      . گزارشهاي سليوان درباره تمايل و رفتار نظاميان با گزارش هاي هايزر در اين باره، اغلب افتراق داشتند      

 همصدا نيستند، مي خواستم     واقعيت كه اوضاع ايران سخت مبهم و آشفته است و اينكه سران نظامي يك جور حرف نمي زنند و                  

 ژانويـه در ايـن بـاره        4در يادداشـت    . بمرور، ارزيابي هاي هايزر اعتماد مرا جلـب كردنـد         . تنها با يك نظر سروكار نداشته باشم      

 :نوشتم

جزيـره  او را بـه يـك       . ما نمي گذاريم شاه ايران را ترك كند       : بعضي از سران اصلي ارتش، سليوان را ديده و باو گفته اند                « 

. ايران را پاك كنيم و از قهر بياسـائيم        . ما نقشه كودتا را در سر داريم و مي خواهيم حكومت را در دست بگيريم              . ايراني مي بريم  

نظر سليوان اينست كه دست شاه در اين        . ما هم از او حمايت مقرر را خواهيم كرد        . بختيار مي تواند دولت مقرر را تشكيل بدهد       

 .از ترك ايران بخاطر اميدش به موفقيت اين نقشه استكار است و انصرافش 

 احتماالً شاه از اين نقشـه حمايـت مـي           و از طريق ماندل گفت        وانس با قوت مي خواست از انجام اين كودتا جلوگيري كند            

رشـتة ارتبـاط مـا بـا     هائي كه تنها  رابطه. كند و من اصرار ورزيدم و به وانس دستور دادم رابطه ها با شاه و ارتش را حفظ كند                 

بخصوص كه نمي دانيم اگر نظاميان بعنوان عامل اصلي حذف شوند، حكومتي كه بـر سـر كـار خواهـد آمـد،                       . ايران آينده اند  

 ».چگونه حكومتي خواهد شد

اسـت مـا       به سليوان دستور داديم كه هر چه زودتر شاه را ببيند و بفهمد نظر او در باره نقشه نظاميان چيست؟ سـليوان مـي خو        

در . باور شخص من اين بود كه شاه و نظاميان و بختيـار هماهنـگ عمـل مـي كننـد     . بسود بختيار، از شاه و نظاميان فاصله بگيريم  

 .آنزمان، من فكر مي كردم شاه و نظاميان دست پيش را دارند

 اقدامي بقصـد نگاهـداري او نخواهنـد    او مهار كامل سران نظامي را در دست دارد و آنها هيچ   :     روز بعد، شاه به سليوان گفت     

آن عده از سران نظامي كه از كودتـا سـخن بميـان آورده              . گفت او قصد دارد بخاطر تقويت بختيار ايران را ترك بگويد          . كرد

ژنرال . ، وارد عمل خواهند شدسقوط باشد تنها وقتي چاره ديگري نباشد و بختيار در معرض          . اند، از بختيار حمايت خواهند كرد     

سـران  . بنابر اين گزارش آنها از بختيار حمايت مي كردند        . هايزر با رهبران نظامي مالقات كرد و نتيجه گفتگوها را گزارش كرد           

ارتش مي خواستند تا ممكن است از رابطه علني با آمريكا خودداري كنند تا بتوانند در ميان قشرهاي مختلف جامعه ايران، ميـل                

 .ند و تقويت كنندبه حمايت از ارتش را برانگيز

     در جريان مذاكرات طوالني كه در ديدار گوادولوپ در اطراف مسائل جهان، انجام شدند، سه رهبر ديگـر از شـاه حمـايتي                       

باتفاق بر اين عقيده بودند كه شـاه هـر   . همه فكر مي كردند كه حكومت غيرنظامي استقرار ميابد و ثبات مي  جويد           . نمي كردند 

با اينهمه با  من موافق بودند كه ارتش بايد قـوي و متحـد بمانـد و هيچيـك از خمينـي و                        . ران را ترك بگويد   چه زودتر بايد اي   

انقالبيون حمايت نمي كردند و ژيسكار گزارش كرد كه قصد داشته اسـت همـان اوائـل خمينـي را از فرانسـه اخـراج كنـد تـا                             



 بهتر باشد خميني در فرانسه نگاه داشته شود تا كه به كشور ديگري كشورش منشاء كوششهاي انقالبي نگردد، اما شاه فكر كرد شايد  

 .مثل عراق و يا ليبي و يا جاي ديگري برود و آشفتگي هاي بيشتري را برانگيزد

     بعد از مراجعت به واشنگتن، سليوان همچنان اصرار مي ورزيد كه ما بطور مستقيم با خميني در پاريس تماس بگيريم و با او به                        

من اين پيشنهاد را معقول يافتم، اما آن را رد كردم زيرا هرگونه ارتباطي با  خميني بمعناي آن بود كه در    . هم و سازش برسيم   تفا

در عـوض از    . حمايت ما از حكومت جديد، حكومتي كه آيت اهللا بر آن بود تـا از پـايش در آورد، نقصـاني دسـت داده اسـت                         

 هست كه خميني از بختيار حمايت كند؟ خميني در پاسخ همان سخنان پيشين خـود را            ژيسكاردستن خواستم ببيند آيا امكان آن     

 .بختيار غيرقابل قبول است: تكرار كرد

از چند هفته باين طرف كه سليوان تغيير نظر داده بود و ديگر جانبدار حمايت از شـاه نبـود، فعاليـت هـا و اظهـاراتش، از                         ... 

اما وانس اصـرار    . من به وزير خارجه گفتم سليوان را از ايران فردا بخواند          . من به او  بسيار كاست     اعتماد قبلي شاه و نزديكانش و       

گفت اشتباه است اگر در بحبوحه بحران هائي كه از پي يكديگر سر مي رسند، شخص تازه اي جانشـين سـليوان                      . كرد كه بماند  

ر ارتباط و اعتماد كـردن، بـه هـايزر تقـدم بخشـيدم كـه مـردي                  من با بي ميلي موافقت كردم اما از آن ببعد د          . در ايران كنيم  

 .خونسرد و اليق بود

 ژانويه اعالن كرد كه قصد دارد به ايـران  12و خميني در ...  ژانويه ايران را ترك مي گويد 16     بختيار اعالن كرد كه شاه در     

 و چاره اي جـز انتخـاب ميـان يـك كودتـاي              من مطمئن بودم كه مراجعت او سبب سقوط حكومت بختيار مي شود           . باز گردد 

 . نظامي و يا تسليم كشور به هرج و مرج كامل نمي ماند

 : در اين باره نوشتم1979 ژانويه 14    در يادداشت 

بلكـه حركـت    . صبح بسيار زود به ژيسكاردستن تلفن كردم و از او خواستم با خميني تماس بگيرد و هر كار مي تواند بكنـد                          « 

تواند مانع حركـت خمينـي از فرانسـه     نمي.... ژيسكاردستن مايل بود كمك كند و گفت  . را از فرانسه به تأخير بياندازد     خميني  

عقيـده داشـت كـه      . سياست او نيز حمايـت از حكومـت بختيـار اسـت           : بشود، اما سعي مي كند، آن را به تأخير بياندازد و گفت           

همان روز، تلفن كرد كـه خمينـي        . ر بهتر است كه بيك كشور بي طرف تري برود         بسيا. مسافرت شاه به آمريكا كاري اشتباه است      

فعالً در نظر ندارد پاريس را ترك گويد و نمي دانست معني فعالً چه مدت است و اما فهميده بود كـه خمينـي ميترسـد اگـر بـه                     

 .ون سازدهدف غائي خميني اينست كه حكومت بختيار را سرنگ. ايران برود، جانش را از دست بدهد

     خميني در سخناني كه بر نوار ضبط و به ايران فرستاده ميشدند، آمريكا و شاه را بخاطر جنايت هاي ادعائي، با هم محكوم مي            

كرد و ما از طريق هايزر مي كوشيديم كه پيوستگي نظاميان را با بختيار محكم تر كنيم و از حكومتهاي عربستان سعودي و مصر و                         

 حكومتهاي چند كشور مسلمان ديگر خواستيم كه از حكومت جديد حمايت كننـد و از خمينـي بخواهنـد در                     مراكش و اردن و   

 ...خارج از ايران بماند 

ي نظامي نامطمئن و شـيرازه از دسـت داده و ملتـي را كـه بپاخاسـته و خواهـان                          شاه رفت و حكومتي لرزان و يك فرمانده       

بختيار بما اطالع داد كـه قصـد دارد     . معنوي و سياسي بكشور بود، پشت سر بجا گذاشت        مراجعت آيت اهللا خميني بمثابه رهبري       

خميني را بمحض ورود به ايران توقيف كند، اما بعد از اين تصميم منصرف شد چرا كه سبب مي گشت كشور در كـام قهـر فـرو                    

 ...رود 

او گفت تفاوت قابـل تـوجهي در        . وراً بمن گزارش بدهد        با توجه به وضعيت، ژنرال هايزر را به واشنگتن احضار كردم تا حض            

پاسخ دادم اين  امر از آغاز سال مبرهن بود و فكر مي كنم تعليماتي كه ابالغ              . تفسير سياس آمريكا، ميان او و سليوان وجود دارد        

ن تلگـرام هـائي را كـه از         او توضيح داد كه من و سليوان هما       . مي شدند، روشن بودند و تفسير و آنهم تفسير متفاوت جا نداشت           

با اين تفاوت كه سليوان فكر مي كرد ما نبايد مانع پيروزي خميني گـرديم               . كاخ سفيد يا وزارتخارجه مي رسيدند، مي خوانديم       

فكر مي كردم خميني ايران را به فاجعه رهبري مي كنـد و سـليوان        ) هايزر(و من   . زيرا نقش او هدايت كشور به دمكراسي است       

و او فكر مـي كـرد تـا وقتـي قـانون             .  بهتر است نظاميان در جريان تحول سياسي ايران شركت نكنند و كنار بمانند             فكر مي كرد  

باور هايزر اين بـود كـه       . اساسي جديدي نوشته و باجرا درنيامده است، ارتش بايد بطور روشن از حكومت موجود حمايت كند               

ت نظامي سنجيده اند و مي خواهند ارتش را از كوچه و خيابـان دور نگـاه                  و تأسيسا  حفظ تجهيزات نظاميان تدابير الزم را براي      

 .دارند

    او رهبران نظامي را قانع كرده بود كه بر ضد بختيار كودتا  نكنند و ارتش را از نواحي ديگر ايـران، بـه نـواحي جنـوبي كـه                          

 .موقعيت ثابت تري دارد، نبرند



سفير ما در ايران كرد و سخناني كه گفت، مقايسه كـردم، از بـي ميلـي آشـكار وزارت          وقتي حرفهاي هايزر را با كارهائي كه       

مسئوالن دايره ايـران وزارتخارجـه را بكـاخ    ... امور خارجه به اجراي تام و تمام و با شور و عالقه دستورهايم، آشفته خاطر شدم       

 .سفيد احضار كردم

توضيح دادم كه مسائل ايران به چه اندازه از اشكال رسيده اند و جريان              .  دادم     با تمام قوت، وظايف قانونيشان را به آنها تذكر        

سليوان تنها مقام وزارتخارجه نبود، كـه بـراي مـن مشـكل و              . تصميم گيري خود را در مقام رئيس جمهوري برايشان شرح دادم          

كه با رأي من بر حمايت از شاه و رهبران ارتش           در واشنگتن، داستانها از كساني بر سر زبانها بودند          . آشفتگي بوجود آورده بودند   

به آنها گفتم اگر نمي توانند از تصميم هاي من حمايت كنـد، تنهـا راهـي كـه دارنـد           . و آخر كار از بختيار، مخالفت مي كردند       

هده شود و يـا     اگر مورد ديگري از اطالع نادرست گزارش كردن و يا تغيير و تفسير در دستورالعمل مشا               . اينست كه استعفاء كنند   

حتي اگر عـده اي     . باز اسرار درز كنند، از وزير خارجه هم خواهم خواست كه مقامات مسئول آن قسمت را از كار بركنار سازد                   

به آنها گفتم يا بايد با من صادق باشند    . من با اين وضعيت بيش از اين نمي توانم سر كنم          . بي گناه نيز در ميان تنبيه شدگان باشند       

 .پس از اداي اين سخنان برخاستم و اطاق را ترك كردم. اء كنندو يا استعف

 من و موضع شوراي امنيت ملي تفاوتي وجود نداشت، به آنها نيز يادآور شدم خودسري نكنند و از رقابت                    ميان موضع      با آنكه   

 ...دور از اندازه با وزارتخارجه اجتناب كنند 

 فوريه بختيار و اعضاي مجلس كناره گرفتند و بازرگان نخست وزير            11ز هم پاشيد و در          بعد از چند روز، شيرازه ارتش ايران ا       

او و كابينه او كه بيشتر افرادش تعليم و تربيت غربي داشتند، بـا مـا                . شد و با حمايت خميني به استحكام آمريت خويش پرداخت         

 ...همكاري مي كردند 

خميني نماينده شخصي خود را بديدار سيروس وانس وزير خارجـه           . ز كردند     همزمان نشانه هاي مساعدي از سوي خميني برو       

فرستاد و خواهان تفاهم و دوستي بيشتر و تعاون ميان رژيم جديد و دولت آمريكا شد و مـي خواسـت مطمـئن شـود كـه مـا از                               

لت جديد تحـت رياسـت      با وجود آشوب در ايران، من از رويه دو        . نخست وزير جديد و يك حكومت با ثبات حمايت مي كنيم          
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ملك حسـن   .  مارس، بعد از به نتيجه رساندن مذاكرات صلح ميان مصر و اسرائيل، شب هنگام از سفر خاورميانه بازگشتم                  15    در  

اما بلحاظ نفرتي كه در دلهاي توده هاي مردم ايران كـه اينـك              .. .پادشاه مراكش اصرار مي كرد كه شاه را به آمريكا راه دهيم           

كوچه و خيابان را در دست داشتند، مي پرورداندند و به دليل آسيب پذيري آمريكائيان كه هنوز در ايران بسر مي بردند، بر آن                     

 .اي اقامت خود پيدا كنداز وانس خواستم به او كمك كند، محلي بر. شدم كه بهتر است شاه در كشور ديگري زندگي كند

با وجود ثروت بيكرانش،    .     شاه نخست در باهاما اقامت گزيد اما بعد از گراني قيمتها شكايت آغازيد و به مكزيك نقل مكان كرد                  

هنوز مي خواست به آمريكا بيايد  و كساني بودند كه حامي پروپا . دچار اين وسواس شده بود كه همه مي خواهند او را بدوشند    

 : اينطور نوشته ام1979 آوريل 9در اين باره در يادداشتهاي . ص آمدنش به آمريكا بودندقر

عمـده  .... نـزد مـن آمـد       .... داويد راكفلـر    . كيسينجر به من تلفن كرد و تقاضا كرد كه با آمدن شاه به آمريكا موافقت كنم                    « 

بنظـر مـي رسـد كـه راكفلـر و كيسـينجر و              . ريكا راضي گرداند  ترين موضوع مالقاتش اين بود كه بكوشد مرا با آمدن شاه به آم            

