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 »اكتبر سورپرايز«
 

در مقدمـه و    .  فصل و يـك حاصـل سـخن دارد         11    كتاب گاري سيك، مسئول ايران در شوراي امنيت امريكا در زمان كارتر،             
بـاور بـه وقـوع سـازش پنهـاني ميـان گرداننـدگان              . شرح مي كند چگونه از ناباوري كامل به باور رسيده اسـت           مؤخره، مؤلف   

 " و   " اكتبـر سـورپرايز    " افتضـاحهاي    "قهرمانـان " با كساني در ايران كـه        1980 بوش در انتخابات     -فعاليتهاي انتخاباتي ريگان    
 :در مدخل مي پرسد . شدند"ايران گيت

بايد مسائل بنيادي زير را حل كرد تا پاسخ پرسش اساسي بدسـت  . كه بايد پاسخي براي آن بيابيم، كدام است؟ پرسش اساسي      «
 :»آيد

، با فشار به دسـتگاه كـارتر        1979تماسهاي نامشروع جمهوري خواهان، در نوامبر       .  از كجا و در چه زمان ماجرا سرآغاز گرفت؟         
 .براي راه دادن شاه به امريكا آغاز گرفت

قـدر مسـلم    .  چرا جمهوري خواها ن تن به خطر اين كار غيرقانوني دادند؟ شايد هرگز پاسخ دست اولي به اين پرسش نيـابيم                     
و ديگران تصور كرده اند كارتر ممكن است از گروگانها در انتخابات بهره جويد، پـس كوشـيده انـد، از راه         » كيسي«اينست كه   

 . بوش، بهره برداري كنند-خابات رياست جمهوري، بزيان كارتر و بسود ريگان معامله اي پنهاني، از گروگانها، در انت



نيـز حضـور يافتـه      » كيسـي «  ديدارهاي اصلي كجا و چه زمان روي داده اند؟ بنا بر منابع متعدد، ديدارهاي اصلي كه در آنها                  
 در اكتبـر، در پـاريس توافـق قطعـي بعمـل      و سپس،. ، در مادريد روي داد و به توافق انجاميده اند  1980است، در ژوئيه و اوت      

 .در اين ديدارها، فروشندگان اسلحه و عناصر امريكائي و اسرائيلي شركت داشته اند. آمده است
.  طبيعت توافق چه بوده است؟ جوهر توافق اين بوده است كه ايران،گروگانهاي امريكائي را به كارتر ندهد و به ريگان بدهد                     

 .به ايران اسلحه بدهد و به دولت آقاي خميني، سودهاي سياسي برسانددر عوض، دستگاه ريگان 
امروز كه در رويدادهاي گذشته نظر كني، مي بيني اموري واقع شده اند اما             .  آيا دستگاه كارتر از اين تماسها آگاه مي شد؟ نه          

 گروگـان، بـه معاملـه    52بر سـر زنـدگي   آن زمان، مقامات كاخ سفيد نه آگاه مي شدند و نه باور مي كردند كه بخشي از قدرت             
 .مهمي مشغول است

 آيا دو طرف به تعهد خود عمل كردند؟ پيش از انتخابات رياست جمهوري امريكا، اسرائيل شروع بـه دادن اسـلحه بـه ايـران                          
د ريگان، گروگان ها را     بعد از موافقتنامه با دستگاه كارتر كه براي ايران سخت زيانمند بود، ايران، بهنگام اداي سوگن               . كرده بود 
 .بعد از آن، جريان اسلحه بسوي ايران، شدت گرفت. آزاد كرد

 آيا ايرانيها مشابه اين موافقتنامه يا بهتر از آن را با حكومت كارتر مي توانستند امضاء كنند؟ اگر هدف آنها گرفتن اسـلحه بـود،              
 و تجهيزات نظامي را كه در دوره شـاه خريـداري شـده بـود، بـه                  كارتر آماده بود دارائيهاي توقيف شده ايران را آزاد كند         . نه

اما آماده نبود از نو، رابطه اي بر اساس تقاضاي اسلحه از سوي ايران و تحويل آنها از جانب امريكا، با ايران                   . ايران تحويل بدهد  
 حق داشت انتظار سود بيشتري از رابطـه بـا           از اين نظر، ايران   . برقرار كند و يا با خريد اسلحه امريكائي از اسرائيل، موافقت كند           

 .حكومت ريگان داشته باشد
 

و امروز، آشكار است كه حكومت ريگان و بوش، بمقداري اسلحه در اختيار ايران مي گذاشتند كـه بتوانـد بـه جنـگ                        « :توضيح
گروگـانگيري و عمليـات     . ، سياست آقاي خميني، واكنش احساس فريب است       1984 تا تابستان    1982از اواسط سال    . ادامه بدهد 

 تا از پـرده     1984از تابستان   . پي آمدهاي احساس فريب بودند    ... انتحاري در لبنان و فعاليتهاي تروريستي در كشورهاي غربي و           
 .بيرون افتادن افتضاح ايران گيت، سياست ايران گيتي ها واكنش احساس شكست است

 . ساله مي ماند8بوش، ايران نه زيان مادي مي كرد و نه درگير جنگ    بدينقرار بدون سازش پنهاني با جماعت ريگان و 
پـردازد كـه در مـدخل      گانه و حاصل سخن، به حل مسائل و يافتن پاسخ پرسشهايي مي 11   بهر رو، نويسنده كتاب، در فصلهاي       

 :«از حل مسائل و يافتن پاسخها براي پرسشها، به پاسخ پرسش اساسي رسيده است. آورده است
 

 نتخاباتي در قيد گروگانهاا
 

، به سرگذشت انتخابات رياسـت جمهـوري در         1979 نوامبر   4   نويسنده پس از شرح چگونگي اشغال سفارت امريكا در ايران در            
گرفتاريهاي كارتر، از جمله، انتخابات مقدماتي حزب دمكرات را كه كندي به رقابت با او برخاسته بود، خاطر                  . آمريكا مي پردازد  

 :آنگاه در چند و چون تدارك فعاليتهاي انتخاباتي ريگان و بوش وارد مي شود.  مي كندنشان
 

اي فـراهم       جمهوريخواهان، براي دفاع از خود در برابر امكان آزاد شدن گروگانها پـيش از انتخابـات، اسـتراتژي سـنجيده                   
 .جاسوسي و ضد اطالعات: استراتژي دو قسمت داشت. آورده بودند
در تمامي  . اداره كنندگان فعاليتهاي انتخاباتي ريگان، دستگاه جاسوسي گسترده اي از كار آزمودگان، بوجود آوردند                نخست،  

به يمن اين دستگاه، درباره گروگانها، هر سخني بر زبان مي آمد و هر عملـي روي                 . مقامهاي كليدي حكومت امريكا نفوذ كردند     
، سـفير سـابق   Robert Neumannبه گفته، روبرت نويمـان  . بوش از آن آگاه مي شدمي داد، بالدرنگ ستاد انتخاباتي ريگان و 

امريكا در عربستان و يكي از مشاوران ريگان در سياست خارجي در جريان انتخابات رياسـت جمهـوري، تـدارك ايـن سـازمان                        
در جاهـاي خطرنـاك، بـراي       كـارتر   . بخصوص در شوراي ملي امنيت و سيا      . جاسوسي بيش از آنچه انتظار مي رفت، آسان شد        

 .خود دشمنها تراشيده بود
    كارتر، فرداي يكي از بدترين افتضاحهاي تاريخ دستگاه اطالعاتي و جاسوسي امريكا، به رياست جمهوري رسـيد و نـاگزير بـه                      

قلـب سـرد و دسـت     رئيسي كه كارتر بر سيا گماشته بـود، بـا   Stanfield Turnerدريادار استنفيلد ترنر . پاكسازي آن قيام كرد



بسياري .  تن را بيرون ريخت    800 عضو دايره عمليات مخفي، بيش از        1200وي از   . مصمم يك فن ساالر، پاكسازي را به انجام برد        
عصـباني  . از اين افراد، كه تجربه سالها عمليات مخفي و اسباب چينيهاي انتخاباتي در پرده را داشتند، ناگهان خود را بيكار يافتند                    

بخصوص كه بوش، رئيس سابق سيا، نيـز        .  شدند و بسياري از آنها، داوطلبانه، بسود ريگان وارد فعاليتهاي انتخاباتي شدند            و تلخكام 
 ...نامزد معاونت رياست جمهوري بود 

.... 
عقيـب و  ، تمام شـبانه روز در ت Stefan A. Halperاين مركز، تحت سرپرستي استفان هالپر .      مركز عمليات در آرلينگتون بود

اين شخص از فعـاالن سـتاد انتخابـاتي بـوش     . مراقبت طرح هائي بود كه حكومت كارتر براي آزاد كردن گروگانها، مي ريخت  
 .افسران تعقيب و مراقبت، افراد سابق سيا بودند كه براي بوش كار مي كردند. بود

بسـياري از افسـران ارشـد و مقامـات          . اشـتند     در وزارت دفاع، سياست هاي نظامي حكومت كارتر، موافقان اندك شـماري د            
در بعضـي مـوارد،   . غيرنظامي، مخالفت خود را با كارتر و موافقت خـود را بـا حكـومتي جمهـوري خـواه پنهـان نمـي كردنـد                 

ن براي مثال، شخصي با هويت نامعين، با ريچارد آل        . عالقمنديهاي سياسي بسيار مؤثرتر از رأي بود كه در روز انتخابات مي دادند            
بنا بر قول آلن، اين شـخص او را در بـاغي در             . تماس گرفته تا به او درباره طرح دومين عمليات نجات گروگانها اطالعات بدهد            

به يمن اين توجيه، آلن كه هيچ مقـامي نداشـت، دربـاره طـرح               . واشنگتن ديده و او را نسبت به اين طرحها، توجيه كرده است           
 .بسياري از مقامات كاخ سفيد و وزارتخارجه پيدا مي كرددومين عمليات، اطالعاتي بيشتر از 

... 
، Jack Anderson روز بعد از آنكه حزب دمكرات كارتر را نامزد رياست جمهـوري كـرد، جـك آندرسـون     4 اوت، 18     در 