 .برژنسكي بر اين معني متفق و آن را براي خود، اصلي قرار داده اند

آنـان پـي درپـي بـه وانـس و      .      گروه دوستان آمريكائي شاه، همچنان به ما فشار مي آوردند كه شاه را بـه آمريكـا راه دهـيم         

آنان برژنسكي را بـا     . از چندي بطور مستقيم از خود من مي خواستند كه با اينكار موافقت شود             برژنسكي مراجعه مي كردند و هر       

هر بار ما توضيح مي داديم كه اگر شاه به آمريكا بيايد، خطرهـائي بـالقوه   . خود يار كردند، اما نتوانستند وانس و مرا متقاعد كنند     

مي گفتيم شاه در مراكش و بعد در باهاما راحت زنـدگي مـي             . خواهند شد كه آمريكائيان مقيم ايران را تهديد مي كنند، بالفعل          

آنان شل مي شدند و مي رفتند و اما مي رفتند تا بازگردند و تقاضا را از سر                  . كرد و حال نيز در مكزيك زندگي آسوده اي دارد         

ما بعضي ديگر مثل برژنسكي، فكر مـي كردنـد          بعضي آز آنان، ثروتهاي شاه را اداره مي كردند و نماينده منافع او بودند ا              . بگيرند

كه ما از راه پذيرفتن يك دوست قديمي خود، بايد قدرت و خوش عهدي خود را به همه نشان دهيم حتي اگر اين امـر سـبب                           

 ...شود كه موقعيت گروهي از آمريكائيان در ايران دچار مخاطره گردد 



 :اره نوشتم در اين ب1979 ژوئيه 27     در يادداشتهاي روزانه 

ما سرانجام تصميم گرفتيم كه وانس به سفارت آمريكا در ايران تماس بگيرد و از مسئوالن آن بخواهد نظر خـود را دربـاره                             « 

 ....عواقب آمدن شاه به آمريكا، بما گزارش كنند 

ما تعـداد كارمنـدان     . ، خودداري كنيم      مسئوالن سفارت ما در ايران، بطور قاطع توصيه كردند كه ما از پذيرفتن شاه به آمريكا               

 ...تدابير امنيتي اتخاذ كرده بوديم و .  نفر كاهش داده بوديم75 نفر بودند، به 1100سفارت آمريكا را كه در زمان شاه 

وانس در گزارش عصر خود مـي گفـت كـه داويـد راكفلـر پزشـك           . ، بمن درباره مرض شاه گزارش شد      1979    در اول اكتبر    

بـروس ليـنگن    . اگر مرض شاه وخيم باشد، ما بايد او را براي معالجه در آمريكا بپذيريم             . را به مكزيكو فرستاده است    شخصي خود   

كاردار آمريكا در ايران برآنست كه احساسات خصمانه نسبت به شاه ادامه دارد و با توجه به افزايش نفوذ روحانيـان، در صـورت                        

حتـي اگـر    . خت تري را نسبت به واكنش متصور در چند ماه پيش بايـد انتظـار كشـيد                آمدن شاه به آمريكا، عكس العمل بسيار س       

 .موافقت با آمدن شاه از راه انسانيت و مقصود از آن معالجه باشد

بنابرآن، شاه بيمار بود و وسايل تشـخيص مـرض و معالجـه در محـل     .  اكتبر، وانس گزارش ديگري از راكفلر دريافت كرد        17در  

اما با توجه به بدتر شدن حال مـريض، بعضـي از پزشـكان حـدس زده انـد،               . فكر كرده اند، عفونت كبدي است     . اقامتش نبودند 

پزشكان مي خواهند او را بمركز پزشكي دانشگاه كرنل در نيويورك بياورند و مـورد آزمايشـهاي كامـل                   . بيماريش سرطان باشد  

 ...قرار بدهند 

اگر به شاه اجازه داديم براي معالجه به آمريكا بيايد، بايد مقامـات             « : ارش كرد و افزود    اكتبر به من گز    18     وانس اينهمه را در     

دولت ايران را مطلع كنيم كه اينكار را از راه انسانيت انجام داده ايم و منظور اينست كه شاه بتواند معالجه شـود و بـاب اقامـت                      

و رونوشـتي از گـزارش او و موافقـت خـود را بـرايش               . موافقم: تمدرحاشيه گزارش نوش  » .شاه را بعد از معالجه، مفتوح بگذاريم      

 .فرستادم

 

بطوريكه كارتر خود بصراحت مي گويد، در جريان انقالب، سياسـت ديگـري غيـر از سياسـتي كـه او اتخـاذ و دسـتور                          : توضيح
كساني كه سرانجام تصميم    . انندبعد از انقالب باز اداره كنندگان سياست آمريكا، ديگر        . اجرايش را مي داده، اجرا مي شده است       

رئيس جمهوري آمريكا با و جود اقتدارات قانوني بسيار وسـيع، باسـتناد گـزارش پزشـك             . دلخواه خود را به او تحميل مي كنند       
در حاشيه گزارش وزير خارجه نمي نويسد چرا وزير خارجه خود در صـدد              . شخصي راكفلر، تصميمي چنان پرمخاطره مي گيرد      

 درجه وخامت بيماري شاه و امكانات معالجه بر نمي آيد؟ و باز در حاشيه نمي نويسد، اگر هم قرار است شاه را به                        پژوهش دربارة 
 !اوكي: مي نويسد... آمريكا بياوريد، از پيش تدابيري اتخاذ كنيد كه وضعيت آمريكائيان در ايران بخطر نيفتد و 

 :مي نويسد. ارة بردن شاه به آمريكا و پي آمدهايش را ديگران مي گرفته اند    دنباله كتاب بيشتر روشن مي كند كه تصميمها درب

 

بنابراين پيام او گزارش كاملي به دو مقام عالي دولـت       . روز بعد پيامي از لينگن كاردار آمريكا در در ايران دريافت كردم                .... 

اه و نه همسر او تا وقتي در آمريكا مـي ماننـد، بهيچگونـه بـه     به آنها گفته است نه ش    . ايران درباره آمدن شاه به آمريكا داده است       

 حراست از آمريكائيان مقيم ايران را تضمين كنند و آنها بوي گفته انـد               آنها خواسته است  فعاليت سياسي نخواهند پرداخت و از       

 . را تضمين كنندبي گمان اين امر، واكنش سختي پديد خواهد آورد، با وجود اين مي توانند حراست از آمريكائيان

 اكتبر من به بوستن پرواز كردم تا در مراسم وقف كتابخانه جديد كندي سخن بگـويم و از آنجـا بـه كمـپ ديويـد      20     شنبه،  

 از وارن كريستفر معاون وزير امور خارجه دريافـت كـردم كـه در غيـاب وزيـر امـور                     "مافوق حساس "در آنجا گزارشي    . بروم

شاه تحت آزمايشهاي الزم قرار نگرفته و تشخيص واقعي بيماري او موقوف بـه              ... ه را كفالت مي كرد،      خارجه، امور اين وزارتخان   

دكتر كان استاد دانشگاه طب كرنل كه ديروز شاه را معاينه كرده است، برآنست              . اين آزمايشها و انجام مداواي شيموتراپي است      

داويد راكفلر .  توصيه مي كند كه اين آزمايشها در آمريكا انجام بگيرندكه اين آزمايشها هيچيك در مكزيكو انجام شدني نيستند و        

ك كترينـگ در نيويـور    -به بيمارستان اسـلون     مي پرسد آيا اجازه مي دهيم شاه          - كه اين پزشك را به مكزيكو فرستاده است          -

 ! ان حمايت مي كنداداره پزشكي وزارتخارجه از توصيه دكتر ك. منتقل شود و تحت آزمايش و مداوا قرار گيرد

 : اكتبر نوشتم20 در اين باره در يادداشتهاي روزانه 

به برژنسكي گفتم بگذارند شاه به نيويورك برود و تحت مداوا قرار بگيرد و سفارت آمريكا در تهران را مطلع سازند كه شاه                            « 

 ».به آمريكا خواهد آمد



نه بخاطر جلب موافقت يا     . وضوع را با مقامات دولت ايران در ميان بگذارند             دستورالعمل من به وزارت خارجه اين بود، كه م        

 اكتبر وانس به من گـزارش كـرد كـه حكومـت ايـران واكـنش                 22در  . اجازه بلكه تنها  براي اطالع آنها از آمدن شاه به آمريكا           

شاه و نه شهبانو كه امشـب وارد نيويـورك مـي            ما به آنها گفتيم نه      . ماليمي نسبت به آمدن شاه به آمريكا بقصد معالجه، نشان داد          

 .شوند، به فعاليت سياسي نخواهند پرداخت

    دستگاه راكفلر بما گفت كه سرطان شاه، در مرحله سوم از وخامت است يعني بسيار پيش رفته است و معالجات شـيمي تراپـي                        

 مـاه   18 درصد اقبـال زنـدگي بمـدت         50شاه  پزشك راكفلر بما گفت در وضعيت كنونيش،        . دستكم هشت ماه بطول مي انجامد     

 .اما اگر معالجه شود، چند سال ديگر مي تواند بحيات خود ادامه دهد. دارد

صبح زود برژنسكي با تلفن اطالع داد كه جمعيتـي در حـدود             . ، روزي شد كه هرگز از ياد نخواهم برد        1979 نوامبر   4     يكشنبه  

نخست وزير و وزير امـور خارجـه        ....  تن از كارمندان ما را توقيف كرده اند          60 تا   50  تن، سفارت ما را اشغال كرده اند و        3000

يـك يـا دو هفتـه پـيش از آن، نيروهـاي خمينـي، جمعيـت                 . تضمين كرده بودند كه از سفارت و كارمندان آن حراست كننـد           

 .تظاهركنندگان را از اطراف سفارت پراكنده كرده بودند

اما بعد . به تعهد، هر چه از دستش بر مي آمد كرد و كوشيد اشغال كنندگان را به تخليله سفارت وادارد            بازرگان در مقام عمل     

شروع كرديم بـه تمـاس گـرفتن بـا          . از آنكه چند ساعت گذشت و اقدام قاطعي انجام نگرفت، نگراني ما رو به افزايش گذاشت               

راي بـه اصـطالح انقـالب كـه در آن دولـت و رهبـران مـذهبي،                  با دفتر مهندس بازرگان و شو     . مقامات ايراني كه مي شناختيم    

 ...تصميمات اساسي را اتخاذ مي كردند، وارد تماس شديم 

     بمحض آنكه سفارت به اشغال در آمد، در وزارتخارجه، گروهي خاص برياست هـانري پرشـت رئـيس امـور ايـران، تشـكيل                        

هيچيـك  . ر اين گروه تا حل مشكل گروگانها بدون وقفه ادامه يافت          اين گروه روز و شب بدون مكث كار مي كرد و كا           . گرديد

-458صـص   . ( ماه بايد انتظار كشيم تا دعاهايمان مستجاب شوند و گروگانها به كشور خود باز گردنـد                14از ما تصور نمي كرديم      
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 زمستان سخت
     

خميني سخنان ناسزا آميـزي در      . او پذيرفت كه چنين كند    . گيرد     از پاپ ژان پل دوم خواستم بطور مستقيم با خميني تماس ب           

من از كارمندان دولت و اعضاي كنگره خواستم در سخن، از خميني و آدم ربايان، كلماتي برزبان نياورند كـه                    . پاسخ پاپ گفت  

اهم شوند، خواستم عكـس      فر – اگر الزم باشد     –براي آنكه مقدمات اقدام نظامي      . سبب شود، قهر و غضبي متوجه گروگانها شود       

مي خواستم  . هاي هوائي از ايران گرفته شوند تا معلوم شود محل استقرار هواپيماها و ديگر نيروهاي نظامي ايران كجاها هستند                  

اما اگر گروگانها صدمه مي ديدند، ايـن  . تا ممكن است از اقدام نظامي پرهيز گردد تا از خون ريزي از هر دو جانب پرهيز شود      

 ...اجتناب ناپذير مي گشت اقدام 

 نوامبر، دو روز بعد از تصرف سفارت و گروگانگيري، ما شروع به تهيه نقشه ها براي عمليات نظامي بقصد نجـات گروگانهـا                        6   در  

راه حلها يك بيك از لحاظ عملي بودن يا نبودن موضوع بحث قرار گرفتند تا به راه حلـي برسـيم كـه در آن عمليـات                           . كرديم

 ...ا حداقل تلفات به هر دو طرف، انجام شوند نجات، ب

كـه  ) بسياري از آنها سالها بود كه مدرسه را ترك كـرده بودنـد  (    در ضمن اقدام به اخراج آندسته از دانشجويان ايراني كردم           

مشاوران حقـوقي و    بسيار برآشفتم وقتي    . همچنين هرگونه تظاهرات ايرانيان را ممنوع كردم      . بطور غيرقانوني در كشور ما بودند     

خشـم و  . پاره اي از مسئوالن اداري آمدند كه اين دستور با حق آزادي بيان سازگار نيست و مطمئن بـودم ك حـق بـا منسـت                      

با وجود زنداني بودن گروگانهايمان، شهروندان آمريكـا و         . احساس محروميت و عجز، در آمريكائيان روزبروز افزايش مي يافتند         

 ايراني بايستند وقتي در برابر كاخ سـفيد، بـه افشـاي             "دانشجويان"خلق آن را نداشتند كه به تماشاي        از جمله رئيس جمهوري،     

براي من جاي ترديد نبود كه تظاهركنندگان به پيشواز آشوبي خواهند رفت كـه در آن  عـده اي از                     . آمريكا مشغول مي شوند   

چنين حادثه اي بنفسه بد بود چه رسد باينكه خشـونتي از        . شوند و يا سبب كشته شدن عده اي ديگري مي گردند           آنها كشته مي  

اين نوع باحتمال قوي با شاخ و برگ در ايران بازگو و تبليغ مي شد و ممكن بود سبب شود كه به تالفي، آمريكائيان كشته و يـا                            

 ...توهين و اذيت شوند 



ج واقع در تايلند بازگشت و مـن كارهـائي را كـه دربـاره       نوامبر، همسرم روزالين از بازديد اردوگاه پناهندگان كامبو10     در  

باور قاطع او اين بود كه ما بايد از خريد نفت ايران خودداري كنيم و اين تصـميم را                 . ايران انجام مي داديم، برايش شرح دادم      

 از آنجا كـه محتـاج نفـت         مردم كشور ممكن است تصور كنند شما زير فشار ايران هستيد و           « : او گفت . هر چه زودتر اعالم كنيم    

در جريان روز، من اين پيشنهاد را با تني چنـد از            » .ايران هستيد، از اقدام نظامي و يا هر اقدام سخت ديگر خودداري مي كنيد             

 .وزيران در ميان گذاشتم، باتفاق آن را پسنديدند

ي واردات نفت از ايـران را قطـع و كشـور را از              به شارل دانكن وزير نيرو دستور دادم هر كار الزم و ممكن است بكند و تمام               

و اين در حالي كـه كمبـود نفـت سـبب سـر بـه       . از كشورهاي ديگر نيز باصرار خواستيم چنين كنند      . مصرف آن بي نياز گرداند    