. منتشـر كـرد   نخستين مقاله از يك رشته مقاله ها دربارة طرح حكومت كارتر براي تصرف ايران با يـك نيـروي نظـامي بـزرگ،                        
چرا . تاريخ عمليات نظامي اواسط اكتبر، دو سه هفته اي پيش از انتخابات رياست جمهوري معين گشته است                « : آندرسون نوشت 

 ...»كه مشاوران كاخ سفيد تصور كرده اند محبوبيت كارتر را افزايش مي دهد و موجب انتخاب شدنش مي شود
امـا شـرحي    . براي تصرف ايران در ماه اكتبر و يا هر تاريخ ديگري، طرح نشده بود             نقشه اي   .     ادعاهاي آندرسون دروغ بودند   

 .كه از عمليات مي داد، با طرح دومين عمليات نجات گروگانها، مي خواند
يـك  : ، مدارك طرح اشغال ايران از دو منبع به آنها رسـيده انـد  Dale van Atta     بنا بر قول جك آندرسون و دال وان آتا 

. يك عضو ستاد مشترك نيروهاي مسلح امريكا و منبع دوم، يك عضو شوراي امنيـت ملـي در حكومـت كـارتر بـوده انـد                         منبع،  
مقامات شوراي امنيت ملـي كـه مخـالف كـارتر بودنـد، از درون               : بدينسان، اين نوشته پرده از واقعيتي برداشت كه پوشيده بود         
 .ن كمك مي رساندندحكومت در كارش خرابكاري مي كردند و به پيروزي ريگا

   فرماندهان نيروي مانور عمليات نگران بودند كه مقاله هاي آندرسون مقامات ايراني را بر آن دارد كـه تـدابير دفـاعي اتخـاذ                        
 . آمادة اقدام بدانهايندSecordدو هفته بعد از انتشار آن، ژنرال سكورد . زمان انتشار داستان حساس بود. كنند

، بيانـه اي منتشـر سـاختند و         1980 اوت   25آنهـا در    . ان ايراني، از نوشته هاي آندرسون اتخاذ سند كردنـد              در واقع دانشجوي  
 و جاسوسان   "مهاجمان". تهديد كردند كه اقدام امريكا بهرگونه عمل نظامي، آنها را بر آن خواهد داشت كه گروگانها را بكشند                 

. بلـوف مـي زدنـد     .  كردند كه گروگانها را به محلهاي سري منتقل كرده اند          و نيز آنها اظهار   . يكجا به جهنم فرستاده خواهند شد     
 ماه بعد از اين تاريخ هيچگونه تـدبير امنيتـي جديـدي اتخـاذ               2گروگانها را، اين هنگام، در زندان كميته گردآورده بودند و تا            

 .كرده بودنديا مطمئن بودند عمليات روي نخواهد داد و يا به داستان آندرسون، باور ن. نكردند
    ديگران، بخصوص جمهوريخواهاني كه در ستاد انتخاباتي و يا حول و حوش آن فعاليـت مـي كردنـد، اينطـور وانمـود مـي                         

 اوت خود، ريگان اظهار نگراني كرد كه مبـادا پرزيـدنت            20دراظهارات  . كردند كه داستان آندرسون را بسيار جدي مي گيرند        
 .»رت امريكا كاهش نپذيرفته است، دست به اقدامات بي باكانه اي بزندكارتر، براي اينكه نشان بدهد قد

، مشـاور ريگـان  در انتخابـات رياسـت     R. Weiss.     منبع سومي نيز نقشه هاي دومين عمليات نجات را بـه ريگانيـان داده بـود   
اي عمليات دوم نجات گروگانهـا آگـاه         من را از نقشه ه     "،  )معاون وزارتخانه و سفير در باهاماس كه بازنشسته شده بود         (جمهوري  

 ."كرد
 
... 



، رئـيس سـابق سـتاد    Thomas Moorer    آلكساندر هيگ، فرمانده سابق نيروهاي ناتو در اروپا و ژنرال بازنشسته، توماس مورر 
اطـالع پيـدا   مشترك، كه تماسهاي عالي با ادارات ستاد ارتش و وزارت دفاع داشتند و مي توانستند از هر آنچه روي مي دهـد،            

 . بوش در سياست خارجي بودند-كنند، در انتخابات، هر دو از مشاوران ريگان 
او چگـونگي آغـاز شـدن    .  نيز يك گروه براي كسب اطالعات بوجود آورده بـود Robert Garrick   دريادار روبرت گاريك 

ن عكسـي از پشـته اي بـزرگ پوشـيده در            در آ .  روزي، واشنگتن پست را نگاه مـي كـردم         ": فعاليتهاي خود را تعريف مي كند     
در زير آن توضـيح داده شـده بـود كـه اينهـا تجهيزاتـي       . ديدم]  در نيوجرسيMAC GUIREدر پايگاه هوائي [چادري سياه 

گاريك به اين فكر افتـاد كـه پـس،    . هستند كه بايد به مقصد ايران بارگيري مي شدند و بدستور پرزيدنت كارتر توقيف شده اند  
وي كسـي را كـه خانـه اش         . پيماها به اين پايگاه، بمعناي آن است كه مبادله اسلحه با گروگانها در حال انجام است               حركت هوا 

هـر روز گاريـك بـه او        . نزديك پايگاه بود، بر آن داشت كه همه روز پايگاه را از لحاظ آمد و رفتهاي هواپيماها، زير نظر بگيرد                   
ده كرده است؟ و نيز با گروهي از افسران بازنشسته تماس گرفت و از آنهـا خواسـت                  تلفن مي كرد و مي پرسيد آيا حركتي مشاه        

، نزديـك سـان برنـاردينو در    Norton نزديـك واشـنگتن و نـورتن    Andreusآنـدروس  : مراقب سه پايگاه هوايي ديگر بشـوند  
اپيمائي به مگ گير نرفت و كسي به        هيچ هو : كوششهاي گاريك بيهوده بود   .  نزديك ريورسايد كاليفرنيا   Marchكاليفرنيا و مارچ    

 .»هرگز از جايشان تكان نخوردند، هنوز هم ممكن است آنجا باشند« :  گفت1990گاريك در . تجهيزات توقيف شده دست نزد
اينـان بـا    . كردنـد     حتي در كاخ سفيد نيز، كساني بودند كه براي شكست دادن كارتر و جانشين كردن رونالد ريگان كار مي                  

ه از كد اسامي و كانالهاي مخفي اطالعاتي، از مباحثاتي كـه در كـاخ سـفيد و در مقامـات شـوراي امنيـت ملـي دربـاره                             استفاد
يكي از اين منابع، كتابچه گزارشهاي كارتر را دزديـد   . گروگانها و ديگر مسائل سياسي بعمل مي آمدند، اطالع حاصل مي كردند           

 28 كتابچه بود كه ستاد انتخاباتي ريگان، مناظره تلويزيوني ريگـان را بـا كـارتر در                  با استفاده از اين   . و از آن رونوشتي برداشت    
 .اكتبر، آماده كرد

دزديدن كتابچه گزارشهاي كـارتر، پـيش از انجـام شـدن منـاظره دو نـامزد رياسـت                   .    بسياري از اين فعاليتها غيرقانوني بودند     
مين عمليات نجـات گروگانهـا و انتشـار آن، تخلـف آشـكار از مقـررات           كسب اطالع از طرح دو    . جمهوري، بيقين غيرقانوني بود   

اگـر  « : وقتي ژنرال ريچارد سكورد آگاه شد كه طرح از طريق آلـن، درز پيـدا كـرده اسـت، گفـت          . مربوط به امنيت ملي بود    
 خود، ماننـد آن را  راست باشد، يكي از فاحش ترين تجاوزها از مقررات مربوط به امنيت عمليات است كه در تمام مدت خدمت      

 . ...»نديده بودم
از اوائل اكتبر، از اين تا آن ساحل آمريكا، گزارشهائي منتشر مي شدند             .    جزء دوم استراتژي جمهوريخواه ها، ضد اطالعات بود       

گانهـا مبادلـه    كه تجهيزات نظامي را براي فرستادن به ايران جور مي كنند و يا در راه خاورميانه اند تا در آخرين لحظه، بـا گرو                       
 .خميرمايه دروغ: تمامي اين گزارشها، يك خمير مايه داشتند. شوند

    حتي دريادار گاريك، بعدها تصديق كرد كه شبكه اي از افسران بازنشسته كه بوجود آورده بود، هيچ پروازي به سوي ايـران                      
 5بنـا بـر خلبانـان احتيـاط،         "ه پخش خبر كرد كه       در شيكاگو از اواسط اكتبر، شروع ب       WLSبا وجود اين، تلويزيون     . را نديدند 

هـدف از  ... كشتي آمريكائي از قطعات يدكي بار شده و به ايران گسيل گشته اند و در روزهاي آينده به ايـران خواهنـد رسـيد        
 مسئله تمامي دروغ ها كه ساخته و پرداخته و از قول منابع موثق پخش مي شدند، اين بود كه توجه عمومي را شش دانگ جلب

 بوجود بياورد و انتخابات رياست جمهوري را ببرد         " اكتبر سورپرايزي  "گروگانها كنند تا هم حكومت كارتر نتواند با حل مسئله،           
در آن روزهـا، نـزد بسـياري از         . و هم اميدهاي كاذب را برانگيزند تا در پي آن، يأس پديد آيـد و چهـره كـارتر خـراب شـود                      

نواده هاي گروگانها، با گزارش دروغ، روزي اميد ايجاد مي شد و فردا واقعيت آن را به يأس بـر                    آمريكائيان، و بخصوص نزد خا    
جمهوريخواه ها تنها بخاطر امتياز تاكتيكي، با استفاده از ضد اطالعات با عواطف عمومي ماهرانه اما بـا بـي آزرمـي                      . مي گرداند 

 .بازي مي كردند
داستانها درباره معامله اسلحه با گروگان آنقدر تكـرار و  .  ناشنيده و ناديده نمي ماندند    اين گزارشهاي دروغ در خارج از مرزها      