 .آسمان سائيدن قيمت آن شده بود

ي آمريكائي واقع در قلمـرو آمريكـا و نيـز            در بانكها  – نخست سپرده هاي طال و نقد        –    همين روز به كار بستن حسابهاي ايران        

تنها از اين بابت ترديد داشتم كه نكند اين اقدام، اثر واژگونه بر اعتبار آمريكـا بمثابـه طـرف حسـاب                      . خارج از آن اقدام كردم    

. منتقل كنند سبب گردد كه سپرده و سرمايه گذاران عمده  را ترس فرا گيرد و پولهاي خود را به كشورهاي ديگر                     . معتبر بگذارد 

و نيز اين اقدام بايد بصورت قانوني انجام مي گرفت و گرنه دادگاه فدرال آن را منع مي كـرد و مـردم آمريكـا ناراحـت مـي                             

از بيل ميلر وزير خزانه داري و ديگر مشاورانم خواستم، قوانين را مطالعه كنند و ببينند اندازة اختيـارات مـن چـه ميـزان                         . شدند

دارك قانوني الزم را فراهم كنند تا در صورت لزوم، تصميم بـه بسـتن حسـابهاي ايـران بالدرنـگ بـاجرا                       است و بر اساس آن م     

ما بايد  . سيروس وانس و من پيشنهاد قطع روابط سياسي با ايران را ارزيابي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه چنين نكنيم                    . درآيد

 ديپلماتيك گروگانها خاصه اي بود كه به آنها نوعي مصـونيت مـي داد و از                 هرگونه راه ارتباطي را باز نگاه مي داشتيم و منزلت         

 . صدمه بيشتر معافشان مي كرد

 : نوشتم1979 نوامبر 14    دربارة بستن حسابهاي ايران در بانكهاي آمريكا و شعبه هايشان در خارج آمريكا، در يادداشتهاي 

ا بگويد ايران دستور داده است سپرده هايش از بانكهاي آمريكـا بـه بانكهـاي                 دقيقه صبح بيل ميلر تلفن كرد ت       45و5ساعت        « 

باو گفتم نقشه اي را كه تهيه كرده بوديم باجرا بگذارد و تمامي دارائيهاي ايران در آمريكا را توقيف                   . غيرآمريكائي منتقل گردند  

صبحانه را  با    . عين و از محل اين دارائيها پرداخت شوند       به اين عنوان كه بايد قرضهاي ايران به دولت آمريكا و  اتباع آن م              . كند

 .رهبران حزب جمهوريخواه آمريكا صرف كردم و پيش از صرف آن، دستور بستن حسابهاي ايران را در بانكها، امضاء كردم

ا بستيم، چند صدا به     اما وقتي حسابهاي ايران ر    .     تصميم ما بر نخريدن نفت ايران، در تمامي جهان با حمايت عمومي روبرو شد             

امـا الزم بـود كـه مـا حـداكثر فشـار سياسـي و                . ترديد نداشتم اين كار مخالفت هائي را برخواهد انگيخـت         . مخالفت برخاستند 

 ميليارد دالر پول نقـد  12فكر مي كردم آنها را از       . اقتصادي را بر رهبران ايران وارد مي كرديم و آنها را بر سر عقل مي آورديم               

 .ن، راه خوبي بود براي اينكه عقل را بكله شان باز آوردمحروم كرد

مـا اخطـار جـدي      . " سياهان از تخمة آمريكـايي نيسـتند       " نوامبر، خميني اعالم كرد كه زنان و سياهان آزاد مي شوند             17    در  

 گروگـان را  13اين ما آزادي . كرديم كه محاكمه و مجازات هر گروگاني، عواقب جدي از جمله اقدام نظامي در پي مي آورد         

امـا خمينـي بـا سـخن خـويش كـه بـاقي              . راضي بوديم كه اين عده به كشور باز مي گشتند         : با احساس دوگانه اي تلقي كرديم     

بنا بر معمول، او چنان مبهم سخن مي گفت كه كسي سر از قصد واقعـي او                 . گروگانها محاكمه خواهند شد، بر نگراني، مي افزود       

 .در نمي آورد

 

وقتـي سرپرسـت    . بسـتن حسـابهاي ايـران را داده بـود         "مانطور كه كارتر نوشته است، وي دستور تهيه طرح قـانوني            ه: توضيح
. پيش از آن آمده بودند و بدون اقـدام مانـده بودنـد            . وزارتخارجه شدم، در پرونده روابط با آمريكا، دو اعالم خطر پياپي يافتم           

موضوع را همان روز با شـوراي انقـالب در ميـان            . پولهاي ايران را توقيف كند    آمريكا قصد دارد    : اين دو اعالم خطر مي گفتند     
گذاشتم و با تصويب اين شورا، بعنوان وزير دارائي، به بانك مركزي دستور دادم پولهاي ايران را از بانكهاي آمريكا بـه بانكهـاي                 

بنا بر اجراي سياست استقالل مي بـود، ايـران بـا            اگر به هشدارهاي مكررم از روز اول توجه مي شد و            . غيرآمريكائي منتقل كند  
 .اين مشكل روبرو نمي شد

خميني تقاضاي او را . جو را سنگين يافت. ياسر عرفات به ايران آمد.     و دولت آمريكا از ياسرعرفات خواسته بود پادرمياني كند   
 مي شود، اگـر دسـت       د به اعتبار او لطمه وار     وي با من كه اين هنگام سرپرست وزارتخارجه بودم، مالقات كردو گفت           . نپذيرفت

خالي از ايران برود و شرحي درباره عواقب زيانبار گروگانگيري بيان كرد و گفت كمك بزرگي به جنبش مردم فلسـطين اسـت                 



 من براي راضي كردن خميني با آزادي عده ئي از گروگانها، اين فكـر را پـيش                . اگر دست كم تني چند از گروگانها آزاد شوند        
خمينـي چنـد نوبـت زيـر فشـار          . كشيدم كه آزاد كردن زنان و سياهان بازتاب خوبي در افكار عمومي جهاني خواهـد داشـت                

دو تن از سياهان به اين عنوان كه عضو         .  نفر آزاد شوند   13اما سرانجام پذيرفت كه     .  تغيير رأي داد   "دانشجويان پيرو خط امام   "
 .سيا هستند، آزاد  نشدند

اما همـان دسـتهائي كـه در كـار     .  سبب مي شد جو سياسي سبكتر شود و اميد بحل مشكل از راه سياسي قوت بگيرد                    اين اقدام 
بودند تا با دستاويز كردن گروگانها، شرائط بين المللي را بزيان انقالب و رهائي عمومي خلقها كنند و افكار عمـومي غـرب را بـا                          

ت و اقداماتي برانگيختند كه اثرات اقدام باال را نه تنها از بين بردند بلكـه معكـوس                  ريگانيسم مساعد گردانند، خميني را به اظهارا      
 :به دنباله كتاب بازگرديم. گرداندند

 

بروز ناگهاني تروريسم سياسي در عربستان سعودي، مـا را بـا            .      تمامي منطقه خليج فارس، اثرات انقالب ايران را لمس مي كرد          

! اين كار هتك حرمتي بود باور نكردنـي  . گروهي از راديكالها خانه كعبه را به اشغال درآوردند        . دمشكل ديگري روبرو مي گردان    

در نتيجـه، در اسـالم   . يك فرستنده راديوئي هند به اشتباه گزارش كرد كه در حمله بخانه كعبه، دست آمريكا در كار بوده است                

 ...آتش زد، يك گروهبان آمريكائي جان خود را از دست داد آباد پايتخت پاكستان، جمعيتي گرد آمد و سفارت آمريكا را 

    خشونت عربستان سعودي و پاكستان و سخنان مكرر خميني داير بر محاكمه و مجازات گروگانهاي ما، تهديدهاي جدي بـراي                    

 و گفـت همـه   مارگارت تاچر نخست وزير انگليس، قـوي بـود  . صلح جهان بودند و ناگزير از متحدان خود تقاضاي كمك كردم     

ژيسكار دستن، رئيس جمهور فرانسـه  . او تمامي اقدامات ما را تصديق كرد و وعده هرگونه كمك داد        . گونه حمايت خواهد كرد   

اشميت، صدراعظم آلمـان سـردتر از      . مؤدب بود و گفت هيأت وزيران او در اجتماع بعدي، اقدام ايران را محكوم خواهد كرد               

انور سادات، رئيس جمهـوري مصـر، حمايـت كامـل كـرد و            . ر حمايت آمريكا صادر خواهد كرد     آن دو بود و گفت، بيانيه ئي د       

اگر آمريكا تصميم بگيـرد ايـران را از راه نظـامي تنبيـه              . گفت هر كس كمكي بتواند مي كند، حتي اگر كمك نظامي الزم افتد            

ه داد كه در اولين فرصت، صفي از چنـد كشـور            عربستان سعودي وعد  . كند، هر امكاني را كه بخواهيم در اختيارمان مي گذارد         

اوهيرا، نخسـت وزيـر ژاپـن از مـا پرسـيد كشـور او               . عرب در سازمان ملل و محافل بين المللي ديگر، بر ضد ايران بوجود آورد             

 ...چگونه مي تواند بيشترين كمك را به آمريكا بكند؟

، برژنسـكي  Jones ، جـونز   Turner ، ترنـر Jordanجردن Powel پاول، :  نوامبر مشاوران اصلي خود را گرد آوردم23     در 

Brzezinski   وانس ،Vance   براون ،Brown   ماندل ،Mondale               به كامپ ديويد آمدند تا با من ديدار كنند و بتوانيم جلسـه اي 

كـه صـدمه رسـاندن بـه        طوالني و مداوم در باره بحران گروگانگيري تشكيل دهيم و بيانيه اي تهيه و منتشر كنيم تا دنيـا بدانـد                      

نخست تصميم گرفتيم كه اگر بنا بر محاكمه شـد، بـا شـروع محاكمـه اولـين گـروه                    . گروگانها عواقب وخيم بسيار خواهد آورد     

نظر شخص من اين بود كـه بهتـرين         . نقشه راههاي آبي را مطالعه كرديم     . گروگانها، راه هر گونه بازرگاني با  ايران را قطع كنيم          

ما مي توانستيم اينكار    . مرور كشتيها اين بود كه مجاري آبي را كه به بنادر ايران راه مي برند، مين گذاري كنيم                 راه قطع عبور و     

شـدند مينهـا را      ايـران و حاميـان بـالقوه اش، قـادر نمـي           . را بفوريت و بدون آنكه خطر متوجه نيروهاي ما شود، انجام دهـيم            

دريائي ايران وسيله نيروي دريائي ما نيز ممكن بود، اما سبب مـي شـد كـه                 محاصره  . آوري و مجاري آبي را پاك سازند       جمع

بعضي از اين كشتيها در صورت اصرار به        . ميان كشتيهاي ما و كشتيهاي بسياري از كشورهاي ديگر برخوردهاي مكرر بوجود آيند            

 .عبور از خط محاصره ممكن بود دچار خسارت شوند و يا غرق گردند

شد، آماده بوديم كه     اگر چنين مي  . م ممكن است با احتمال مجازات جسماني يا اعدام گروگانها روبرو شويم                و نيز فكر كردي   

ما عكسهاي هوائي پااليشگاههاي نفت و بسياري از هدفهاي استراتژيك مهـم را مطالعـه               . به ايران حمله نظامي مستقيم بعمل آورم      

من مي خواستم همراه بـا پيـام مـا بـه خمينـي،              . رهبران ايران فراهم آورديم   كرديم و مؤثرترين نقشه ها را براي اقدام تنبيهي          

مي دانستم كه كشورهاي ديگر نمي خواهند راه آبـي   . طرفهاي معامله ديگر نيز خميني را از عواقب مجازات آمريكائيان بترسانند          

قامات ايـران نداشـتيم، از چنـد كشـور دوسـت            از آنجا كه ما ارتباط مستقيم با م       . بين المللي كه به خليج فارس ميرفت بسته شود        

مـا بلـوف   . بدينسان، معناي جدي پيام ما را بسياري از رهبران دنيا دانسـتند . خواستيم اخطار سخت ما را تسليم دولت ايران كنند   

 .نمي زديم و آنها اين را دانستند

 



آن حرف مي زند، ببار آورد، اينست كه وقتي من          داستان محاكمه گروگانها كه نزديك بود فاجعه بزرگي راكه كارتر از            : توضيح
مـا  : سرپرستي وزارت خارجه را پذيرفتم، از خميني پرسيدم به مشكل گروگانها چگونه بايـد پايـان داد؟ خمينـي گفـت اينسـان                       

اين اظهـار را بـه   . ددر ازاء آن، يا شاه را به ايران تحويل بدهند و يا الاقل او را از آمريكا اخراج كنن . گروگانها را آزاد مي كنيم    
آقايـان سـالمتيان و سـعيد       . من و مشاورانم فعاليت براي حل مشكل را با توجه به نظر خمينـي آغـاز كـرديم                 . خبرنگاران نيز كرد  

كار در جهت مطلوب تحـول مـي كـرد كـه خبرنگـاري          . سنجابي و فرهنگ شرائط سه گانه اي را با والدهايم در ميان گذاشتند            
گروگانها جاسوس هستند و بهر صورت محاكمـه خواهنـد          : در اين مصاحبه خميني گفت    . زد خميني رفتند  باتفاق قطب زاده به ن    

 .شد
   بدنبال اين سخنان، سفراي كشورهاي بزرگ اروپائي به نزد سرپرست وزارت خارجه آمدنـد و اخطـاري را كـه كـارتر از آن                

شد تا دوباره خميني اظهار ديگري بكند و اينبـار بگويـد اگـر              فعاليت خستگي ناپذيري الزم     . سخن مي گويد، به او تسليم كردند      
بعد از اين اظهار تنش سياسي خطرناكي كـه كشـور را تهديـد مـي                . مقصود ايران برآورده نشود، گروگانها محاكمه خواهند شد       

 ... سر گرفته شد اما فعاليت باال از. كرد، تخفيف پيدا كرد

 :كارتر ادامه مي دهد

 

يراني كه سفارت و گروگانها را در دست داشتند، اينك خواهان تحويل شاه به ايران بودنـد تـا تحـت محاكمـه                            دانشجويان ا 

جناياتي كه بر ضد مردم ايـران       "مي خواستند كه آمريكا بخاطر      . محاكمه اي كه بطور قطع به اعدام او ختم مي شد          . قرار بگيرد 

مـن  . استند خسارات مادي و دارائيهاي شاه به ايـران پرداخـت شـوند            مي خو .  در برابر دنيا، پوزش بخواهد     "مرتكب شده است  

 .ي گذاشتم، احترام و شرف ملت خود را بباد مي دادماگر وقعي م. ننهادمهيچگاه به اين خواستهاي آدم ربايان وقع جدي 

وگانها، در تماس و مشاوره با  چرا كه وزير خارجه ايران كه براي حل بحران گر         .     نابساماني كار حكومت در ايران، ادامه داشت      

اطـالع يـافتم   « :  نوشتم 1979 نوامبر   28در اين باره در يادداشتهاي روزانه       . مقامات سازمان ملل بود، جاي خود را بديگري سپرد        

هر زمان يكـي از مقامـات حكومـت    .  قطب زاده وزير خارجه گرديد"صادق"كه وزير خارجه ايران استعفا كرد و آدمي به اسم      

 .»ن كه نشانه ئي از خرد و واقع بيني نشان مي دهد، بالدرنگ با خميني ناجور و تعويض مي شودايرا

 

اگر كارتر در اين يادداشت با اين لحن از قطب زاده سخن مي گويد، بدانجهت است كه در اين زمان، قطـب زاده در                      : توضيح
در .  مسافرت بنـي صـدر بـه سـازمان ملـل نقـش داشـت               زمره كساني بود كه مانع حل مشكل مي شدند و او در بر هم زدن قرار               

حقيقت، علت استعفاي بني صدر آن بود كه شوراي امنيت با وجود مخالفت نماينده آمريكا، موافقـت كـرد كـه بـه درخواسـت         
يك روز پـيش از تشـكيل جلسـه و چنـد     . شوراي انقالب و شخص خميني با اين مسافرت موافق بودند        . ايران تشكيل جلسه بدهد   

عت پيش از حركت بني صدر، خميني بدون شور با او و حتي بدون اطالع او، اطالعيه اي منتشر ساخت و مسـافرت و شـركت              سا
 .در جلسه شوراي امنيت را تحريم كرد

    شوراي انقالب براي بحث در اين باره در قم و با حضور خميني تشكيل شد، معلوم شد انگيزه صدور اعالميه، خبري بوده است                  
بنابراين خبر، تشكيل جلسه شوراي امنيت، موفقيتي بـراي آمريكـا بـوده             . اديو تهران از قول آسوشيتدپرس نقل كرده است       كه ر 
 !است

 :كارتر ادامه مي دهد

 

 نوامبر، داويد راكفلر بمن تلفن كرد تا بگويد شاه به مشكلي كه براي ما بوجود آورده، وقوف يافته است و فكر مي كند                        15    در  

مـي  . او اكنون قادر است كمي بنشـيند      . معالجه با راديوم مؤثر افتاده است     .  تا چند روز ديگر خاك آمريكا را ترك گويد         بتواند

من اين پيشنهاد را نپسنديدم و به راكفلر گفتم آخرين كـاري كـه   .  را ببيندLloyd Cutler يا لويد كوتلر Vanceخواهد وانس 

اين كار ممكن است به تسليم ما به فشار ايران        . ، اينست كه تصميم به ترك آمريكا بگيرد       ممكن است از شاه بخواهم بخاطر ما بكند       

 .سخن من را سنجيده يافت اما گفت مي خواهد خود را نيز از مسئوليت هاي آمدن شاه به آمريكا، باز رهد. تعبير بشود

 

شاه به آمريكا قبول هر خطر و مسـئوليتي را جـايز            بخاطر كارتر نمي رسد از راكفلر بپرسد، چطور شد كه بهنگام آوردن             : توضيح
بـاز نمـي خواهـد      ! مي شمرد و اينك كه نتيجه دلخواه ببار آمده است، خود واسطه شده ايد كه شاه آمريكـا را تـرك بگويـد؟                      



رفـت كـه    در حقيقت شاه سابق وقتي از آمريكا بيرون         . عواقب بيرون رفتن شاه در اين مرحله از بحران مطالعه و سنجيده گردد            
 .خروجش از آمريكا پيدا كردن راه حل را بسيار مشكل تر ساخت

 

 :كارتر ادامه مي دهد

 دهـد   هاما دولت مكزيك ديگر حاضر نبود او را بمزيـك را          ...     شاه آماده مي شد آمريكا را ترك بگويد و به مكزيك باز گردد              

 ...او گفت تمام مشاوران برجسته سادات، نگران عواقب رفتن شاه به مصر هستند . به سفير مصر تلفن كردم.... 

 اطالع داد كه رهبران كشورهاي كوستاريكا و پاراگوئه و گواتمـاال و ايسـلند و تتگـاو باهامـا و                     Vance    در دوم دسامبر وانس     

دعوتهـاي دولتهـاي پانامـا و       : اما از آن همه دو دعوت جدي وجـود داشـتند          ...  بپذيرند   آفريقاي جنوبي و پاناما حاضرند شاه را      

 .آفريقاي جنوبي

 همه آنهائي كه قصد نداشـتند       -بيشترين رهبران مهم سياسي     .     در اين ايام سخت، ما در داخل بهر گونه حمايتي نيازمند بوديم           

يكي از شخصيتهائي كـه خـاطر مـرا بخـود مشـغول             . حمايت مي كردند   در اظهارات خود از ما       -نامزد رياست جمهوري بگردند   

انتقادهائي كه نزد ديپلمـات هـاي خـارجي و      . در واشنگتن چيزي مخفي نمي ماند     . كرده بود، وزير خارجه پيشين، كيسينجر بود      

او خواسـتم بـراي صـحبت    بـدينخاطر از  . بسيار تنـد بـود  Vance انتقاد او از وانس . ديگران بعمل آورده بود، بگوش ما رسيدند

 . به پاناما نيز آگاه بگرددHamiltonدرباره اختالف نظرهايمان به نزد من بيايد و از جريان سفر كوتاه هاميلتون 

پاره اي از انتقادهايش درباره ايران      : ، كمك كند و گفت    2    كيسينجر قول داد كه بما در به تصويب سنا رساندن قرارداد سالت             

 رفته و قرار اقامـت شـاه را در          ا به پانام  Hamiltonاز اينكه هاميلتون    .... ش از گروگانگيري او، بيرون آورده اند        را، از سخنان پي   

 .آنجا داده است، راضي شد و قول داد كه در طول بحران، از اينگونه انتقادها نكند

به تالش آمده بود تا سـفري بـه پانامـا بكنـد بلكـه          هنوز شاه به پاناما وارد و مستقر نشده، وزير خارجه ايران صادق قطب زاده،           

، رئيس حكومت پاناما بمن اطمينان داد كه شاه صحيح و سـالم   Torrijosتوريخوس . بتواند ترتيب استرداد قانوني شاه را بدهد

 بـه افغانسـتان     روسـيه ... دو روز بعد از كريستمس، دنيا ناظر ضربه تكان دهندة تازه اي بر اساس صلح گرديـد                  . حفظ خواهد شد  

 ...بخاطر اين حادثه شوم از كامپ ديويد به كاخ سفيد بازگشتم . حمله كرد

او از سفر سياسي خـود بـه ايـران مراجعـت     .  با دبير كل سازمان ملل متحد، كورت والدهايم مالقات كردم1980 ژانويه   6     در  

امـا تهـران را در      . كرده بوديم، بمقامات ايران حالي كند      و من باو عرضه      Vanceاو كوشيده بود اصولي را كه وانس        . كرده بود 

ساعت اولي را كه با من گذراند با اشك در چشم، به شرح تجربـه هـاي مـالل آورش بـا                      . آشفتگي كامل و هراس آور يافته بود      

ال با او يـار بـوده       باور والدهايم اين بود كه در سه نوبت نزديك بوده است كه جانش را از دست بدهد و اقب                  . ايرانيان پرداخت 

تروريستها حاكمند و هر تصميمي را كه مي خواهند مي          . متقاعد شده بود كه ايرانيان حكومتي هيچ ندارند       . كه هنوز زنده است   

ايرانيـان  : مـي گفـت   . فكر نمي كرد اجراي تنبيهات در حق ايران، سبب آزادي گروگانهـا بگـردد             . گيرند و باجرا در مي آورند     

از طريق كشـورهاي ديگـر      (مي خواستند   . دادگاه بين المللي هستند تا شاه و اياالت متحده را محاكمه كند           خواستار تشكيل يك    

پيش از آنكه بگذارند گروگانها آزاد شوند و ايران را ترك بگويند، پولهايشان به آنها باز پس                 ) كه نقش واسطه را انجام مي دادند      

 .اين خواستها هرگز موافقت نخواهم كردبراي او روشن كردم كه با هيچيك از . داده شود

بـرغم  .      در خالل اشتغال به بحران افغانستان، ديدارهائي ميان من و مشاورانم درباره گروگانها بطور مرتب دسـت مـي دادنـد                 

تهاي روزانـه  در اين باره در ياددش  . با گروگانها بدرفتاري مي كردند    . مسئوليتهاي ديگر، مشكل گروگانها را همواره در فكر داشتم        

يـك روز بعـد از      . نامـه از ايـران پسـت شـده و سانسـور نشـده بـود               . نامه اي ازگروگاني دريافت كردم    :  نوشتم 1980 ژانويه   16

آنـان را در    . گروگاني نوشته بود و روشن كه گروگانگيران حقوق ابتدائي بشر را رعايت نمـي كننـد               . كريستمس نوشته شده بود   

. هيچگونـه خبـري بـه آنهـا نمـي رسـد           . مي بيند و هواي تازه بدان راه نمي يابد، نگاه داشته انـد            اطاق نيمه تاريك كه آفتاب ن     

حـق صـحبت بـا      . صداي دائم مانع از خوابشـان مـي شـود         . دستانشان روز و شب بسته است و چراغ برق تمام شب روشن است            

 ...يكديگر را ندارند 

مراسـم، نمـايش    . همه زندانيان اجازه داده نشد در تنهايي نيـايش كننـد              وقتي كشيش بمناسبت عيد كريستمس بدانجا آمد، به         

 .تبليغاتي بود كه آدم ربايان برپا كرده بودند



اين امـر سـبب     . اين خبر، خوشي بود   .  ژانويه، ايرانيان تصميم گرفتند همه خبرنگاران خارجي را از ايران خارج كنند            14     در  

كه همه اظهار نفرت نسبت به آمريكا بودند و هر روز تلويزيونها آنها را نمـايش مـي دادنـد،    مي شد كه مناظر برابر سفارت آمريكا  

 ...فيلم برداري نكردن و نمايش ندادن، تاثير آرامش بخشي در مردم هر دو كشور مي گذاشت . كمتر ديده شوند

وضعيت كشور، ايراد كردم، درباره تهديدي       ژانويه كه در مقام تشريح       23     صدور غالت به روسيه را ممنوع كردم و در خطاب           

هـر گونـه    : بگذاريد موضع ما بطور كامل روشن باشد      : كه از جانب روسيه متوجه خليج فارس مي شد، به آن كشور اخطار كردم             

كوششي از سوي هر قدرت خارجي را كه براي تحصيل كنترل خليج فارس بعمل آيد، حمله بـه منـافع حيـاتي ايـاالت متحـده        

 .تلقي مي كنيم و با چنين حمله بهر وسيله و از جمله نيروي مسلح مقابله خواهد شدآمريكا 

نگراني خود را . من مصمم بودم تمامي قدرت آمريكا را پشتي آن بگردانم.      اين بيان بي دليل و از روي سبك سري اظهار نشد 

وين تشكيل شد، با رهبران شوروي موضوع بحـث          در   1979درباره حوزه خليج فارس در كنفرانس سران دو كشور كه در ژوئن             

اما هجوم به افغانستان كه يكسال بعد از آن ديدار روي داد، تكرار آن اخطـار را در بيـاني روشـن واجـب مـي             . قرار داده بودم  

زيـرا  . اندنـد بعضي از روزنامه نگاران به تصميم من، از راه مزاح دكترين كارتر عنوان دادند و آن را تهديـد بيمايـه خو                     . گرداند

 .بنظر اين روزنامه نگاران، اگر روسيه به ايران حمله مي كرد ما نمي توانستيم در جلوگيري از تصرف ايران، توفيق بياييم

اين اخطار به آن معنـي نبـود كـه    . اقدام سنجيده هم پشت آن بود.     امر واقع اين بود كه اخطار من از هر جهت سنجيده بود 

 سرزمين كوچك يا اين و آن عمل تاكتيكي يا در زميني كه روسها انتخـاب كننـد، بـا آنهـا وارد جنـگ                         بخاطر اشغال اين و آن    

بنابراين بود كه نگذاريم دامنه سلطه خود را به قلمروهاي مجاور خليج فارس كه چنان اهميتي بـراي مـا و تمـامي                  . خواهيم شد 

 !دنيا داشتند، بسط دهند

 تـن وقتـي سـفارت اشـغال مـي شـد بـه        6اين . مات آمريكائي در ايران موفق شده بوديم ديپل6   در مخفي نگاه داشتن حضور  

 : جريان خارج كردن آنها از ايران، مثل ساعت منظم شده بود... سفارت كانادا پناه برده بودند 

. طـرح و تمـرين كننـد   مأموران مخفي آمريكائي به ايران فرستاده شدند تا باتفاق كاناداييها نقشـه خـروج سالمشـان را از ايـران       

مأموران مخفي و كساني كه بايد نجات داده مي شدند، بايد تغيير قيافه مي دادند و مدارك تقلبي كه هماننـد مـدارك واقعـي                         

بايد تمرين مي كردند تا در نظر مأموران ايراني مسافران عادي و كساني جلوه كنند كه در پي كسب               . باشند، دريافت مي كردند   

 ...اند  هاي غرب از جمله كانادا به ايران آمدهو تجارت از كشور

در همان  .  نفر از ايران خارج و آزادند      6سه روز بعد از آن، بمن اطالع دادند كه هر           .  ژانويه، همه مقدمات آماده شدند     25    در  

يكـائي و كانـادائي از      تا وقتي مأموران جاسوسي آمر    .  ژانويه، ابوالحسن بني صدر به رياست جمهوري ايران انتخاب شد          28روز،  

 ...ايران خارج نشدند، افشا نكرديم كه نخستين عمليات نجات ما با موفقيت قرين شده اند 

بيشترين تماسهاي ما با مقامات ايراني، از طريق سـفارت          .       اين تنها فرصتي نبود كه از ديگران و مأموران مخفي كمك گرفتيم           

 و Christin Bourguetريق يك وكيل دادگستري فرانسوي باسـم كريسـتين بورگـه    از ط. سوئيس در تهران، بر قرار مي شدند

ايـن دو بلحـاظ شـغل،    .  نيز راهي به مقامات ايراني پديد آمدHector Villalonيك كاسب كار آرژانتيني باسم هكتور وياللون 

ات پانامائي در ماه دسامبر با اين دو تماس         نخست مقام . سفرهاي متعدد به ايران مي كردند و با مقامات ايراني مالقات مي نمودند            

 ...برقرار كردند و وجود آندو را براي ما بسيار مغتنم يافتند 

. من نسبت به اعتبار اين دو بسيار مشكوك بودم تا اينكه اين دو معرفي نامه اي با امضاي بني صـدر و قطـب زاده آوردنـد                               ... 