با سماجت تصديق مي شدند كه آيت اهللا محمد حسين بهشتي در تهران نگران شد كه مبادا توده عوام بـاور كنـد كـه مقامـات                           
 و اعـالن كـرد كـه ايـران از امريكـا، هـيچ سـالحي                 كنفرانس مطبوعاتي تشكيل داد   . ايراني با شيطان بزرگ در حال معامله اند       

 .دريافت نكرده است



. با آنكه گفتگوها انجام مي شدند اما واشنگتن هيچگونه سالحي را به ايران نفرسـتاده بـود       .     اظهار بهشتي از نظر فني راست بود      
خواست سـتاد انتخابـاتي ريگـان و بـوش و           اين كار، به    . همانطور كه خواهيم ديد، اسرائيل شروع به ارسال سالح به ايران كرد           

 .بدون اطالع و موافقت حكومت كارتر انجام شد
 

او چرا نبايد نگـران     . برخالف قانون اساسي به رياست ديوان كشور منصوب شده بود         . آقاي بهشتي فرمانده كل قوا نبود     « :توضيح
 اسلحه دريافت نكرده است؟ و چرا از نظر فنـي راسـت    شده باشد و او چرا بايد بگويد ايران از آمريكا  "شيطان بزرگ "سازش با   

مـي گفتنـد از كـره جنـوبي و          . بگويد و در واقع دروغ؟ زيرا آن زمان الستيك هواپيما و برخي قطعات يدكي وارد مي شـدند                 
ـ                  . تايوان و از تاجران اسلحه اروپائي خريده اند        ان، ايـن   آنطور كه در اين كتاب مي خوانيـد، در پـي سـازش پنهـاني بـا ريگاني

نگراني آقاي بهشتي از اين بود كه رئيس جمهوري و فرمانده كل قوا مي دانست كـه                 . تجهيزات از اسرائيل خريداري مي شدند     
گزارشها كه در آمريكا انتشار پيدا مي كننـد حـاكي از آننـد كـه                : حكومت كارتر به ايران اسلحه تحويل نمي دهد و مي پرسيد          

 سخني كه مطلقاً دروغ باشد، نمي توان ساخت و گفت الستيك و پـاره اي قطعـات يـدكي نيـز                      .امريكا به ايران اسلحه مي دهد     
اين امريكا حكومت كـارتر نيسـت و ايـن اسـلحه را حكومـت               . پس يك امريكائي بايد با آن موافقت كرده باشد        . وارد مي شوند  

 همكاران او در حزب جمهـوري اسـالمي كـه     واسطه هائي مي خرند كه آقاي بهشتي و ديگر        . ايران از حكومت امريكا نمي خرد     
پـس شـما آقـاي بهشـتي و شـما آقـاي             . آقاي بهشتي و ديگر همكاران او در حزب جمهوري اسالمي به خارج روانه كـرده انـد                

 بگوئيد با كدام امريكا، امريكاي ريگان يا امريكاي كارتر، مشغول معامله ايد؟ شهيد نواب صفوي، خطاب               ... رفسنجاني و شما آقاي     
بدينخاطر بود كه آقاي بهشتي كنفرانس مطبوعاتي تشكيل داد         ... از سازشهاي پنهاني شما آگاهيم و       : به اين دو به صراحت نوشت     

 .»و گفت ايران از آمريكا هيچ سالحي دريافت نكرده است
 

 كـه مشـكل بـود، بغـرنج مـي         ضد اطالعاتي كه ستاد انتخاباتي ريگان مي ساخت و مي پراكند، كار گفتگوها بر سر گروگانها را       
شايعه هـا فـراوان     . ، نخست وزير ايران، محمدعلي رجائي به سازمان ملل متحد در نيويورك آمد            1980در اواسط اكتبر    . ساخت

نتيجه اين شايعه پراكني ها ايـن  . پخش شدند كه وي براي امضاي موافقت نامة مبادله اسلحه با گروگان به نيويورك آمده است       
 .كارتر نتواند از اندك اقبالي كه پديد آمده بود، در حل مشكل استفاده كندشد كه حكومت 

 
 در ستاد انتخاباتي ريگان و بوش، بنفسه، اين معني را مي داد كه حـل مشـكل گروگانهـا در                     " اكتبر سورپرايز  "و ايجاد كميته    ... 

ر باور شود كـه كـارتر، بخـاطر انتخـاب دوبـاره بـه               روزهاي پيش از انتخابات، پيشاپيش، در ذهن مردم آمريكا، معامله اي آبرو ب            
 .رياست جمهوري، با بي آزرمي بعمل آورده است

 

  بوش-اولين تماسهاي ريگان 
 

    در واقع، كوششهاي گوناگوني براي كسب اطالع درباره چند و چون كار گروگانها، در جريان انتخابات مقدماتي بعمل آمده                   
تـا مگـر در كنفوانسـيون حـزب         . لد ريگان و جورج بوش سخت در رقابـت بـا يكـديگر بودنـد              ، رونا 1980در اوائل سال    . بودند

 .اين بود كه هر يك مي كوشيد منابع اطالعات خود را بيشتر كند. جمهوريخواه از يكديگر پيشي بجويند
ت را بـا بـرادرش سـيروس         جمشيد هاشمي، واسطه ايراني كه كيسي بعدها به او نزديك شد، بياد مي آورد كه نخسـتين مالقـا    

.  بعمـل آورد   1980 مانهاتـان، در بهـار       57هاشمي، دونالد گرگ، در محل بانك برادرش، واقع در تالقي خيابان پنجم با خيابـان                
آن زمـان، دونالـد گـرگ،       .  به برادرش جمشيد معرفي كرد     "شخصي كه در كاخ سفيد كار مي كند       "سيروس، گرگ را بعنوان     
ائل شرق دور بسيار مجرب بود، عضو شوراي امنيت ملي شـده بـود و در كـاخ سـفيد مسـئول هماهنـگ                        افسر قديمي سيا، در مس    

مقام حساس هماهنگ كننده كارهاي اطالعـات، بنـا بـر سـنت  برعهـده يـك افسـر                    . كردن فعاليتهاي اطالعاتي و شرق آسيا بود      
از ديد كاخ سفيد گرگ يك افسـر        . ي اطالعاتي بود  او مسئول رابطه ميان كاخ سفيد و تمامي سازمانها        . اطالعات گذاشته مي شد   

در دستگاه كارتر، از روابط قديمي او با يكي از نامزدهاي رياست جمهوري حزب جمهوريخواه، يعني جرج                 . حرفه اي اليق بود   
 .بوش، كسي خبر نداشت



بوش نماينده تكـزاس در كنگـره       . ، بود كه گرگ، بوش را براي نخستين بار ديد         1967    در ضيافت شامي در توكيو، در دسامبر        
، بوش رئيس هيأت نمايندگي امريكا در جمهوري خلق چين بود و گرگ رئيس ايستگاه سيا در سـئول                   1974-75در  . آمريكا بود 

، بوش رئيس سيا شد، گرگ رابطـه        1976وقتي در سال    . گرگ به پكن مي رفت تا بوش را توجيه كند         . پايتخت كره جنوبي بود   
 . كنگره بود كه به تخلف سيا رسيدگي مي كردPIKEسيا با كميته، 

، از سيا بازنشسته شد و در مقـام  1982در اوت . ، در شوراي امنيت ملي ماند1981 ژانويه 20    وي تا پايان كار حكومت كارتر در       
وي مسـئوليتي   . ت؟، در دفتر كار سيروس هاشمي در نيويورك چه مي كرده اس           1989در  . مشاور امنيتي بوش، به دفتر او پيوست      

در آن زمان در شوراي امنيت ملي، مسـئول امـور ايـران،             . نداشت كه ميان حكومت امريكا و سيروس هاشمي تماس برقرار كند          
ممكـن  . تا آنجا كه من مي دانم، وي هيچگونه مسئوليتي در امور ايـران نداشـت              . من بودم و گرگ همكار من در اين شورا بود         

اما تمامي عامالن اصلي ايـن تماسـها        . ود ميان حكومت امريكا و برادران هاشمي مطلع بوده است         است كه وي از تماسهاي موج     
جمشيد هاشمي مي گويد، آن روز، او و بـرادرش بـا گـرگ    . تكذيب مي كنند كه گرگ كمترين دخالتي در اين امر يافته باشد 

و در باره تماسهاي گوناگوني كه ميان برادرهـا           در نزديكي محل بانك سيروس نهار خورده اند           SHAZANدر رستوران شازان    
 اظهار كرد كه وي كمتر اطالعي درباره ايران يا امور ديگـر             1991گرگ در مه    . (و حكومت امريكا وجود  داشتند، گفتگو كردند       

از اعضـاي   ، من هيچگونه تماس با هيچ عضـوي         1980پيش از انتخابات    "و  . به ستاد انتخاباتي ريگان و هيچكس ديگر نداده است        
 )." بوش نداشتم-ستاد انتخاباتي ريگان 

 

 :ديدار با وزيري از وزراء شاه كه همكار نزديك كيسينجر بود
 

، وقتي انتخابات مقدماتي رياست جمهوري در جريان بود، يكي از ايرانياني كـه در دوران شـاه وزيـر                    1980     در اواسط فوريه    
، وقتي شـاه در مكزيـك پناهنـده    1979ته ترين وكالي دادگستري امريكا در تابستان  او را يكي از برجس    . بود، با من تماس گرفت    
 .بود، به من معرفي كرد

عالقه داشت بداند آيا آمريكا به شاه اجـازه ورود بـه   .  نيويورك، ديدار كردمWaldorf Towerبا او، در والدورف تاور      .... 
 باره من به او ميدان نمي دهم، با ظرا فت موضـوع را بـا كشـاندن گفتگـو بـه                      اين كشور را مي دهد يا نه؟ او وقتي ديد در اين           

با  ورود شاه در اكتبر به امريكا،و به گروگان گرفته شدن اعضاي سـفارت امريكـا در ايـران      . سياستهاي عمومي ايران، عوض كرد    
 . نوامبر، تماس ما قطع شد4در 

 فعاليتهاي دور مقدماتي انتخابات وارد مرحله تعيين كننـدة خـود شـده بـود،                ، در آن هنگام كه    1980    با وجود اين، در فوريه      
 مـاه،   5تا  . وكيل وزير از نو با من تماس گرفت و يك رشته ديدار و گفتگو بر سر ميز نهار، در خانه خود ميان من و او ترتيب داد                          

مـن گفتگوهـا را     . يكا با ايران بعمل مـي آورديـم       تقريباً ماهي يكبار ديدار مي كرديم و بحث هاي گسترده اي دربارة روابط امر             
وي با گروههاي   . او مغزي پرس و جوگر و جلد داشت و تجربه اش، در سياست ايران، وسيع بود               . گرمي بخش و مشوق مي يافتم     

اره ايـران داشـت   ايراني در تبعيد تماس داشت و مانند بسياري از جامعه ايرانيان در تبعيد، ذهني انباشته از خبرها و شايعه ها درب                   
 .كرديميكي از چند عضو رژيم پيشين بود كه با او، بر اساس مباني منظمي، اطالعات و نظرها را با يكديگر مقابله و مقايسه مي.... 

.    تنها سالها بعد و از راه اتفاق و اقبال بود كه من كشف كردم اين شخص از نزديك با هانري كيسـينجر كـار مـي كـرده اسـت              
، از چند منبع اطالع كسب كردم كه كيسينجر در حكومت امريكا شبكه گسترده              1980س و جوهايم درباره رويدادهاي      بهنگام پر 

. اي از افراد بوجود آورده بود كه از درون حكومت، اطالعات از جمله درباره گروگانها، كسـب و در اختيـار او مـي گذاردنـد                         
د را بياد مي آورد و باز مي گفت كه همكاران او در وزارت دفاع، بحثـي را                  براي مثال يك مقام عاليرتبه وزارت دفاع، چند مور        

حال كـه بـه آن ايرانـي و مباحثـاتي مـي           . انندقطع مي كردند و مي رفتند به كيسينجر خبر و اطالعاتي را كه شنيده بودند، برس               
يراني اطالعات را كسب و در اختيار كيسـينجر  انديشم كه با او در اطاق پذيرائي آراستة وكيل او، بعمل مي آورديم، چه بسا اين ا           

 .مي گذاشته است
 

 در جستجوي اسلحه
 



 نوامبر كه سفارت اشغال شد، كتك خورد، تهديـد شـد، اعـدام    4، از Charles Wesly Scott     سرهنگ شارل وسلي اسكوت 
  . ماه آفتاب را نديد5مدت . مصنوعي شد و در سلول زير زميني بدون پنجره، زنداني شد
او يكـي از انگشـت شـمار    . درك علت اشتباه گيرندگان آسان است.    گروگان گيرندگان او مي پنداشتند عضو سيا است و نبود      

خدمت پيشين او در ايران، وي را با فرهنگ و خاصه هـاي ايـن سـرزمين،    . گروگانهائي بود كه فارسي را روان صحبت مي كرد 
وظائف نظامي او بوي امكان مـي داد از اطالعـات           . شدمايه غبطه هر جاسوسي مي    چنان آشنا كرده بود كه اطالعات  وسيعش،         

 ...در قلمروهاي حساس امنيتي آگاه شود 
چشمهاشـان را   .  آوريل، سرهنگ اسكوت، افسر دايره خارجي، و دو زنداني ديگر را، ناگهان، از سلولهاشان بيرون بردنـد                 26   در  

حدس زد آنهـا را     . در مقصد، او در خيابان شنيد اشخاصي به تركي حرف مي زنند           . داختندبستند، سوار خودرو كردند و به راه ان       
 .آنها را نخست به خانه يك مال و از آنجا به محل كنسولگري امريكا در تبريز بردند. به تبريز آورده اند

  

 :خامنه اي به تبريز مي رود و با سرهنگ اسكوت به گفتگو مي نشيند
 
 ...، درب اتاق باز شد و حجت االسالم  علي خامنه اي وارد آن شد 1980روز ششم، روز اول ماه مه .  روز گذشت5     

وي در مـذاكره    . ، وقتي اين روحاني معاون وزارت دفاع بود، براي نخستين بار ديده بود            1979   اسكوت خامنه اي را در اواخر       
ر اين هنگام، خامنـه اي مقـام پرنفـوذ امامـت جمعـه تهـران را       د. بر سر تحويل قطعات يدكي تجهيزات نظامي شركت يافته بود   

 .داشت و در انتخابات ماه مارس، به نمايندگي مجلس از تهران نيز انتخاب شده بود
اسكوت پيش  .  آوريل، دست به عمليات ناكامي براي نجات گروگانها زده است          24دولت امريكا، در شب     :    خامنه اي به او گفت    
با پخش كردن گروگانها در شهرهاي مختلف، عمليات نجات دومي غيـر ممكـن              ! انتقال ما به تبريز اين بود     خود گفت، پس علت     

 .مي شود
حاال رهبري بـه ايـن قـانع اسـت كـه            . ايران از تقاضاهاي خود در ازاء رها كردن گروگانها كاسته است          :    خامنه اي ادامه داد   

اخله نمي كند و قواي خود را از خليج فارس بيرون مي برد و پولهاي شـاه را                  امريكا تضمين كند ديگر در امور داخلي ايران مد        
اگـر ايـن تقاضـاها      . كه از ايران دزديده شده، به ايران برمي گرداند و از وامها و هرگونه ادعاي مالي از ايـران در مـي گـذرد                       

ه اي به دو تقاضائي كه تا آن زمان، مهمترين     وي هيچ اشار  . پذيرفته شوند، ايران آماده است درباره آزادي گروگانها گفتگو كند         
دو .  عـذرخواهي امريكـا از رفتـار گذشـته اش در ايـران             -2 بازگرداندن شاه به ايران و       -1: تقاضاهاي ايران بشمار بودند، نكرد    

 .تقاضائي كه اياالت متحدة امريكا كامالً غيرقابل قبول مي دانست
 ماه  4ه، خامنه اي در تبريز با سرهنگ اسكوت بميان گذاشت، پيشنهادهائي هستند كه                  پيشنهادهاي غيرمترقبه اي كه در اول ما      
 چرا ايران ارائه اين پيشنهادها را با يك افسر امريكائي زنداني در ميان گذاشت؟. بعد، بطور سري ، به كاخ سفيد، ارائه شدند

د خود را از آمدن و به صـحبت نشسـتن بـا او،                  خامنه اي كه به فارسي صحبت مي كرد، چشم در چشم سرهنگ دوخت و قص              
اگر ما شما را آزاد كنيم، چند وقت بطول مي انجامد تا دولت شما بتواند تحويل قطعات يدكي را به ارتش                     « : اينسان آشكار كرد  
 گـذارد، از خـود   اسكوت كه باور نمي كرد خامنه اي نزد او آمده است و اين پيشنهادها را با او در ميـان مـي  » !ما از سر بگيرد؟    

 وضع ايران در چه حد از وخامت است؟: پرسيد
 ...ايران، بطور جدي، با خطر حمله عراق روبرو بود .    وضع ايران بيش از آن آشفته بود كه اسكوت مي توانست حدس بزند

ويسي، وارد بغداد شده بودنـد          دو ايراني برجسته كه در تبعيد بسر مي بردند، شاهپور بختيار، نخست وزير پيشين و ژنرال علي ا                 
 .تا با صدام دربارة امكان عمليات نظامي بر ضد خميني به گفتگو بنشينند

 آوريل، گزارشها از عراق مبني بر اعدام آيت اهللا محمدباقر صدر و خواهرش، ضربه اي عاطفي به ايران و ديگر نقـاط                       15     در  
هنوز سومين روز به سر نيامده، امريكا عمليـات         . روز عزاي عمومي اعالم كرد     3 آوريل، خميني    22در  . شيعه نشين دنيا وارد آورد    

 ...نجات گروگانها را به اجرا گذاشت 
در "ابوالحسن بني صدر كه سه ماه پيش نبود، فرمانده كل نيروهاي مسـلح ايـران شـده بـود، ديرتـر، نيروهـاي مسـلح را                               ... 

امـا هـيچكس از جـا و ميـزان     . زمان شاه، تجهيزات نظامي بسياري خريده بـود ايران در .  توصيف كرد  "آشفتگي غيرقابل وصفي  
از . قرار بود امريكائيان قطعات يدكي را وارد سيستم كامپيوتر كنند اما نيمه تمام گذاشته و رفته بودنـد                 . قطعات يدكي آگاه نبود   

ي، به گفتگو بنشيند كه از چند و چون نيازهاي نظـامي         اينرو بود كه خامنه اي به تبريز رفته بود تا با سرهنگ اسكوت، تنها امريكائ              



ايران خميني پيشنهاد مـي كـرد اسـكوت را آزاد كنـد و بگـذارد او بـه امريكـا                     . پيشنهادها ساده و جالب بودند    . ايران آگاه بود  
 عوض، باقي گروگانها در. بازگردد و او مثل يك وكيل مدافع در پي شود تا امريكا تحويل قطعات يدكي به ايران را از سر بگيرد             

 .سناريو، سناريوئي نامحتمل بود اما همه آنچه به گروگانها مربوط مي شد، نامحتمل بود. نيز آزاد بشوند
 ماه است هيچگونـه رابطـه اي بـا حكومـت            5مدت  . من آن كس كه شما مي خواهيد، نيستم       :     اسكوت به خامنه اي  پاسخ داد      

راستش را بخواهيد، با توجه به آنچه شما با مـا كـرده ايـد و مـي كنيـد،         .  نشان خواهد داد   امريكا ندارم و نمي دانم چه واكنشي      
بـا وجـود    . حدس من اينست كه مدتي دراز طول مي كشد تا بتوان امريكا را راضي كرد قطعات يدكي در اختيار شـما بگـذارد                      

 .و احتمال دارد تقاضاهاي نظامي برآورده گردنداين، اگر ايران گروگانها را آزاد كند، روابط عادي ممكن است برقرار شوند 
اسكوت جواب داد با بـرنج      » آيا چلوكباب عالي تبريز را خورده ايد؟      « : پرسيد.     خامنه اي نظر و پيشنهاد اسكوت را پي نگرفت        