مـا بطـور روز افـزون بـر تماسـهاي           . يد بكوشند تا راهي براي آزادي گروگانها پيدا كنند        بنابر اين نامه، اين دو از جانب ايران با        

 درباره  1980 فوريه   4در يادداشتهاي   . پوشيده تكيه كرديم و از طريق اين دو در ايجاد تماس، حدودي موفقيت بدست آورديم              

 Hamiltonشاور شوراي امنيت ملي و هـاميلتون   مDavid Aaron باتفاق داويد آرون  Vanceوانس :  فعاليتهاي اين دو نوشتم

. بني صدر بما مستقيم پاسخ داده بود كه تصميم دارد مشكل گروگانها را حل كند              : به نزد من آمدند تا پاسخ ايران را مطالعه كنيم         

بني .  كنار بگذاردتصميم قطب زاده را.  فوريه سر مي گيرد، موكول كند26ميل دارد اينكار را ببعد از تشكيل دولت خود كه در    

. نقالبـي شـناخته باشـد   مي خواهد بـه صـفت ا  . صدر نمي خواهد كه او را دوست اياالت متحده قلمداد كنيم و ميانه رو بخوانيم         

 .تصميم گرفتيم طرق ارتباط با ايران را حفظ كنيم. صفت مردي كه نگهبان منافع ايران در برابر تهديد هر دو ابرقدرت است

 

 را از ايـام شـاه مـي         Bourguetبورگـه   . ه كارتر نوشته است، پيغام بني صدر در پاسخ نامه كوتاه كارتر بـود             همانطور ك : توضيح
توسط او به نامه كارتر و پاره اي تبليغات مطبوعات غـرب پاسـخ              . او در دفاع از زندانيان سياسي ايران، سخت فعال بود         . شناختم



. بشود، يك دست قوي در آمريكا با ابتكاري تازه، آن را الينحـل تـر سـاخت    گفتم هر بار كه مسئله گروگانها خواست حل         . دادم
چگونه اسـت كـه تـا ديـروز مـرا ماركسيسـت و راديكـال و        . اين تبليغات كه بني صدر ميانه رو است، سوء ظن مرا برانگيخته اند      

 آمريكـايي   53يد، ايـران در ازاء      خطرناك مي خواندند و امروز ميانه رو مي شمارند؟ اين بدان علت نيست كه بني صدر مي گو                 
در ) بظـاهر بسـود بنـي صـدر       (به گروگان آمريكا در آمده است و مي خواهد مشكل گروگانها را حل كند؟ بازتاب اين تبليغـات                   

بـه  . ايران، سبب ضعيف شدن موضع بني صدر و دادن ابتكار عمل بدست كساني مي شود كه مأمورند مـانع حـل مشـكل بشـوند                  
تصميم گيرندگان ديگرانند، نفع شخصي شما و همكاران شـما          . ، شما برغم اختيارات، تصميم گيرنده اصلي نيستيد       كارتر پيام دادم  

 كامـل  را تـا تغييـر    در اينست كه مشكل گروگانها حل بشود، اما نفع آنها كه اين بازي را بوجـود آورده انـد در اينسـت كـه آن                          
از اينرو ناگزيرم نقشه حل مشـكل  . ادامه دهند... يكا و سركوب انقالب ايران و روانشناسي مردم آمريكا و تغيير دستگاه حاكمه آمر   
 . گروگانها را مخفي بدارم و در خفا به اجرا درآورم

    در حقيقت پيش از دريافت نامه كارتر و دادن پاسخ شفاهي به او، احمد خميني نزد من آمد كه آقا مي خواهد دستور بدهد،                        
من اين نظر را صـحيح و       . س جمهوري بدهند و رئيس جمهوري هرطور مصلحت ديد مشكل را حل كند            گروگانها را تحويل رئي   

آقا نگران آنند كه حل مشكل به وجهه رئيس جمهوري لطمه بزند و اينطور بنمايانـد كـه در                   : احمد خميني گفت  . بقاعده شمردم 
در ميان است و با حل اين مشكل مي تـوان ايـران را از               اوالً وقتي پاي موجوديت كشور      : پاسخ دادم . برابر آمريكا ضعيف هستيد   

خطرهاي بسيار دور كرد و اعتبار انقالب مردم ايران را نجات بخشيد و مانع رو آمدن ريگانيسم شد، از اين لطمه هـا چـه بـاك و      
 .واهد شدثانياً بعكس سبب باال رفتن وجهه و اعتبار بين المللي رئيس جمهوري و در نتيجه نظام جديد در جهان خ

علت انصراف آن بود كه اطرافيان روحاني او را از وجهه بين المللي رئيس جمهـوري                .     بعدها خميني از نظر خود عدول كرد      
 .كارتر از اين امور آگاه نبود و آگاه نشد. نگران كرده بودند
 :در ادامه مي نويسد

 

خميني مسئوالن ايران را از هرگونه صحبت بـا يـك   .  ما بوداين پاسخ، تشويق آميزترين پيشرفت در كار از هنگام تصرف سفارت         

آمريكائي ممنوع كرده بود و اينك رئيس جمهوري ايران با من تدبير مي انديشـيد كـه چگونـه گروگانهـا را آزاد و بـه امريكـا                            

ايـن  . از آن اگاه بـود    قطب زاده كامالً    . و نيز بني صدر تدبيرخود را از ديگر اعضاي شوراي انقالب مخفي مي داشت             . برگرداند

دو مرد با آنكه با يكديگر در اختالف بودند، بهترين اميد ما در حل مشكل گروگانها بودند و ما مي خواسـتيم موقعيـت سياسيشـان                      

 :در اين باره در يادداشتهاي روزانه چنين نوشتم. بعضي گزارشها كه دريافت مي كردم مرا خوشحال مي كردند. تحكيم گردد

. تفلني صحبت كـرده بـود     ) Villalon و وياللون    Bourguetمقصود بورگه   ( با طرفهاي خود در تهران       Hamiltonن       هاميلتو

گفتـه انـد    . دو بار نيز با بني صدر مالقات كرده اند        .  با قطب زاده مالقات كرده اند      - بار   4 از وقتي در تهرانند      -آنها بطور مرتب    

تازه كه جلسه شوراي انقالب تشكيل شده، خوابي كـرده          .  كه به رختخواب نرفته اند     سه يا چهار روز است    . همه چيز روبراه است   

 .در پايان جلسه شوراي انقالب، اعالم شد كه بني صدر به رياست شوراي انقالب انتخاب شده است. اند

 را بـه تصـرف گرفتـه        دانشجوياني كه سفارت  (مي خواست مبارزان    .     بني صدر، شروع به سخنراني در نقاط مختلف ايران كرد         

ما سخنان او را با عالقه زياد مي خوانديم و . را در افكار عمومي منزوي بگرداند و هاله قهرماني را از دور سرشان دور كند   ) بودند

 )45-487صص . (اميد پيدا مي كرديم كه ايرانيان آماده آزاد كردن گروگانها مي شوند

 

 سناريوي آزاد كردن گروگانها
 

ما اين فعاليت ها را مخفي انجام مي داديم تا به نتيجـه برسـند   . يكا راهي نداشتند تا بدان از فعاليتهاي ما آگاه گردند      مردم آمر 

 بنا كرده بودند، طرحي براي Villalon و وياللون   Bourguetبر آن شديم كه خود قدم پيش گذاريم و بر اساسي كه بورگه              .... 

بود كه قرارهائي را كه با بني صدر بر سر آنها به توافق رسيده بوديم، به قاعـده و دسـتور                   اين كار محتاج آن     . حل مشكل بريزيم  

 به نيويورك برود و با كورت والدهايم مالقات كند و با او طرح فرستادن هيأت                Vanceاز اينرو تصميم گرفتيم وانس      . در آوريم 

دار اين هيات از ايران را دو فرستادة فرانسـوي، فـراهم مـي              زمينة دي . نمايندگي ديگري را از سوي سازمان ملل به ايران بدهد         

طوريكـه  .  خطوط تفاهم ميان من و ايرانيان، در كار آيد         من مي خواستم، امور روشن باشند و سند مكتوبي در برگيرندة          . آوردند

 .مطلب فراموش شده يا سوء تفاهمي كه در لحظه آخر بكوشش سخت بايد حل كرد، باقي نماند



 نفري  5 قرار جنبي كه از طريق سازمان ملل با مقامات ايراني بر سر آن بتوافق رسيده بوديم، قرار شده كه يك كميسيون                           بنابر

رئيس جمهوري ايران، بني صدر و من بايد عضويت اعضاء اين كميسيون را كـه از ميـان رهبـران معـروف         . از ايران بازديد كند   

توافق كرده بوديم كه هيأت نمايندگي سازمان ملل، دربارة گذشته گروگانها           . يمدنياي سوم انتخاب مي شدند، تصويب مي كرد       

. گروگانها به بيمارستاني منتقل بگردند طوريكه ما مطمئن بشويم از آنها خـوب پرسـتاري بعمـل مـي آيـد                    . از آنها بازجويي نكند   

گزارش منتشر مي شد و دست آخر بنـي صـدر و            گروگانها بايد آزاد مي شدند و       . كميسيون بايد گزارشي به سازمان ملل مي داد       

 .من بايد اظهاراتي مي كرديم، اظهاراتي كه از پيش بايد مورد موافقت قرار مي گرفتند

روز اول مي خواستند شاه را بـه ايـران بازگرداننـد،            .      من از اينكه ايرانيان مواضع روزهاي اول را تغيير مي دادند، شاد بودم            

مايند، گروگانهاي ما را يك به يك محاكمه كننـد و در يـك دادگـاه بـين المللـي آمريكـا را محاكمـه و                          ثروتهايش را مصادره ن   

 .در گفتگوهاي اخير از اين امر سخني بميان نبود. محكوم گردانند

نها بعد از رهـائي     ما پذيرفته بوديم كه تحقيقي پيش از آزادي گروگانها بعمل آيد اما نتايج آن ت              :      اما تغيير موضع ما، ناچيز بود     

 .گروگانها قابل انتشار باشد

    

از قرار جرئت نمـي كنـد       . او كمي دورتر بخشي از متن سناريو را بجاي تمام آن نقل مي كند             . كارتر راست نمي گويد   : توضيح
اما . ان را پذيرفت  بشرحي كه خواهد آمد، بر اثر استقامت من، آمريكا تمامي شرائط اير           . حقيقت را به افكار عمومي آمريكا بگويد      

 سـاعت آزاد خواهنـد   48من گفتم اگر توافق ميان من و كارتر بعمل آيد، گروگانها ظرف         : كارتر در دنباله مي نويسد    ... افسوس  
خميني به قطب زاده و شخص من در سه نوبت گفتـه بـود،              . و مبتني است بر پيشنهاد شخص خميني      . اين سخن راست است   . شد

 ...اما . ار دولت گذاشته شوندگروگانها بايد در اختي
 :به نوشته كارتر باز گرديم

 

آنها موافقت كردند كه اعضاي كميسيون بين المللي بتوانند از تمامي گروگانها ديدار    .     ايرانيان آماده بودند عمل كنند و ما نيز       

آنچه بيشتر باين سخن واقعيـت      . ي شوند  ساعت آزاد م   48بني صدر گفته بود اگر او و من به توافق برسيم، گروگانها ظرف              . كنند

من تن دادم كـه دربـارة پـاره اي    . مي بخشيد اين بود كه بگفته او خميني پيشنهادهاي مندرج در سناريو را تصويب كرده است  

ن به اما هنوز ابهاماهائي دربارة مرحله ئي كه در آ   . جزئيات انعطاف بخرج بدهم بلكه گروگانها از دست گروگان گيرها رها شوند           

يكي از مقامات عالي ايران خواهان ديدار با ما در پاريس شد            . گروگانها اجازه داده مي شد ايران را ترك گويند، وجود داشتند          

 Harold و هارولـد سـاندرس   Hamilton Jordanمن تصويب كردم كه هـاميلتون جـردن   . تا توافق نامه را به نتيجه برسانيم

Saunders     مقام ايراني از طريق بورگه      . س بروند  براي اين ديدار به پاريBourguet          اصرار ورزيده بـود كـه جـردن Jordan 

بدان اميد كه راه بروي مقامات ايراني براي        . من بدنبال بحثي، با هر دو تقاضا موافقت كردم        . تنها و با تغيير قيافه با او ديدار كند        

 : نوشتم1980 فوريه 17دربارة اين ديدار در يادداشتهاي ... گردند ايجاد تماس گشوده شود و ايرانيان به استقبال از آن مايلتر 

هـاميلتون  . در پـاريس داد   ) بـا مقـام ايرانـي     ( دقيقه آمد و گزارشـي دربـارة مالقـاتش           30 و   7، نزديك   Hamilton    هاميلتون  

Hamilton      دربـارة زمـان بنـدي      . كـرده بـود   را سخت انتقاد    ) مقام ديگر ايراني  (مقام ايراني،   .  در مجموع از ديدار خشنود بود

از دريافت نسخه ئي از نامـه       .  را احترام بخود تلقي كرده بود      Hamiltonآمدن هاميلتون   . آزادي گروگانها در شك و ابهام بود      

  نوشته و در آن گفته بودم اگر ايران گروگانها را آزاد كند، سناريو را تا بĤخر اجرا خواهيم كـرد              Hamiltonئي كه به هاميلتون     

مقام ايرانـي از قـرار نسـبت بـه          . و آنچه بايد از جانب ما انجام بگيرد، بي كم و كاست انجام خواهيم داد، بسيار خشنود شده بود                  

مدعي شده بود كه    .  خواسته بود كه ما شاه را بكشيم       Hamiltonاز هاميلتون   . روسيه احساسات بسيار خصمانه ئي اظهار كرده بود       

 ...ميني است بيش از همه معتقد و محرم خ

اما گزارشي در مجموع يأس آميز نبود و از بسياري گزارشهائي كه در طـول ايـن                 .      پاره اي از نكات اين گزارش مبهم بودند       

 ...زمستان آشفته دريافت كرده بودم، بهتر بود 

 

قطـب زاده در    . ه شـده بـود    گزارش اين مالقات از سوي شمس الدين اميرعالئي سفير وقت ايران در فرانسه به من داد               : توضيح
اما مطلب مهم اينكـه كـارتر در اينجـا تناقضـي            . تهران وقوع اين مالقات را انكار مي كرد و هيچكس از آن اطالع قبلي نداشت              

در حقيقت اگر ايران بود كه از ادعاها و تناقض هـايش چشـم پوشـيد او چـرا مـي      . آشكار با ادعاهاي قبل و بعد خود مي گويد      



، ناخودآگاه اقرار مي كند سخنان قبلي و بعـد او           »يران گروگانها را آزاد كند، سناريو را تا بĤخر اجرا خواهيم كرد           اگر ا « نويسد  
 .دروغند و اين دولت آمريكا بود كه به تقاضاهاي ايران گردن نهاد

 

 متن سناريو 
 

مهوري بنـي صـدر، مشـغول تهيـه و تنظـيم      با رئيس جVillalon  و وياللون Bourguetاز طريق دو واسطه خود، بورگه      .... 

اين سناريو هر چند بر اساس اصولي بنا شـده بـود كـه توسـط           . سناريوئي بوديم كه در برگيرندة توافقها و طريق اجرايشان باشد         

ن در مرحلة آن كار و سخني كه هر يـك از كميسـيو           . اياالت متحده، طرح و جور شده بودند، سناريوئي بيطرفانه اما پيچيده بود           

بطور خالصه، طرح مراحل زير را شـامل       . كرديم، معين شده بودند    سازمان ملل و ايران و ما بايد انجام مي داديم و يا اظهار مي             

 :مي شد

عضـويت اعضـاي ايـن      .  نفر از سوي سازمان ملل تشكيل مـي شـد          5 بنا بر تقاضاي شوراي انقالب ايران، كميسيوني مركب از           -1

 .در و من تصويب مي گرديدكميسيون بايد از سوي بني ص

كارش اين بود كه ببيند در دوران شـاه از سـوي شـاه و               . ( كار اين كميسيون تحقيق درباره امور واقع و پيدا كردن آنها بود            -2

اعضاي كميسيون در جلسات خصوصي به شكايت هر دو طرف          . كارش تحقيق بقصد محاكمه نبود    ). آمريكا چه بر ايران رفته است     

 . و از ايران بخاطر تحقيق درباره درستي ادعاها بازديد مي كردندگوش مي دادند

 اعضاء كميسيون با گروگانها ديدار مي كردند اما نه براي اينكه از آنها بازجويي كنند، بلكه بـراي رسـيدگي بوضـعيت آنهـا و                -3

 . شرايطي كه در آنها بسر مي برند

از كنترل گروگان گيرندگان بيرون مي آمدند و تحت نگاهـداري و            . ي شدند  بعد از آن، گروگانها بايد به بيمارستان منتقل م         -4

 .مراقبت دولت ايران قرار مي گرفتند

 كميسيون بايد گزارش خود را به دبير كل سازمان ملل متحد مي داد و همزمان گروگانها اجازه مي يافتنـد ايـران را تـرك                          -5

 .بگويند

بين آمريكا و ايران بايد توسط كميسيوني كه از سوي دو كشور تشكيل مي گشت، مـورد   بعد از آن، اختالفها و منازعات في ما       -6

 .بحث قرار مي گرفتند

چرا كه عالوه بر حذف تقاضاي استرداد شاه از صورت تقاضاهاي ايران، سر و كار ما با دو                  .      اين طرح، قدم بزرگي به پيش بود      

هم رئيس جمهوري بني صدر و هم وزير خارجه قطب زاده كه هر . ه مي خواهندرهبر ايراني مي افتاد كه معلوم بود كيانند و چ

 .دو از ابتدا سر و كارشان با اختالفهاي ناشي از گروگانگيري، افتاده بود

با وجـود ايـن بـا       .     دو دوست ما در تهران به هر اقدامي كه ممكن بود دست مي زدند تا سناريو مرحله به مرحله بعمل در آيد                     

ضعف بني صدر و ناسازگاري شخصي او با قطب زاده تا جائي كه با يكديگر حرف                : ي روبرو مي شدند كه عبارت بودند از       مشكالت

فـرض ايـن بـود كـه     . نمي زدند و مخالف قوي روحانيون قشري با هر اقدامي و موضع و قول غيرقابل استناد آيت اهللا خمينـي      

 .خود ا نجام طرح را تضمين مي كندشوراي انقالب كه در آن قشريها در اقليت بودند، 

 

اينك قطب زاده را قوي و بني صـدر  . پيش از اين كارتر از قطب زاده بد مي نوشت و بني صدر را اهل خرد مي شمرد        : توضيح

 :حقيقت اينست كه اطالعات كارتر يكسره نادرست بوده اند! را ضعيف مي گرداند

. در آغاز گروگانگيري، روش او را براي كشور فاجعه آميز خواند          .  مي داشت   بني صدر به روش كار قطب زاده همواره انتقاد         -1

و . اما بعد قطب زاده روش خويش را در اين باره تصحيح كرد و جاي براي اختالف در سياسـتي كـه بايـد تعقيـب كـرد، نمانـد            

 هيچگاه پيش نيامد كه اين دو با يكديگر حرف نزنند، نه پيش، نه آن زمان و نه بعد از آن

 حزب جمهوري در شوراي انقالب، اقليت نبود، اكثريت بود و از جريان تهيه و تنظيم سناريو هم از ابتدا، مطلع بـود و آن را                          -2

قطب زاده با كوشش قابل تحسيني . پيشنهاد تحويل گروگانها به دولت نيز از آمريكا نبود، از شخص خميني بود            . تصويب مي كرد  

نمود كند كه تحويل گرفتن، گروگانها از سوي دولت، امتياز بزرگي است كه به آمريكائيـان داده                 توانست به امريكائيان چنان وا    

 !مي شود



 بنـدي را    6 اما علت آنكه كارتر، از اين پس بني صدر را ضعيف توصيف مي كند، اينست كه او مي خواسـت سـناريو همـين                          -3

. كـه تمـامي تقاضـاهاي ايـران در سـناريو گنجانـده شـوند       بني صدر اصرار داشـت  . داشته باشد كه در كتاب خود آورده است  

 بود كـه آمريكـا هرگـز        ،پيش از اين دو نوشته    . سرانجام بر اثر استفامت من، كارتر تسليم شد و تقاضاها در سناريو گنجانده شدند             

ايران را نخواهد پذيرفت و تقاضاهاي ايران درباره شاه و استرداد اموال او و عذر خواهي آمريكا بمناسبت سلطه غير قانونيش بر               

از اينرو با آنكه متن سناريو با ماشين تحرير كاخ سفيد، ماشين شده اسـت و                . مدعي است كه ايران از اين تقاضاها صرف نظر كرد         

رئيس جمهوري آمريكا آن را در اختيار دارد و سند به اندازه كافي با اهميت است تا كـه عـين آن را در كتـاب خـود بيـاورد،                              

از قرار ياراي آن را در خود نمي بيند كـه بـه افكـار عمـومي آمريكـا حقيقـت را                  . دل بخواهي را به جاي آن مي آورد       خالصه  

 :سند در اختيار است و اينك ترجمه آن را مي آورم. چنانكه واقع شده است، گزارش كند

 

 سناريو تجديد نظر شده
 

 :، آمريكا و ايران موافقت مي كنند كه)ل يكسان استدر اين باره ها با متن او(  اصول و آيينهاي اجرائي -الف

 

هر يك از مراحل اوليه اين سناريو، با دقت تشريح خواهند شـد و              .  اين اصل را كه سناريوئي تهيه و بعمل درآيد، مي پذيرند           -1

 . مراحل بعدي بتدريج كه امور تحول مي كنند، تبيين خواهند شد

 .ني مي شود كه مورد قبول هر دو طرف باشند اين سناريو به كمك اشخاصي كارگردا-2

 در محدوده اين سناريو، اجراي هر مرحله، موكول به تبيين قبلي عمل و اقدامي است كه هر يك از دو طـرف بايـد انجـام                           -3

 .دهند

 . مقصود از اين سناريو آنست كه امكان حل سريع بحران حاضر از طريق صلح آميز، فراهم شود-4

 

ساعت مورد اسـتناد، سـاعت نيويـورك        . در متن حاضر مراحل تشكيل جزء به جزء معين شده اند          (  تحقيق    تشكيل كميسيون  -ب

 )است

 

ايـن كميسـيون    .  با تصويب اين سناريو، موافقت  مي شود كه دبيركل سازمان ملل متحد، كميسيون تحقيقـي تشـكيل بدهـد                    -1

و نيـز   . "عي براي بحران في مابين ايـران و آمريكـا پيـدا شـود             تظلمات و شكايات ايران را استماع خواهد كرد تا راه حل سري           "

 .تمايل ايران را در پرسش از هر يك از گروگانها، برآورده خواهد شد

والدهايم دبيركل سازمان ملل متحد، بايد پيامي به قطب زاده بفرستد مبني بر اينكـه آمـاده اسـت كميسـيوني                     :  دو شنبه شب   -2

همان كميسيوني كه به هنگام اقامت در ايران در ماه ژانويه موضوع بحث قرار گرفتـه                . ران بفرستد  عضو را به اي    7 تا   5مركب از   

تظلمات و شكايات ايران را استماع خواهد كرد تا راه حل سريعي براي بحران في مـابين ايـران و آمريكـا                      "اين كميسيون   . بود

 ."پيدا شود

 مي تواند ظرف يك هفته به ايران بيايد و ايران مايل است كه كميسيون               قطب زاده بايد جواب بدهد كه كميسيون      :  سه شنبه  -3

 .از هر يك از گروگانها پرسش كند

اياالت متحد آمريكا از طريق ارتباط مستقيم و غيرعلني رفـع امتنـاع خـود را از قبـول تشـكيل كميسـيون بـه                         :  سه شنبه شب   -4

بر اهميت اين امر كه كميسيون بايد به مشكالت هر دو طرف رسيدگي             در اظهار،   . دبيركل سازمان ملل متحد، اظهار خواهد كرد      

همزمان، دولت اياالت متحده، موضـع زيـر را بطـور علنـي          . كند و بخاطر آزادي سريع گروگانها، عمل كند، تأكيد خواهد كرد          

لت آمريكا نظرهاي خود دو. دولت اياالت متحده درباره تشكيل يك كميسيون با دبيركل گفتگو خواهد كرد      : اتخاذ خواهد كرد  

را در اين باره محفوظ مي دارد تا وقتي كه بداند حدود صالحيتهاي كميسيون كدامند؟ اياالت متحـده موضـع خـود را مـدتها                         

ما از هر قدمي كه سازمان ملـل        . ما با تشكيل كميسيوني بر اساس شرايط پيشين مخالفيم        . پيش روشن ساخته و محتاج تكرار نيست      

 .المللي رعايت و حمايت گردند گانها بردارد، حمايت مي كنيم، در صورتي كه اصول اساسي بينبراي آزادي گرو

 :والدهايم دبيركل سازمان ملل، پيام دومي براي قطب زاده خواهد فرستاد و در آن خواهد گفت كه:  سه شنبه شب-5



تحقيق خواهـد كـرد     )  ايران از آمريكا هستند    كه در دوران شاه واقع شده اند و موضوع شكايات         ( كميسيون درباره اموري     -5،1

 .تا به آزادي گروگانها كمك كند) و دادگاه نيست(

الجزايـري و   (دبير كل يونسكو بعنـوان رئيسـم كميسـيون و بـدجوي             .  نفر باشند  7 تا   5 توصيه مي كند كه اعضاي كميسيون        -5،2

و ) بق كانون وكالي پاريس و انجمن حقوق دانان كاتوليك        رئيس سا  (Pettitiو پتتي   ) نماينده دائمي اين كشور در سازمان ملل      

مشـاور حـافظ اسـد، رئـيس جمهـوري      (و داودي ) رئيس جمهوري سابق بـنگالدش  (دبيركل عفو بين المللي و ابوسعيد جودري        

 پيشنهادي  هر يك از اعضاي   . را بعنوان اعضاي كميسيون، پيشنهاد مي كند      ) رئيس كانون وكالي سوريه   (يا صباح الركابي    ) سوريه

 .مورد موافقت ايران نباشند، ايران مي تواند، تغيير او يا ديگري را بخواهد

يا بني صدر خود بوسيله تلفن به دبير كل، موافقت ايران را با آمدن كميسيون تائيد خواهد كـرد و                    :  بين سه شنبه تا چهارشنبه     -6

دبير كل تا  تائيـد بـه        . انقالب اختيار داده است بحران را حل كند       يا امام اعالميه اي منتشر خواهد كرد مبني بر اينكه به شوراي             

 .يكي از اين دو صورت انجام نگيرد، اقدام نخواهد كرد

دبير كل تشكيل كميسيون و پيشنهادهاي خود از جمله تمايل ايـران بـه پرسـش كميسـيون از                   :  بعداز ظهر  4 چهارشنبه، ساعت    -7

 .گروگانها را اعالن خواهد كرد

رئيس جمهوري ايران تشكيل كميسيون تحقيـق را بمثابـه پيـروزي سياسـي ايـران،       : از اعالن دبير كل سازمان ملل متحد       بعد   -8

ديدار كميسيون از گروگانها را به منزله عنصري از عناصر تحقيـق دربـاره شـكايات و تظلمـات ايـران، تعبيـر       . اعالن خواهد كرد  

رئيس جمهوري ايـران بـه      .  زودتر تحقيق خود را انجام دهد، بازگو خواهد كرد         خواهد كرد و تمايل امام را به اينكه كميسيون        

 .دستگاههاي اداري دستور خواهد داد كه اسناد و  مدارك الزم را در ا ختيار كميسيون بگذارند

اند و استماع   دولت آمريكا اظهار خواهد كرد كه كميسيون بقصد تحقيقي درباره اموري كه واقع شده               :  بعد از اظهاريه ايران    -9

دولت آمريكـا  . شكايات دو طرف و ديدار با هر يك از گروگانها و تهيه و تسليم گزارش به دبير كل سازمان ملل به تهران مي رود           

 .به اين امر كه كميسيون به هنگام بازديد از گروگانها از آنها بازجويي قضائي بعمل آورد، علناً مخالف است

 

 : كار كميسيون-ج
كميسيون از هفته دوم كار خود را شـروع خواهـد   . پيش از آنكه آمريكا، اظهار خود را بكند به ايران نخواهد رفت كميسيون  -1

 .كرد

 كميسيون ديدارهاي خود را بطور خصوصي انجام خواهد داد و از اين راه گواهيها و مدارك را از مقامات ايراني دريافـت                       -2

 .خواهد كرد

 .رت آمريكا بقصد ديدار با گروگانها، بازديد خواهد كرد كميسيون هر چه زودتر از سفا-3

 : بمحض اينكه كميسيون تحقيق خود را به انجام رساند و گزارش خويش را نوشت-4

 به شوراي انقالب خواهد گفت كه اعتبار گزارش او تا وقتي كه گروگانها آزاد نشـوند و يـا بالفاصـه از محلـي كـه در آن                             -4،1

 .يمارستان منتقل نشوند، بطور جدي محدود استنگاهداري مي شوند به ب

 . به شوراي انقالب خواهد گفت كه آماده است به نيويورك بازگردد و گزارش خود را به دبير كل سازمان ملل بدهد-2،4

 

  مراحل نهايي–د 
 

 سفارت را ترك گفتند،     "ياندانشجو"گروگانها يا بعد از آنكه      .  انتقال گروگانها و تحت حمايت دولت ايران قرار گرفتن آنها          -1

 )، روز شروع مرحله اول اين سناريو1روز شماره . (در همان جا مي مانند و يا به بيمارستان منتقل مي شوند

 )1+1روز ( مراجعت كميسيون به نيويورك -2

 گزارش بعنـوان    . كميسيون گزارش خود را كه حاوي امور مورد تحقيق و توصيه ها خواهد بود، تسليم دبير كل خواهد كرد                   -3

 : گزارش اصل زير را بعنوان اصل به همه دولتها توصيه خواهد كرد. سند سازمان ملل منتشر خواهد شد

     دولتها بايد حقوق ايران را  محترم بشمارند و در محدودة قوانين داخلي خود به اين دولت در تحصيل حقوق خويش كمك                      

 :كنند

 .خاطر جناياتي كه استنباط و در اين گزارش شرح شده اند تعقيب شاه، خانواده و همكاران ب-3،1



 تعقيب قضائي بقصد استرداد اموالي كه بنابر استنباط كميسيون، توسط شاه و افراد خانواده او و همكارانش بطور غيرقانوني                    -3،2

 )2+1روز . (تحصيل و بخارج منتقل شده اند

 )3+1روز ( آزادي گروگانها و حركت آنها از ايران -4

 يك ساعت بعد از حركت گروگانها از ايران، دبير كل سازمان ملل متحد، اظهاريه هاي بني صدر رئـيس جمهـوري ايـران و                         -5