 ...خامنه اي نگاه تند و سختي به نگهبانان كرد . و نان سر مي كنيم
اسكوت ديگر هيچگـاه او را      . به ساعت خود نگاه كرد و برخاست و رفت        . »بهتر خواهد شد  وضع غذاي شما    « :     خامنه اي گفت  

 سـال رئـيس جمهـوري و پـس از مـرگ             8بعد، بمـدت    . چند هفته بعد، خامنه اي نماينده خميني در شورايعالي دفاع شد          . نديد
 .كشور است، ناميده شد، به جانشيني او، به رهبري معنوي ايران، كه عاليترين مقام 1989خميني در ژوئن 

 
آيا دو نمايندة رهبر در شورايعالي دفـاع را معـين نمـي             : روزي آقاي احمد خميني تلفن كرد و از قول پدرش پرسيد          « :توضيح

. فرداي آن روز تلفن كرد كه امام مي خواهند خود اين دو نفـر را معـين كننـد                  . كنيد؟ پاسخ دادم چرا به زودي معين مي كنم        
به مصلحت آقاي بنـي صـدر اسـت كـه     : ات خود را به رئيس جمهوري تفويض نكرده اند؟ پاسخ داد مي گويند گفتم مگر اختيار  

و آقايـان علـي خامنـه اي و شـهيد مصـطفي چمـران را بـه عضـويت در                     . اين دو عضو شورايعالي دفاع را من خود معين كـنم          
 .شورايعالي دفاع منصوب كرد

نوشته آقاي گاري سيك، مي خـوانم كـه آقـاي علـي خامنـه اي، پـيش از آنكـه حتـي          " اكتبر سورپرايز"   و امروز، در كتاب  
 را براي آزاد كردن گروگانها      " ايران "عضويت شورايعالي دفاع را پيدا كند، به تبريز رفته و با سرهنگ اسكوت ديدار و شرائط                 

ويت شوراي انقـالب نشـده، بلكـه آقـاي          يعني مصلحت آقاي بني صدر سبب نصب خامنه اي به عض          !. با او در ميان گذاشته است     
خميني گروگانها را وسيله اي مي دانسته است براي كسب قدرت و مي خواسته است شخص او و دستياراني مشكل را حل كننـد                        
كه حلقه افتضاح اكتبر سورپرايز را به حلقه ايران گيت و حلقة افتضاحهاي بين المللـي ديگـر وصـل كردنـد و زنجيـري دراز از                  

 "اما چرا تبريز؟ آيا سرهنگ اسكوت را بدينخاطر به تبريز نبرده اند كه گفتگوهـا دور از چشـم و گـوش     . ها پديد آوردند  افتضاح
  انجام گيرند؟"دانشجويان خط امام

ـ                     ف    اما چرا شرائط چهارگانه كه بعدها صادق طباطبائي از امريكائيان خواسته بود، خود تنظيم كنند، هنوز از اين پيشنهادها خفي
در اول مـاه مـه، آقـاي        : ترند؟ مقايسه اين پيشنهادها را به عهده خواننده مي گذارم و توجه او را به اين مهم جلب مي كنم كـه                     

خميني كه آقاي خامنه اي را نزد سرهنگ اسكوت فرستاده، هم از نقشة حمله عراق به ايران آگاه بود، و هم بجد مـي خواسـت                          
باور داشت كه با انجام معامله، و عادي شدن روابـط بـا امريكـا و دريافـت                  .  ايران بدهد  حكومت كارتر قطعات يدكي را تحويل     

 .قطعات يدكي، عراق به ايران حمله نخواهد كرد
ايـن دروغهـا را     . هيچكس به ايران حمله نخواهد كـرد      : عراق آماده حمله به ايران مي شود، گفت       :     پس چرا وقتي به او گفتم     
 اكتبر، پس از آنكـه  22 نمي خواهند تحت نظارت روحانيت باشند؟ چرا پس از حمله عراق به ايران، در              ارتشي ها مي سازند زيرا    

ايران به قطعات يدكي و اسلحة امريكـائي        : جريان گفتگوها با حكومت كارتر قطع شد، آقايان هاشمي رفسنجاني و رجائي گفتند            
 " ايـران  " ميليون دالر قطعات يدكي،      300مت كارتر با دادن معادل      نياز ندارد؟ چرا در قرارداد الجزيره، با وجود موافقت حكو         

 .»سخني نيز از آن بميان نياورد؟ پاسخ اين چراها را در اين كتاب خواهيد يافت
  

 بهشتي با اسرائيل رابطه برقرار مي كند
 

در سـالهاي   . يش فـراهم آورد       براي احمد حيدري، انقالب، نخست، مصيبتي بزرگ بود اما سرانجام سود و ثروتي بـزرگ بـرا                
افزايش بسيار بهاي نفت،    : ايران پرسودترين بازار اسلحه دنيا شده بود      . آخر سلطنت شاه، كارمند وزارت دفاع بود و خوشنام نبود         

اين پول و اشتهاي سـيري ناپـذير شـاه بـراي     . ، پول نقد زيادي در اختيار ايران قرار داد1973در پي جنگ عرب و اسرائيل در        



نمايندگان صنايع اسلحه سازي كشورهائي كه اسلحه توليد مي         . رفته ترين سالحها، ايران را به بازار بزرگ اسلحه بدل ساخت          پيش
كنند، در وزارت دفاع صف مي بستند تا مگر به ديدار ژنرال حسن طوفانيان، معاون وزارت جنگ و مـأمور خريـد اسـلحه، نائـل                         

 ...آيند 
 سـال و  30احمـد حيـدري كـه حـدود     . اي آنها كه مي خواستند از راه واسطگي به ثروت برسـند              موقيعتي فراهم شده بود بر    

 .معلومات فرانسه متوسطي داشت و راغب تجارت بود، كار تحت امر طوفانيان را فرصت منحصر بفرد پول دار شدن مي دانست
حيدري يا بي دست و پا تر بـود و   .  تركيه گريخت  پس از فراهم آوردن اسباب به     .  ماه مخفي بود   9   وقتي انقالب شد، طوفانيان     

 .يا كم اقبال تر چون دستگير و زنداني شد
حيدري بـا  . و اين، به يمن كوششهاي آيت اهللا محمد حسين بهشتي، يكي از قدرتمندترين چهره هاي انقالب   .     او زود آزاد شد   

در . رال ناصر مقدم، پدر رفيق مدرسه حيدري در پـاريس بـود           ژن. بهشتي پيش از انقالب، از طريق ژنرال مقدم، رابطه گرفته بود          
 ...او مهمترين عامل ارتباط ميان مقامهاي سياسي و نظامي با انقالبيان، از جمله بهشتي بود . زمان انقالب، مقدم رئيس ساواك بود

با طوفانيـان و شـاه بدسـت آورده         مهارتي را كه در كار      . وقتي حيدري از زندان آزاد شد، بالدرنگ بخدمت بهشتي درآمد            ... 
 . بدينسان، او، از آغاز انقالب، با يكي از قوي ترين جناحها پيوند جست. بود، در خدمت بهشتي بكار گرفت

... 
امـا  . آنها از روي بي اطالعي حرف مي زدنـد        . بعدها، غيرروحانيان بر اين شدند كه انقالب را خميني و روحانيان دزديدند                ... 

 . قدرت دزدي باشد، بهشتي و ديگران، از مدتها پيش، نقشه آن را، با دقت، كشيده و به اجرا گذاشته بودنداگر تصرف
او .     در واقع بهشتي، اغلب، مي گذاشت ديگران تصور كنند وي با آنها است و بدينسان هدفهاي خاص خود را به پيش مي برد                      

. انقالب، با ويليام سليوان، سفير امريكا در تهران، تماسهاي محرمانه داشت          كه عمامه بسري ماكياولي مسلك بود، در روزهاي آخر          
همزمان، از طريق رئيس ساواك، بـا رهبـران ارتـش           .  تن از افسران عالي درجه ارتش به تبعيد بود         20موضوع تماسها، فرستادن    
 .گفتگوهاي روزانه داشت

... 
او دريافته بود كـه ايجـاد قـدرتي مسـتقل از حكومـت              . خت مي داد  ، بهشتي به قدرت جديد خويش سا      1979     در اوائل سال    

احمد حيدري كسي بود كـه مـي        . رسمي، نياز به آن دارد كه وي نمايندگي خاص خود را براي تجهيزات و اسلحه، داشته باشد                
 .توانست اين نمايندگي را تصدي كند

اق كريم ميناچي، برادر يك روحاني بانفوذ، شركت اينترپارتس             پس از آنكه به توصيه بهشتي از زندان آزاد شد، حيدري به اتف            
Interparts   با حمايت او، اينترپارتس نخستين قـرارداد را بـراي          . در واقع، بهشتي شريك نامرئي اين شركت بود       .  را تشكيل داد
 . ميليون دالر لوكوموتيو و قطعات يدكي از ژنرال موتورز از كانادا بدست آورد200خريد حدود 

بزودي چهـار شـريك ديگـر نيـز بـه شـركاء            .    معامله آنقدر پرسود بود كه موسي كالنتري نيز سهام خريد و شريك شركت شد              
 ميليـون دالري را از طريـق        600از جمله، سرهنگ دهقان، رئيس لوجستيك نيروي زميني، كه ترتيب يك خريـد              . افزوده شدند 

يكي وزير دفاع و ديگري آيت اهللا بهشتي كه نمايندة          :  موافقت دو مقام بود    اما گرفتن پول براي خريد، محتاج     . اين شركت داد  
 .دولت در ساية روحانيون بود

در مدت دو سال اولي كه از عمـرش گذشـت، تنهـا توانسـت               .      اينترپارتس، در مقام خريد اسلحه، كارآئي از خود نشان نداد         
اربابـان  . در عوض، شركاء خوب فهميدند كه چگونه بايد پـول درآورد    . ترتيب خريد مقادير اندكي از تجهيزات نظامي را بدهد        

قدرتمندشان، قراردادهاي پرسود به آنها مي دادند و مراقبت مي كردند كه در بلبشوي آن روزهاي انقالب، دارائي براي اخـذ                     
 مراقبتـي در كارشـان داشـته        شركاء به مبالغ بزرگي پول دست يافتند بدون آنكه حكومت، نظـارت و            . ماليات به سروقتشان نرود   

همانطور كه حيدري، سـالها بعـد       . هاي رقم درشت و سودهاي هنگفت بدست مي آوردند        " كميسيون "با زحمتي اندك،    . باشد
در آن بعضيها همه چيـز خـود را از دسـت دادنـد و               . انقالب سخت غيرعادالنه بود   « : در كازينوي مجلل مونت كارلو، مي گفت      

 »!من به ثروت رسيدم. دبرخيها به ثروت رسيدن
 

 در تهران بدنيا آمده و كوچكترين پسـر         1938 دسامبر   27او در   .     ايراني ديگري كه از انقالب سود جست، سيروس هاشمي بود         
 .هر سه پسر براي تحصيل، به انگلستان فرستاده شده بودند. از سه پسر يك خانواده از مديران شركت نفت بود

... 