مفاد هر يك از اين دو اظهاريه بايد پيش از آنكه كميسـيون ايـران را تـرك                  . كارتر رئيس جمهوري امريكا را منتشر خواهد كرد       

 : باشندگويد، مورد موافقت دو دولت قرار گرفته

 اظهاريه ايران گروگانگيري را از لحاظ اخالقي نادرست خواهد شمرد و با اظهار تأسف از آن قول خواهد داد كه قـوانين                       -5،1

نصفت و قوانين بين المللـي  ؟بين المللي را محترم بشمرد و اظهار عالقه خواهد كرد كه مناسبات عادي بر اساس احترام متقابل و                 

 .وندبين دو كشور برقرار ش

 : اظهاريه آمريكا-5،2

 . اصلي را كه در بند سه آمد، قبول خواهد كرد-

 تفاهم و تأسف خود را نسبت به تظلمات مردم ايران از جمله مداخله همه جانبه آمريكا در امور داخل ايـران، اظهـار خواهـد                          -

 .كرد

گيرد و آمريكا متعهد مي شود كه ايـن حـق را             تاكيد خواهد كرد كه ملت ايران حق دارد درباره آينده سياسي خود تصميم ب              -

 .محترم بشمارد

نصفت و اصول و قوانين بين المللي بـه تأكيـد اظهـار خواهـد       عالقه خود را به استقرار روابط عادي بر اساس احترام متقابل و   -

 .كرد

 )اه تشكيل خواهد شد تايك م1اين كميسيون از رو ( تشكيل يك كميسيون مشترك براي حل مسائل حل نشده دو كشور -6

 

.      مسئله وجوه بلوكه ايران و نيز تجهيزات و قطعات يدكي خريداري شده ايران در جريان آزادي گروگانها، حل مي گردنـد                    

عالوه بر اينها دولت آمريكا تعهد مـي        . وجوه بدون هيچ قيد و شرط آزاد مي شوند و تجهيزات و قطعات تحويل ايران مي شوند                

 ".  مادي و معنوي وارده به گروگانها، هيچ ادعائي نه از جانب آن دولت و نه از جانب گروگانها، بعمـل نيايـد                      كند بابت خسارت  

 بطور عمده عبارت بودند از دعاوي اتباع آمريكا نسبت به مطالبات از ايران و دعاوي دولـت ايـران                    "مسائل حل نشده دو كشور    

 به ادعاي ايران نه ميليارد دالر بوده و بدسـتياري بختيـار، آمريكـا از                بخصوص نسبت بحساب تنخواه گردان خريدهاي سالح كه       

 .حساب ايران برداشت كرده است

 تسـليم دادگـاه     1980 مـارس    24     بدينسان برخالف سناريو، قرار شد ايران پرونده جنايتها و غارتهاي شاه را تكميل و تا تـاريخ                  

 ساعت پـيش    24. اناما با انتقال گروگانها به دولت بايد همزمان انجام مي گرفت          رسيدگي به پرونده و توقيف شاه در پ       . پاناما كند 

از مهلت مقرر، رئيس جمهوري پاناما به من تلفن كرد كه چون دولت ايران آن قسمت از سناريو را كه انتقال گروگانها به دولت                        

ه حاضـر بـود و بگفتگـوئي طـوالني بـا رئـيس              قطـب زاد  . است انجام نداده است، ما نمي توانيم مانع حركت شاه به مصر بشويم            

 ساعت گروگانها به دولت منتقـل      24 ساعت وقت داريم، شما شاه را نگاه داريد اگر تا            24به ا و گفت ما      . جمهوري پاناما پرداخت  

ده بـه دادگـاه      ، كه وكيل ايران و مأمور تسليم پرون        Bourguetبقراري كه بورگه    . اما اصرار بي فايده بود    . نشدند، بگذاريد برود  

ابتدا خيال نمي كردند كه بتوان مدارك محكمه پسندي از جنايتها و فساد مالي شـاه تهيـه كـرد و                     : پاناما بود، بعدها به من گفت     

با وجود قولي كه در نامه خود بـه         . (وقتي پرونده را حجيم و مدارك را قوي يافتند، چاره را در آن ديدند كه شاه به مصر برود                  

، آمريكا قصد نداشته است بتعهدي كه بر وفق اين سناريو پذيرفته بود عمـل كنـد و بگـذارد، شـاه تعقيـب                        ) بود قطب زاده داده  

 :مي نويسد. قضايي بشود

 

    بعلت مخالفت خميني با انتقال گروگانها به دولت و موكول كردن ديدار كميسيون از گروگانها به انتشار گـزارش، كميسـيون                     

.  به نيويورك رفت تا با اعضاي كميسيون مالقـات كنـد           Vanceوانس  . اندن، چاره را در مراجعت ديد     برغم اصرار بني صدر بر م     

همـه مـي پذيرفتنـد كـه اگـر          . اعضاي اين كميسيون كه از شخصيتهاي جهاني هستند، نظرهاي متنازعي از ايران آورده بودنـد              

فتند بني صدر در خط خميني كار مي كند و مردي قوي است             بعضي از آنها گ   . گروگانها بدولت انتقال يابند، به ايران باز گردند       

 .و بعضي ديگر مي گفتند در دو هفته گذشته مي كوشيد خود را كنار بكشد و بسيار ضعيف است



    

اما بهانة او سخنان آقاي كـارتر      . چرا خميني نظر خود را تغيير داد؟ پرسشي است كه در مجالي ديگر بايد بدان پرداخت               : توضيح

 گفته بود هرگز نسبت به گذشته سياست آمريكا در ايران، اظهـار            يه برخالف تعهدي كه در سناريو پذيرفته بود، طي سخنان         بود ك 

بنابراين، او كه نه قادر بود، بازي گران آمريكائي را كه پشت صحنه بازي گروگانگيري را اداره مي كردند،                   . تأسف نخواهد كرد  

 )484-497صص . (مي كرد، يكي از دو عامل اصلي به انجام نرسيدن سناريو بودمهار كند و نه خود بتعهد خويش عمل 

 

 طرح طبس
 

 و  Vance و وانـس     Mandale مارس پس از آنكه كوششهاي ما براي حل مشكل از راه گفتگو، بي نتيجه ماندند، ماندل                  22    در  

 آزاد كردن گروگانها تهيه كرده اند به ما بدهند من از فرمانده هان نظامي خواستيم كه گزارش آخرين طرح نظامي را كه براي     

... 

 را عامل آوردن و بـردن  Rockefellerروزنامه هاي پاناما و آمريكا، كيسينجر و راكفلر       .  مارس از پاناما به مصر رفت      24    شاه در   

نزديك ايران و دور كردن او از خطـر         به استناد نوشته هاي آنها، ايرانيان ما را مسئول بردن شاه به             ... شاه و عواقب آن خواندند      

مقامات ايران تهديد كردند كه گروگانها را محاكمه و . شمردند) كه جز در خيال ايرانيان تحقق يافتني نبود      ( استردادش از پاناما    

 ...شوراي انقالب رأي داد كه حل مسئله گروگانها ببعد از انتخابات مجلس موكول شود . مجازات نمايند

كوشش خود را دوچندان كرديم و از متحدان خود خواستيم حداكثر . يم گرفتم كه فشار بيشتري به ايران وارد كنيم      من تصم 

نفوذ خود را در تهران بكار برند و به بني صدر حالي كنند كه آمريكا در كار آنست كه تنبيه هاي بسـيار سـخت در حـق ايـران                              

 . كندهيل گروگانها آزاد نشوند، آمريكا بنادر ايران را محاصراحتمال قوي دارد كه اگر تا ماه آور. اعمال كند

 30در اين باره در يادداشـتهاي روز        . نزديك به ماه آوريل گزارش مثبتي از ايران دريافت كردم         ....      اين تالشها مؤثر افتادند     

 پيامي بما فرستاده اسـت كـه    گزارش كرد كه قطب زاده    Vanceنزديك ساعت يك و چهل دقيقه، وانس        « :  نوشتم 1980مارس  

در اين سخنراني خواهد گفت كـه  . سخني خواهد گفت) چهار و سي دقيقه بوقت واشنگتن(بني صدر فردا ظهر به ساعت تهران       

او خواسـته بـود كـه       . شوراي انقالب با تصويب خميني، تصميم گرفته است كه گروگانها از دانشجويان به دولت منتقـل گردنـد                 

اگر امور همانگونه كه قطب زاده گفته بودند، واقع مي شدند، الزم مـي              . » ....اقدام را سازنده توصيف كند و       دولت آمريكا اين    

 ...شد كه من اظهارات علني در پاسخ بني صدر بكنم 

خطـاب بـه    او براي اينكه رفتار مثبتي درباره آمريكا در ايران بوجود بيـاورد، پيـامي از قـول مـن                    .      قطب زاده بر ابهام افزود    

 ...خميني جعل كرد 

در دم مي خوانديم و با خشنودي مي ديديم كه سخن منتظـر             .     سخنان بني صدر را، بتدريج كه مي رسيدند، ترجمه مي شدند          

بر ما بود كه روشن كنيم سخن بني صدر را حسن تلقـي مـي       . گفته است كه گروگانها به دولت منتقل خواهند شد        . را گفته است  

خبرنگـاران را بـراي   « : در اين باره در يادداشتهاي اول آوريـل نوشـتم  ... بيه هاي مورد نظر، خودداري مي ورزيم     كنيم و از تن   

گفـتم اگـر بنـي صـدر آنچـه را گفـت عملـي               ...  دقيقه به كاخ سفيد خواندم و به آنها گفتم چه پيش آمده است               15 و   7ساعت  

 .تنبيه هاي پيشين كماكان مجري خواهند شد.  نمي بينيمگرداند، ما نيازي به اعمال تنبيه هاي جديد را ديگر

شـوراي  . من تصميم گرفتم عمل كنم .      عصر همان روز، بني صدر اظهار كرد كه ما شرائط انتقال گروگانها را بعمل نياورده ايم               

 ...امنيت ملي را تشكيل دادم تا همه تنبيه ها را به اجرا بگذارم 

باحتمال از قطب زاده بود كه بنا بـر آن آمريكـا تقاضـاهاي ايـران را                 . وتي از ايران دريافت كرديم        چند ساعت بعد، پيام متفا    

وزير خارجه . بني صدر بنظر مردد و ضعيف مي رسيد... برآورده است زيرا تصميم گرفته است تنبيه ها را در حق ايران بكار نبرد            

 .ي را بجان مي خريدقطب زاده، براستي با جرأت بود و براي حل بحران خطرهائ

 

درباه پيامي كه كارتر مدعي است قطـب زاده از قـول او جعـل كـرده اسـت، بايـد گفـت كـه قطـب زاده و بورگـه                               : توضيح
Bourguet    و وياللون Villalon                مـتن ايـن پيـام در پـي         .  مي گفتند كارتر از روي ضعف و بدروغ پيام خـود را تكـذيب كـرد

 متن را با تلفن براي كارتر Jordanجردن .  در زوريخ تهيه گرديدBourguetو بورگه مشاور كارتر Jordan گفتگوهاي جردن 
متن پيام در سفارت آمريكـا  .  به پاريس آمدندBourguetو بورگه Jordan جردن . خواند و كارتر اصالحاتي در آن بعمل آورد



 متن را بـه قطـب زاده        Villalonهران وياللون   در ت .  گشت كه به تهران بياورد     Villalonدر پاريس ماشين شد و تحويل ويالون        
قرار نبود اين متن منتشر بشود، اما خميني و فرزندش كه جز به سر و صدا دربـاره خـود بـه                      . داد و قطب زاده به نزد خميني برد       

خود تكذيب   آن را به      انتصاب كارتر نيز بر خالف اصول اخالق سياسي،      . موضوع ديگري نمي انديشند، در دم آن را متشر كردند         
بهر رو، ماجراي اين پيام دليل روشني است بر اين واقعيت كـه اگـر     . قرباني ضعف اخالقي خميني و كارتر، قطب زاده شد        . كرد

گروگانگيري به زيان ايران و خميني و كارتر تمام شد و اينهمه فاجعه در پي آورد، دليلي جز ناداني خميني و ضـعف خمينـي و                          
 . از واقعيتهاي ايران نداشتكارتر و بي اطالعي كارتر

تنبيـه هـاي   « :  باال، مي نويسد1980در يادداشت يك آوريل . بني صدر گفت آمريكا بشرايط عمل نكرده است     :  كارتر مي نويسد  

حال آنكه قرار اين بود كه با انتقال گروگانها، آمريكا مرحله به مرحله وجوه بلوكه ايران را                 . »پيشين كماكان مجري خواهند شد    

شگفت اينجاست كه آقاي كارتر گمان مي برد، بني صدر بايد از موضع او به مسئله گروگانها مي نگريست و عمـل                      ... زاد كند و    آ

مي كرد؟ حقيقت آنست كه من در ترديد نبودم كه ميان دو شخصيت مردد و ضعيف قرار گرفته بودم، يكي خميني كه زير يـك            

مي كرد و ديگري كارتر كه بقول خود آمريكائيها از سياست خارجي چيـزي سـر در                 فشار موافقت و زير يك فشار ديگر مخالفت         

چنـد نوبـت بـه او پيغـام دادم در آمريكـا             . نمي آورد و همانطور كه خود نوشته است، قصد نيز نداشت به تعهدهايش عمل كند              

ه از اختيارات وسيع رياست جمهـوري       كساني هستند كه زيرازير صحنه گرداني مي كنند و سرنخ ها در دست آنها است با استفاد                

پس از آنكه ماجراي سازشهاي پنهـاني دسـتگاه         . عمل نكرد . دست كم آنها را به افكار عمومي آمريكا بشناسانند        . جلو آنها را بگيرد   

 را پي خميني با ريگانيان از پرده بيرون افتاد، گفت گزارش اين سازشها را دريافت مي كرده است اما هيچگاه نخواسته است آن               

آيا هر چند بسيار دير، متوجه شده است كه مانع اصلي در آمريكا بوده و ضـعف از او بـوده اسـت؟ و خمينـي و كسـانش،                        ! بگيرد

عالوه بر آن كه ضعيف بودند، مي خواستند من را بعنوان نخستين منتخب مردم ايران، بـي اعتبـار بگرداننـد، و گروگـانگيري را                         

جريان عمل گروگانگيري آن دو را در نظر ملتهاي خودشان بـي اعتبـار            . ج از كشور قرار بدهند    وسيله كار خود در داخل و خار      

بلحاظ آنكه از خط حفظ منافع ايران در عين رعايت حقوق انسان و اصرار بـر آزاد         . كرد و به من در ايران و جهان اعتبار بخشيد         

 .كردن گروگانها، منحرف نشدم

 :مي نويسد. ه عمليات نظامي و محاصره اقتصادي زد    بهر رو، كارتر سرانجام دست ب

 

 آوريـل تحويـل    5در سه آوريل، دو عضو شوراي انقالب بعد از مالقات با گروگانگيران، اعالن كردند كـه گروگانهـا شـنبه                          « 