در دورة : جمشيد هاشمي مـي گفـت  .  همانند بسياري از امثال خود، در جنبشهاي مخالف با شاه، فعال بودند          برادران هاشمي، 
 سـال   4. ، سيروس هاشمي ايران را ترك گفت تا به شركتي بازرگاني در ژنو بپيونـدد              1968در  . شاه من چند نوبت زنداني شدم     

، از مديريت عامل شركت اسـتعفا كـرد و بـه            1976در  . زدسر مي بعد، شركت در نيويورك شعبه اي باز كرد و او مرتب به آن              
وي كه در نيويورك و لندن و پاريس بانكداري و تجـارت            . در آنجا، به استقالل، بانك و تجارت به راه انداخت         . نيويورك رفت 

 .، با ايران روابط بازرگاني و سياسي داشت1979مي كرد، تا پيروزي انقالب در فوريه 
چرا كـه در مسـائل پـولي و مـالي بـين          . سقوط شاه، سيروس هاشمي اسباب تفاهم با حكومت انقالبي جديد، را داشت                بعد از   

سالها بعد، مدعي بود كه در حكومت موقت بازرگان، مقامي را        . المللي تجربه داشت و سابقه مخالفت و مبارزه با شاه را نيز داشت            
در عـوض راسـت اسـت كـه بـرادران او بـا              .  به احتمال بسيار، اين ادعا راست نيست       .به او پيشنهاد كرده اند و او نپذيرفته است        

 .دريادار احمد مدني، نخستين وزير دفاع جمهوري اسالمي جديد ايران، همكاري نزديك داشته اند
... 

يائي به اهواز رفت، از ، وزارت دفاع را ترك گفت و بعنوان استاندار خوزستان و فرمانده نيروي در      1979     وقتي مدني در بهار     
دو برادر بزرگتـر، جمشـيد و     . اين سه برادر نيز دست ياري به او دادند        . دوستان خود در نيروي دريائي و غير آن، ياري خواست         

 .رضا در خوزستان به مدني پيوستند و سيروس، از راه تلفن، با آنها در تماس مرتب بود
يكا در تهران، به گروگان گرفته شدند، يك وكيل دادگستري كه نمايندة سيروس             ، اعضاي سفارت آمر   1979 نوامبر   4    وقتي در   

هاشمي در پاريس بود، به همكاري و شريكي در واشنگتن تلفن كرد كه هاشمي روابط خوبي با ايران دارد و وجودش مي تواند                       
 خاورميانه و جنوب شرقي آسيا، نوشت و او         دادستان واشنگتن نامه اي به وارن كريستوفر، معاون وزارتخارجه در امور          . مفيد باشد 

ساندرس صحت اطالع را به سرعت آزمود و به اين          .  دستيار خود، گذاشت   Saundersاين اطالع را در اختيار هارولد ساندرس        
 .نتيجه رسيد كه هاشمي با ايران تماسهاي در خور و سودمندي دارد

... 
ي در حكومت انقالبي در ايران، با استاندار خوزستان و حتي با افراد خـانوادة                   سيروس هاشمي زود نشان داد كه با مقامات عال        

وي از سياستها و تصميم گيرندگاني كه در شوراي سري انقـالب زمـام امـور را در دسـت داشـتند،                      . خميني روابط نزديك دارد   
دعي مي شـد كـه پسـرعموي علـي     او اصرار مي ورزيد كه با سياست گروگانگيري مخالف است و م    . اطالع روشني بدست آورد   

اكبر هاشمي رفسنجاني، يك رهبر انقالبي است كه بمثابه يكي از تصميم گيرندگان سياسي عضو حلقه اول حول خميني، عـرض                     
 .وجود مي كرد

از وي . دستگاه كارتر بزودي متوجه شد كه او يك بانكدار سـاده نيسـت  .     با وجود اين، هاشمي داراي جنبه اي تاريك نيز بود        
اعضاي آن كنفدراسيون بين المللي سوداگران خودسري است كه در مقياس بين المللي، بـه معاملـه هـاي پـول و اسـلحه مـي                       

از اينرو، اتفاقي نبود كه او را يك وكيـل دادگسـتري بـه              . طبيعت واقعي سوداگريهاي او همواره پوشيده و تاريك بود        . پردازند
گريهايش بود كه توجه مقامات قانوني كشورهائي كه در آنها فعاليت مي كرد، بسوي او               بخاطر نوع سودا  . حكومت امريكا شناساند  

 ...جلب مي شد 
اگر هم جيبش خالي بود، شـيوه زنـدگي تـا بخـواهي     .      مثل ديگر سوداگران از اين نوع، هاشمي ظاهري بغايت عالي داشت       

ا يك خودرو ليموزين داشت و همـواره، در بهتـرين هتلهـا    در لندن، يك خودرو رولزرويس با راننده و در امريك        . لوكس داشت 
 ميليـون  5بوقت مرگ، تنهـا قـرض قمـارش    : و نيز قمارباز قهاري بود. اقامت مي كرد و در گران ترين رستورانها غذا مي خورد        

 ...دالر بود 
.... 

به دروغ خود را پسر عمـوي  . ي جلوه بدهدمي كوشيد ظاهر سياسي و اجتماعي را نيز عال.      تنها به ظاهر عالي بسنده نمي كرد  
 ...رفسنجاني خواند و 

او از تـرس آنكـه بـه        ...      هاشمي منبع منظم اطالع از آنچه در ايران روي مي داد و عامل تماس حكومت امريكا با ايران شـد                     
ا و تحليل هاي خود را از چنـد         او برداشته . عضويت در سيا متهم شود، هيچگاه خود با مأموران حكومت امريكا هم كالم نمي شد              

و چون تحول وضعيت سياسي ايران، به واسطة امريكايي مي گفت و اين واسطه آنها را با تلفن به وزارت خارجه امريكا، باز مـي                         
. ، يك و يا دو بار در هفته دراختيار مي گذاشت، به محـك، راسـت و دقيـق بودنـد                    1980اين برداشتها كه در طول سال       . گفت



او ايـن كـار را بـا همـان          .  نمي گذاشتند كه وي قادر است با دواير سياسي ايران رابطه برقرار و اطالعات كسب كند                شك بر جا  
 .دستگاه جديد ارتباط تلفني انجام مي داد كه تكنسينهاي امريكا براي شاه ساخته بودند

... 
ليتهاي انتخابـاتي بـراي رسـيدن بـه مقـام اولـين رئـيس               ، دريادار مدني از مقامهاي خود استعفاء كرد تا به فعا          1979     در پايان   

 نامزد رياست جمهوري، سه نامزد اصلي وجود داشتند و ابوالحسن بني صدر وزير دارايـي،                124از ميان   . جمهوري ايران بپردازد  
عـاني االصـل    فارسي بدينخاطر كـه اف    . و جالل الدين فارسي نامزد حزب جمهوري اسالمي به رهبري روحانيان و دريادار مدني             

انتخـاب بـين    . ، بناگزير كنار رفت و حزب، حسن حبيبي را بجايش نامزد كرد اما ديگر بسيار دير بود                1980بود، در اواسط ژانويه     
نامزدي او، اين فرصت را به آنها مي داد كـه بسـود   . آنها جانبدار مدني بودند. برادران هاشمي شاد بودند. بني صدر و مدني شد 
ستمدار ميانه رو، فعاليت كنند و اميدوار بودند كه بر محور او، حكومتي بر اساس يك ارتش نيرومند، شـكل                    يك دوست، يك سيا   

 .بگيرد و خود نيز به موقعيت و قدرت برسند
بني صدر چهره اي مردمي و محبوب بود كه در دوران انقالب به خميني              :   از ديد آنها، مدني تنها با يك مشكل عظيم روبرو بود          

بـراي شكسـت   . نوشته هاي او در تبعيد پاريس، موقعيت يكي از پيشروان فكري انقالب ايران را به او بخشيده بودنـد   . بودنزديك  
 .و اينكار به پول نياز داشت. دادن بني صدر، ضرورت داشت كه مدني و پيام او را مردم مي شناختند

، مـدني وزيـر     1979وقتـي در اوائـل      . ت، يك معدن طال است        سيروس هاشمي بسيار زود فهميد كه مدني، با رابطه ها كه داش           
دفاع شد، سيروس با برادرش تماس گرفت و پرسيد چرا تمامي وجوه وزارت دفـاع در بانـك او سـپرده نشـود؟ جمشـيد شـبي                           

نتيجه رسـيدند   بعد از بحثي، آنها به اين       . گروهي از سران نظامي را به خانه اش دعوت كرد و پيشنهاد را با آنها در ميان گذاشت                 
و مي پرسيدند به آنها چه مي رسد؟ جمشيد در حضور آنها به سـيروس تلفـن كـرد و    . كه در اصل، مخالفتي با اين پيشنهاد ندارند  

ارز وزارت دفاع به چنـد صـد        ( درصد اين پول هنگفت را به حساب آنها كنار بگذارد و آنها نيز قبول كردند                 5سيروس پذيرفت   
 ).زدميليون دالر سر مي

 15    وقتي مدني وارد مبارزه انتخاباتي بر سر رياست جمهوري شد، حاميان او حساب كردند كـه فعاليـت انتخابـاتي مـؤثر، بـه                         
غير از جمشيد كه پول داشـت،       .  درصد كميسيون، براي اينكار استفاده كنند      5آنها تصميم گرفتند از محل      . ميليون دالر نياز دارد   

نمـي گفـت    . اما سيروس طفـره رفـت     . جمشيد از سيروس خواست بفوريت پول در اختيار بگذارد        . دبقيه، افسراني بي پول بودن    
 .مي گفت منبع ديگري سراغ دارد كه ممكن است بخواهد كمك كند. پول دارد و مي دهد

 :   دوران مبارزه انتخاباتي بسيار كوتاه بود و وقت از دست مي رفت
، به نيويـورك پـرواز كـرد تـا از بـرادر      1980اين شد كه در اول ژانويه . ه انجام مي رسيد ب1980 ژانويه 25    انتخابات بايد در    

در نظر داشت دو هفته بيشتر .  درصد را بپرسد و براي مخارج انتخاباتي مدني پول تهيه كند     5خود، علت نپرداختن پول از محل       
 .نماند اما ديگر به ايران بازنگشت
به شيوه آدمهاي كاربر، بر آن شد پول را از محل ديگري تهيه . داشت پول مورد نياز را بپردازد       سيروس يا نمي خواست و يا ن      

. از طريق آنها عمل مي كند بلكه اين حمايت مالي را بعمـل آورنـد              . گفت با حكومت امريكا رابطه هائي برقرار كرده است        . كند
با و جود اين، جمشيد جذب بـرادر شـد و بـه         .  بني صدر باخت   مدني انتخابات را به   . جمشيد سرانجام از تدارك پول ناتوان شد      

 .اتفاق و ارتباط با امريكا ادامه دادند و در يك رشته رويدادهاي حاصل سياستهاي امريكا و ايران، نقش فعال بازي كردند
انسـت يـك رادار و انـواع        از بازار سياه جهاني، مي تو     .     از امور مضحك اما تلخ، يكي اينكه كشور به محاصره اقتصادي درآمد           

.  ايـن بـود  1980مسئله ايران، در . را بخرد، اما قطعات يدكي را نمي توانست در اين بازار بيابد     » تاو« اسلحه پيشرفته مثل موشك     
.  هاي خود را به پرواز درآورد، قطعه يدكي داشت اما فـرود آوردن آنهـا، مسـئله اي ديگـر بـود     4 -به اندازه اي كه بتواند اف       

خود نيـز   . اسرائيل از اين هواپيما و ذخيره اي بزرگ از قطعات يدكيشان داشت           . ان از تايرهاي اين هواپيما بسيار كم داشت       اير
 . هايش، تاير توليد مي كرد و براي فروش آنها به كشورهاي ديگر، نياز به اجازة امريكا نداشت4 -براي اف 

 تشكيل داد، مردي با او تماس گرفت كـه ببـاور او، عامـل       1979پارتس را در         بالفاصله بعد از آنكه احمد حيدري شركت اينتر       
اين شخص از تشكيل شدن شركت استقبال كرد و گفت آماده است حيدري را با فروشندگان اسـلحه در اروپـا در                      . اسرائيل بود 
 :حيدري اوضاع و احوال را اينسان توصيف كرد. رابطه بگذارد



 اسرائيلي بود كه با من تمـاس  -ينترپارتس را تشكيل داديم، در تهران، نخستين بار، يك شخص ايراني وقتي باتفاق ميناچي، ا       « 
نخستين تماسي كـه مـن بـا سـفارت          . اولين رابطه ها را از طريق اين شخص كه براي موساد كار مي كرد، برقرار كرديم               . گرفت

 .»تل آويو و سفارت اسرائيل در پاريس، رابطة مستقيم پيدا كردمبعدها، من با . اسرائيل در پاريس گرفتم، از راه اين شخص بود
بـا  .     حيدري نمي دانست كه ارتباط با او، بخش كوچكي از فعاليتهاي اسرائيل براي تجديد روابط پنهاني ديرينه با ايـران بـود                     

 :وجود اين، حيدري مقصود اسرائيل را بروشني درك كرد
هر بار كه معامله از راه      .  با رهبران روحاني مستقيم و نه بواسطه شخص ثالث، رابطه برقرار كند            اسرائيل سخت عالقمند بود تا        « 

باورم اينست كه من اول كسي . انجام مي گرفت، قيمتها را بسيار بسيار پائين، گاه نصف، معين مي كردند      ] با ماليان [ارتباط مستقيم   
بعد از اينكه ترتيبات داده شدند، خـروج يهوديـان از           . تقيم با اسرائيل گذاشتم   بودم كه ماليان ايراني را، در خارج، در ارتباط مس         

 .»ايران، بسيار آسان گشت
او نيز مي   .    در آن ايام، حيدري با اشخاصي در اسرائيل ديدار مي كرد و درباره معامله و فروش اسلحه به ايران گفتگو مي كرد                     

ن مهم، از جمله روحانياني كه هم اكنون در ايران مقامهـاي اول دولتـي را دارنـد،                خواست، در اروپا، ميان اسرائيليان با روحانيا      
 .اين ديدارها، بايد به تجديد روابط ديرين با ايران مي انجاميدند. ديدارهائي ترتيب بدهد

 

 لزوم روابط با كشورهاي غير عرب اطراف اسرائيل: دكترين بنگورين
 

بر اين باور بودند كه رها شدن گروگانها در اكتبـر،           .  برهانند " اكتبرسورپرايز " از شبح         جمهوريخواه ها مي خواستند خود را     
اما اسرائيل چه سودي در همكاري با آنها داشت و چرا حاضر شد با آنها               . سبب انتخاب مجدد كارتر به رياست جمهوري مي شود        

 همكاري كند؟
 
... 

دليل اول اينكه در ماه هاي ژوئيه و اوت، سنجش افكار و نشـانه هـاي   : قامه كرد    دو دليل براي توجيه رفتار اسرائيل مي توان ا        
با توجه به اين امر، آنهـا بـا        . ديگر از باال رفتن ميزان محبوبيت ريگان و پيروزي جمهوريخواهان در انتخابات گزارش مي كردند              

دليـل  . ها بر سر كار مي آمدند، بكارشان آيـد خود گفته اند همكاري سري با جمهوريخواه ها، سبب مي شد وقتي جمهوريخواه             
با آنكه كارتر تا آزاد . دوم كه احتماالً مهمتر است، اينكه اسرائيل با سماجت تمام مي كوشيد راه تحويل اسلحه به ايران را بگشايد      
ن تا آنجا مصمم بود كه شدن تمامي گروگانها، فروش اسلحه به اين كشور را ممنوع كرده بود، اسرائيل در فروختن اسلحه به ايرا    

 .خطر رنجاندن جدي آمريكا، را پذيرفت و بدون اطالع يا موافقت دستگاه كارتر، به ايران اسلحه داد
... 

 رابطه با كشورهاي غير غرب منطقه: دكترين بن گورين
 

 پـيش   538 شهر بابل را در      وقتي كورش بزرگ  .     همكاري و روابط دوستانه ميان ايرانيان و يهوديان، سابقه اي بس ديرين دارد            
، وقتـي   1948بعد از ايجاد دولت اسـرائيل در        . از ميالد تصرف كرد، يهوديان را از اسارت آزاد كرد و به بيت المقدس بازگرداند              

بـه جاسوسـان اسـرائيلي      . شاه و حكومت او به يهوديان عراق اجازه دادند از راه ايران به اسرائيل بروند، همان الگو بكـار رفـت                    
 هـزار   400، ايران، دو فاكتو، اسرائيل را برسميت شناخت و در ازاء آن، اسرائيل              1950زه داده شد در ايران عمل كنند و در          اجا

 .دالر به نخست وزير وقت ايران پرداخت
 

 .حكومت ساعد اسرائيل را دوفاكتو شناخت و حكومت دكتر مصدق اين شناسائي را پس گرفت« :توضيح
 

 دكترين لزوم برقـرار كـردن رابطـه بـا كشـورهاي غيـر عـرب اطـراف                   "ت وزير اسرائيل، داود بنگورين،         در همان ايام، نخس   
بنا بر اين دكترين، اسرائيل در حلقـه كشـورهاي   . اين دكترين، سنگ پايه سياست خارجي اسرائيل شد .  را تدوين كرد   "اسرائيل

قرار گرفته اند، مثل تركيه و ايران و حبشـه كـه خـود بـا                در وراي اين حلقه، كشورهاي غير عرب        . عرب خصم قرار گرفته است    



« : همان قاعده قديمي اصل راهنما قرار گرفت      : كشورهاي عرب روابط خوبي ندارند و مي توانند متحدان بالقوه اسرائيل باشند           
 .»دشمن دشمنم، دوست من است

 ... سه كشور روابط حسنه داشته باشد      بن گورين مي گفت امنيت اسرائيل، در درازمدت، ايجاب مي كند با اين
اما اسرائيل يك ديپلمات ارشد در تهران داشت كه از بسياري از سفراي  .      ايران و اسرائيل هيچگاه روابط رسمي برقرار نكردند       

امـا  ... ي كرد   اسرائيل كمكهاي فني در كشاورزي و آبياري، توليد نفت و ديگر قلمروها به ايران م              . رسمي فعال تر و متنفذتر بود     
 .اين در قلمروهاي نظامي و استراتژيك بود كه همكاري اسرائيل با ايران، صميمانه تر و ضرورتر بود

، كه منجر به جنگ و بسته شدن كانال سوئز شد، ايران هزينه ساختن لوله نفتي از بندر اليـات در                     1956     بعد از بحران سوئز در      
اين لوله به ايران امكان مي داد نفت خود را به مديترانه برساند و از وابسـتگي     . ه را تأمين كرد   خليج عقبه تا بندر حيفا در مديتران      

، وقتي بار ديگر كانال سوئز بسته شد، اسرائيل لولة نفتي بزرگتري از             1967در  . به كانال سوئز و از نياز به دور زدن افريقا رها شود           
 نفتي براي اسرائيل عوايد بوجود آوردند و نياز پااليشگاههايش را بـه نفـت، كـه                 اين دو لوله  . بندر اليات تا بندر آشكلون ساخت     