ـ .  آوريل، گروگانگيران اظهار كردند به تقاضاي دولت تسليم مي شوند   5شنبه  . دولت خواهند شد   ار ديگـر اعـالم   بني صدر يك ب

او در  . كرد كه گروگانها به دولت منتقل خواهند شد و اضافه كرد كه شوراي انقالب بدون تصويب خميني كاري نخواهد كـرد                    

 ...اما با توجه به تجربه ما اميد چنداني نداشتيم . »نگران نباشيد، انتقال سرانجام خواهد گرفت« : س گفت.بي.مصاحبه با اي

ر ديگر رأي داد كه گروگانها به دولت منتقل شوند و خميني تصميم گرفت همچنـان در دسـت دانشـجويان                         شوراي انقالب با  

 ، كاردار ايران را احضار كرد و بـه او  Henry Prechtروز بعد، هانري پرشت : تصميم گرفتيم تنبيه ها را به اجرا بگذاريم. بمانند

بعد از ظهر نه آوريل، رئـيس جمهـوري فرانسـه      ...  آمريكا را ترك گويند      گفت كه همراه تمامي ديپلماتهاي ايران بايد بالدرنگ       

ژيسكار دستن تلفن كرد و گفت وزراي خارجه كشورهاي اروپائي در ليسبون مالقات مي كنند تا اخطاريه اي خطاب بـه دولـت            

ر نه به اقدام مشترك دست خواهند       اگ. در اين اخطاريه از دولت ايران خواسته مي شود گروگانها را رها سازد            . ايران تهيه كنند  

ما اطـالع قبلـي نداشـتيم و نفـوذي بكـار نبـرده              . مسئلة جدي ديگر اين بود كه عراق تهديد مي كرد ايران را اشغال كند             ... زد  

 .اما ايران ما را سرزنش مي كرد كه عراق را به حمله به ايران تحريك مي كنيم. بوديم

وريل مشاوران عالي خود را فرا خواندم و درباره عمليات نظامي براي نجات گروگانهـا بـه                  آ 11در  .      تصميم گرفتم عمل كنيم   

وقتي بازگشـت   ...  وزير خارجه در تعطيالت بسر مي برد         Vanceوانس  ... نتيجه آن شد كه عمليات انجام بگيرند        . بحث پرداختيم 

ر اين تاريخ هر كس همان موضع پيشين خود را اظهـار            د.  آوريل گذاردم  15قرار ديدار ديگري براي     . با اين كار مخالفت كرد    

 ...كرد 

 آوريل بساعت ده و سي دقيقه بوقت واشنگتن از درياي عمان برمي خاسـتند و شـش سـاعت بعـد،         24    هلي كوپترها بايد شنبه     

ـ       ...  شب بوقت تهران به وعده گاه مي رسيدند          11حدود ساعت    ه سرزمينهاشـان  به كشورهاي عمان و عربستان سعودي و مصـر ك

 خواسـتم بـا مقـام ايرانـي     Jordanبراي اينكه ايرانيان هيچ بو نبردند، از جردن         ... مورد استفاده قرار مي گرفتند، اطالع داديم        

مقام ايراني از   . اين مالقات در آپارتماني شخصي در جائي از اروپا انجام گرفت          . براي بار دوم مالقات كند    )  مترجم -قطب زاده (



اظهار اميدواري كرده بود كـه مـا شـكيبائي را از    ... ا براي اين آمده بود كه نسبت به وضعيت ايران به من اندرز بدهد          ايران تنه 

 Jordanجـردن   . دست ندهيم و دست به اقدامي به قصد تنبيه ايران نزنيم زيرا اين كار ايران را بدامن روسـيه خواهـد افكنـد                      

 Jordanجـردن   ... مقام ايراني را خام كرده بـود        . يم رشته گفتگو را از دست ندهيم      جواب داده بود صبر ما حدي دارد اما مايل        

آخرين اقدام براي حل صلح آميـز بحـران بـي           « نتيجه اي كه او بدان رسيده بود اين بود كه           . گزارش اين مالقات را بمن داد     

 . استعفا كردVanceدوشنبه پيش از آغاز عمليات، وانس ... » ثمر شد

مي خواسـتم لحظـه بـه لحظـه از     . روزي كه در پي آن شب آمد از بدترين روزهاي عمر من بود. ت طبس شروع شدند      عمليا

 دقيقـه   58 و   5ساعت  « ...: ساعت به ساعت عمليات به من گزارش مي شد          ... اما اين كار شدني نبود      . جريان عمليات مطلع بشوم   

 دقيقه گزارش شد كه عده اي كشـته شـده   21 و 6ساعت ... كرده است  تصادم C-130 گزارش شد كه هلي كوپتر با هواپيماي 

 دقيقـه دسـتور داده شـد    5 و 8ساعت ...  دقيقه، رئيس جمهوري مطلع شد كه شش تن احتماالً كشته شده اند        5 و   7ساعت  ... اند  

هارات علنـي دربـاره ايـن        اظ 2 دقيقه رئيس جمهور تصميم گرفت در ساعت         55 و   11ساعت  ... عمليات را قطع و مراجعت كنند       

سادات خبر داشت و همه امكانات خويش       . از طرح طبس، كيسينجر اطالع داشت و آن را تصويب مي كرد           ... عمليات ناكام بكند    

 ايراني كه در تيم عضو بودند نيز مالقات كردم و از كمك 5وقتي اعضاي تيم عمليات بازگشتند، من با        ... را در اختيار ما گذاشت      

 ...با يك يك آنها صحبت كردم و تشكر ملت آمريكا را از آنها اظهار كردم . كر نمودمآنها تش

 خدمتگزار آمريكـا در     8     و يكي از مشكلترين وظايفي كه بعنوان رئيس جمهوري انجام دادم حضور در مراسم به خاك سپاري                  

 )501-522صص ... ( مه در گورستان آرلينگتن بود 9

 

 آزادي گروگانها
 

يـك  .  بعد از چندين ماه بي عملي، ايرانيان اينك تصميم گرفته بودند به كوشش مستمر ما براي يافتن فرجامي پاسـخ بدهنـد                         

از راه شگرفي، كه نمونه اي نوعي تمامت ماجراي ايران بود، آگاه شدم كه كوششـهاي         .  بود 1980 ژوئيه   27عامل، مرگ شاه در     

فرستاده خميني از   . كشورهاي جهان بر ايران، اثر دلخواه را بر ايرانيان گذارده است          سياسي و محاصره اقتصادي و فشار عمومي        

آلمان و از طريق وزير خارجه آلمان بما پيام فرستاد كه مي خواهد با يك مقام بلند پايه آمريكائي درباره حل مشكل گروگانهـا،                        

تا ايـن زمـان خمينـي بـه هـيچ           . بنظرم تحولي معني دار بود    اين امر واقع،    . ما راهي براي سنجش اعتبار او نداشتيم      . گفتگو كند 

« :  نوشـتم  1980 سـپتامبر    10در ايـن بـاره در يادداشـتهاي         . ايراني اجازه نداده بود با يكي از مقامات دولت ما وارد گفتگو شود            

او كريسـتوفر  . تلفـن كـرد و گفـت بايـد فـوراً مـرا در تنهـايي ببينـد و آمـد            )  متـرجم  -وزير خارجه جديـد      (Muskieماسكي  

Christopher    پس . پيامي از ايران از طريق گنشر دريافت كرده بوديم        . من به برژينسكي نيز تلفن كردم و آمد       .  را با خود آورد

 ...از شور به اين پيام پاسخ مثبت داديم 

ائي مي گفت كه مـا از طريـق       طباطب... ي كه مي خواست با يك مقام آمريكائي گفتگو كند، صادق طباطبائي بود                  نام فرد ايران  

و آمـده ا    . اظهارات علني آيت اهللا كه در آن شرايط حل مشكل گروگانها را معين مي كند، به موثق بودن او پي خـواهيم بـرد                       

با موافقـت قبلـي يـا اعـالن         « :  نوشتم 1980 سپتامبر   12در اين باره، در يادداشتهاي      . ست كه اين شرايط را با ما در ميان بگذارد         

 ...:  به ما، خميني اظهاراتي كرد كه متضمن پيشنهادهائي بودند كه پيش از اظهار، وسيله آلمانها به ما اطالع داده شده بودند قبلي

  استرداد وجوه توقيف شده ايران-

  استرداد اموال شاه-

  قبول اصل عدم مداخله در امور ايران-

 .برود و گفتگو درباره پيشنهادها را دنبال كند خواستيم به اروپا Christopherاز كريستوفر      .... 

... « :  نوشـتم  1980 اكتبـر    9در ايـن بـاره در يادداشـتهاي         .   نتيجه كار خود را بمن گـزارش كـرد          Christopher    كريستوفر  

شنهادهاي آمريكا  پي« : طباطبائي پيام داده بود   .  بمن تلفن كرد تا پيام دلگرم كننده طباطبائي را برساند          Christopherكريستوفر  

... ايرانيان پيشنهاد مي كردند كه گروگانها در چهار گروه و بتدريج آزاد شوند كه ما بالدرنگ رد كـرديم                    ... »حسن قبول يافتند  

رجائي به آمريكا آمد، اما نمايندگان سازمان ملل به او حالي كردند تا وقتي گروگانها رها نشده اند، گوش شنوائي براي شنديدن         

ايران تا وقتي گروگانها رها نشده اند، در انزوا بسـر  : نخست وزير پيام روشني به تهران مخابره كرد. هايش نخواهند يافت  شكايت  

 .خواهد برد و رنج خواهد كشيد



او كه پيش از آن موافق حل مشكل بود، اينـك دربـاره مـذاكرات               . رئيس جمهوري بني صدر از جبهه جنگ بازگشته بود             ... 

 ژانويه  18قرارداد را يكشنبه    . بعد از مذاكرات سخت سرانجام مشكل بر وفق دلخواه ما حل شد           ... ار مخالفت مي كرد     جاري اظه 

.  امضا كردند و گروگانها همزمان با مراسم سوگند ريگان بعنوان رئيس جمهوري آمريكا، فرودگاه تهـران را تـرك گفتنـد                     1981

 كتاب) 594-595 و 581 و 560-557صص (

      

 يعني سه روز بعد از سخنراني افشاگرانه      1359 شهريور   20همانطور كه مالحظه مي شود تاريخ تماس خميني با آمريكائيها           : وضيحت

 .رئيس جمهوري درباره تدارك كودتاي خزنده از سوي سران حزب جمهوري بوده است

ون اساسي، بدون اطالع آنهـا، بطـور مسـتقيم بـا                خميني با وجود رئيس جمهوري و وزير خارجه و مسئوليتهاي آنها بر وفق قان             

كارتر هيچ تعجب نمي كند و متوجه نيز نمي شود كـه مطالـب فصـل آخـر كتـابش بـا مطالـب         . آمريكائيها وارد گفتگو مي شود    

فصلهاي پيشين تناقض دارند چرا كه اينك روشن مي بيند كه خميني سرنوشت گروگانها را در دست داشت و آن را وسـيله بـي                      

 شهريور 17وقتي ديد آفتاب مقبوليت او در افكار عمومي غروب مي كند، وقتي اقبال مردم را در        . تبار كردن ديگران مي كرد    اع

از اينرو در دم در صدد سازش مستقيم با آمريكـا           . به بني صدر ديد، بر او معلوم شد كه اگر دير بجنبد، كار ازكارش گذشته است               

 .برآمد

او گفتـه بـود   . در جلسه سري مجلس اظهار كرده بود، سازش ننگين زير نظر مستقيم خميني، انجام گرفت    بطوريكه بهزاد نبوي    

بني صدر مي خواهد امـام و       . اگر مانع رسيدگي به اعالم جرم بني صدر نشويد، تنها رجائي و من نيستيم كه محاكمه خواهيم شد                 

در حقيقت، چهار نفر قرارداد تسليم به آمريكا را به          . اعتبار بياندازد رئيس مجلس و رئيس شوراي قضائي را به محاكمه بكشاند و از             

آن زمان مي   . اين چهار نفر،  عبارت بودند از بهشتي و هاشمي رفسنجاني و رجائي و بهزاد نبوي               . تصويب مجلس خميني رساندند   

 .دپنداشتيم همين چهارنفر نيز سازش محرمانه را با دستگاه ريگان و بوش سازمان داده ان

سـناريو و   .     شگفت اينجاست كه كارتر مي نويسد بني صدر كه پيش از آن با حل مشكل موافق بود، اينك مخالفـت مـي كـرد                       

تعهدهائي كه آمريكا پذيرفته بود و در چهار شرط خميني اثري از آنها نبود را از ياد مي برد و از ياد مي برد كه خـود وي چنـد       

بـراي  ) در كتاب خود از آن حرف نمي زنـد        ( شدن سناريو، پيشنهاد پنج ماده اي به امضا خويش           ماه پيش از آن و بعد از بالاجرا       

و زماني كه خاطرات دوران رياست جمهوري خود را مي نوشت، هنوز نمي خواست به مسئوليت خود در پي                   . بني صدر فرستاد  

نيز زير بار آن نمي رفت كه عامـل قـرارداد رسـمي             وگرنه او   .  به او مي رسيدند، عمل كند      1980گيري اطالعاتي كه در تابستان      

 .بشود و عامل قرارداد محرمانه جانشين او بگردد

 :    پيشنهادها اينها بودند

  رفع توقيف از دارائيهاي ايران بدون قيد و شرط-

 .زم داشته باشد دادن تجهيزات و قطعات يدكي خريداري شده از آمريكا و قول فروش آنها و هرگونه تجهيزاتي كه ايران ال-

  مطالبه نكردن هيچگونه غرامتي بابت خسارات مادي و معنوي به گروگانها-

 . ايجاد تسهيالت قضائي براي تعقيب شاه و كسان او و سران دولتش و اموالي كه به خارج منتقل كردند-

 :    باز از ياد مي برد كه وقتي به استقبال گروگانها در آلمان آمد، خطاب به آنها گفت

 

از سيزده ميليارد دالر دارائيهايشان، تنها نزديك بـه سـه ميليـارد             . درسي به آدم ربايان داديم كه هيچگاه از ياد نخواهند برد              « 

 .آن را به آنها پس داديم

 

. كنـد     بني صدر با قرارداد ننگين الجزيره مخالفت كرد چون اينهمه را به ياد داشت و نمي توانست به مـيهن خـويش خيانـت                    

 ساعت پيش از امضاي غيرقانوني اين قرارداد نامه اي به خميني نوشت كه از تهديدهاي ريگان نترسد و به اصـرار                      24اينست كه   

به او گفت، دير يا زود، مردم ايران پي خواهند برد چه خيـانتي بـه                . از او خواست از انجام اين كار خيانت آميز جلوگيري كند          

به او هشدار داد كه تا تاريخ، تاريخ است اين ننگ را نسلي به نسلي ديگر بازخواهـد گفـت و                     . ه اند آنها شده و چگونه تحقير شد     

 .زمان به زمان چهره هاي عامالن آن تيره تر خواهند شد

    اگر بني صدر مي خواست كه اين مشكل زود حل شود، بخاطر آن بود كه دير و به قيمت غارت ملت فقير و ننگ كشور حـل                           

 ...نشود 

 