 .مصرفش رو به افزايش بود، نيز برآوردند
و ايـن آغـاز     . ، اسرائيل سرهنگ يعقوب نيمرودي را در مقام نخستين مقام وابسـتة نظـامي، بـه تهـران فرسـتاد                   1960   در مارس   

از اين سال به بعد، همه افسران ارشد ارتش اسرائيل از ايران ديدار مـي كردنـد و   . ودهمكاري ژرف دو كشور در قلمرو نظامي ب   
صدها تن از افسران ايراني براي تعلـيم و تربيـت بـه اسـرائيل مـي      . بسياري از ارتشياان بلندپايه ايران به اسرائيل سفر مي كردند        

اير اطالعات اسرائيل و سيا بودند، بـراي ديـدن دوره بـه             از جمله افسران و مأموران ساواك كه اعضايش تحت تعليمم دو          . رفتند
 . و از آن پس تا انقالب ايران، جانشينان او نيز به ايران مي رفتند1961بن گورين، نخست وزير اسرائيل در . اسرائيل مي رفتند

 
ن آمدن و رفتنها و ترتيب مخفي        كه خالصة يادداشتهاي روزانة علم، وزير دربار شاه است، نه تنها اي            " شاه و من   "كتاب  « :توضيح

نگاهداشتن شان، كه انواع فعاليتهاي تبليغاتي، نظامي، سياسـي، اقتصـادي و بخصـوص مـالي اسـرائيليان را، بـراي شـاه و سـران                   
 .» رژيمش، شرح مي كند

 
، 1960 از اوائـل سـال       اسرائيل هـم  .    دكترين بنگورين بر اين بود كه به اقليتهاي قومي غير عرب خاورميانه نيز بايد كمك كرد               

خلق كرد يكي از بزرگترين و با غرورترين و مسـتقلترين اقليتهـاي قـومي در                . دادن كمك به كردهاي شمال عراق را آغاز كرد        
از راه ايران و با همكاري ضـمني شـاه و        ) ي و كمكهاي داروئي و پزشكي     ، تدريب نظام  به شكل پول  (منطقه بود و كمك اسرائيل      

 ...رسانده مي شد حكومتش، به كردها 
، 1979 از راه كردها، در پي ديدار پرزيدنت ريچارد نيكسون و مشاور امنيتي او، هانري كيسينجر به ايـران، در مـه   جنگ سري     

 شان، همراه شد تا مگـر رژيـم بعـث           " استراتژي كرد  "براي نخستين بار، امريكا با ايران و اسرائيل، در          . وسعت و شدت پيدا كرد    
اين عمل پوشيده، بطور شـگفت آوري، مـؤثر شـد و مقصـود شـاه را                 .  قوي آن، صدام حسين را زير فشار قرار دهد         عراق و مرد  

، صدام حسين با شاه در الجزيره ديدار كرد و با هم موافقتنامه اي را امضاء كردند كـه مرزهـاي آبـي و                      1975در مارس   . برآورد
 ...ي ساخت در امور داخلي يكديگر دخالت نكنند زميني دو كشور را معين مي كرد و دو طرف را ملزم م

ديگر نپذيرفت كه كمك امريكا     .      شاه كه به هدف سياسي خود دست يافته بود، بناگهان از هر گونه كمك به كردها، باز ايستاد                 
ـ        . و ا سرائيل از راه ايران به كردها برسد در نتيجه، شورش كردها به شكست انجاميـد                 ل شـاه، خيـانتي     از ديـد كردهـا، ايـن عم

او سرانجام در مك لين واقع در ويرجينيا، نزديك ستاد سـيا،            . رهبر افسانه اي كرد، ناگزير شد كشور را ترك كند         . كمرشكن بود 
 .، در فراموشي زيست1979اقامت گزيد و تا مرگ خود در سال 

 

 :شاه با پول نفت ايران، سرمايه توليد اسلحه اتمي و موشكي اسرائيل را تهيه كرد
 

باال رفتن بهاي نفـت در  ... ، ايران و اسرائيل نخستين قراردادهاي عمده، بر سر اسلحه را با يكديگر امضاء كردند             1960    در سال   
هـيچ كشـوري    . ، همانسان كه موجب افزايش خريد اسلحه از امريكا شد، سبب افزودن بر خريدها از اسـرائيل نيـز گشـت                    1970

، ايران يكي از بهترين مشتريهاي فرآورده هاي نظامي         1978با وجود اين، در     . ا بروز نمي دهد   ميزان واقعي فروش اسلحه خود ر     
 .اسرائيل شد



. ، دو كشور موافقتنامـه اي سـري امضـاء كردنـد           1977     همكاري نظامي اسرائيل با ايران وقتي به نقطه اوج خود رسيد كه در              
از جمله اين طرحها، طرح توليد      . راي طرحهايي را در اسرائيل، تأمين كند      ايران بر عهده گرفت سرمايه يكچند از تحقيقات و اج         

بنـا بـر قـول    . قرار بود آزمايش اين موشك در ايران بعمل آيـد  . موشك زمين به زمين بود كه قادر به حمل كالهك اتمي باشد           
نامه، اين بود كه عراق از شـوروي        ژنرال حسن طوفانيان، معاون وزارت جنگ آن زمان، دليل موجه ايران در امضاي اين موافقت              

اسرائيل نيز نمـي توانسـت از امريكـا تقاضـاي     . موشك اسكود دريافت مي كرد و امريكا از فروش آن به ايران، امتناع مي ورزيد         
اين شد كه دو كشور توافق كردند تحقيقات اتمي را          . سرمايه براي اجراي طرحهائي بكند كه سالح اتمي نيز جزء ضرورشان بود           

 . پيش ببرند و اطالعي، هيچ، به حكومت كارتر ندهندبه
يـك شـركت    .      تا انقالب، ايران، بطور مرتب، پولهايي را كه تعهد كرده بود، مرحله به مرحلة اجراي طرح ها، مـي پرداخـت                    
ايـن  . رداخـت سوئيسي، محرمانه، نفت را از ايران  تحويل مي گرفت، مي فروخت و پول را همچنان محرمانه به اسرائيل مـي پ                     

وي در ايـران بـدنيا آمـده  و بعنـوان نماينـده      .   انجام مي گرفتندMeirezriعمليات، تحت نظر يك اسرائيلي به اسم ميرازري          
 . سال حفظ كرد12او اين سمت را به مدت . اسرائيل به تهران بازگشته بود

وسط ژنرال حسن طوفانيـان و كمـي پـيش از سـقوط             آخرين پرداخت، ت  .       اما ايران از اين سرمايه گذاري هيچ حاصل نكرد        
هاي توليد موشك و سـالح اتمـي        مراقبت رژيم شاه در سري نگاهداشتن برنامه      .  ميليون دالر بود   260مبلغ آن   . شاه، بعمل آمد  

اسـرائيلي ال   اسرائيل، بدانحد بود كه طوفانيان، در روزهاي پيش از پايان عمر رژيم شاه، با يكي از آخرين پروازهاي هواپيماي                    
وقتي انقالبيان حكومـت    . آل، تمامي مدارك و هر آنچه را ممكن بود سرنخي بدست دهد، بسته بندي كرد و به اسرائيل فرستاد                  

 .را در دست گرفتند، از كليات برنامه اطالع يافتند اما از جزئيات آن نه
سرمايه اي را كه طي ربع قرن بدست آورده بود، از دست    اسرائيل تمامي   .     سقوط رژيم شاه، براي اسرائيل و آمريكا فاجعه بود        

اسـرائيل، در  . دوران سياستي پايان مي يافت كه اسرائيل براي شكستن حلقه محاصره كشورهاي عـرب بكـار بـرده بـود            . مي داد 
هاي نظامي  قلمروهاي انرژي، بازرگاني، جاسوسي و اطالعات، فروش اسلحه، تدريب و مبادالت نظامي، همكاري در اجراي طرح               

. رابطه با ايران يك عنصر اساسي استراتژي منطقه اي اسـرائيل شـده بـود              . حساس و توسعه، نقش مهمي در ايران پيدا كرده بود         
 .اين رابطه بيش از اين مهم بود كه اسرائيل براي از سرگرفتنش، نكوشد

... 
 

 :مناشكوشش براي ايجاد تماس با انقالبيها در ماه هاي آخر انقالب و نقش بن 
 

    هدف دستگاه جاسوسي اسرائيل در ماه هاي آخر انقالب ايران اين بود كه با افرادي رابطه برقرار كند كه به رهبـري انقـالب       
ايران و روحانيان راه داشتند و با سقوط رژيم شاه، نه تنها كار و موقعيت خود را از دست نمي دادند، بلكه كار و موقعيت نيز پيدا               

 .مي كردند
... 

    از بسياري جهات، چند و چون كوششهاي دستگاه جاسوسي اسـرائيل در ايـران دوران انقـالب و در بحـران گروگـانگيري را                        
 . بدست مي دهندAri Ben Menasheفعاليتهاي، يك شخص، آري بن مناشِ 

 مدرسـه آليـانس فرانسـه       در.    پدر آري، گرجي بن مناش، يك يهودي عراقي بود كه در بغداد بدنيا آمده و بزرگ شـده بـود                   
در طـول جنـگ دوم، گرجـي    . بعد از تحصيل، به تجارت مشغول شده بود. تحصيل كرده و براي تكميل آن، به پاريس رفته بود      

ايـن گروهـك،    .   شركت كرده بود    Lehiبن مناشِ به فلسطين رفته و بنا بر قول خانواده اش، در فعاليتهاي زيرزميني گروه لهي                 
 بـود كـه     Yezernitzkiپرداخت، تحت رهبري اسـحق يزرنيتزكـي        از استقالل، به عمليات تروريستي مي     كه در جريان و پس      

بسياري از اعضاي اين گروه بخدمت دوايـر اطالعـاتي و           . بعدها نام خود را به شمير تغيير داد و امروز نخست وزير اسرائيل است             
 .فعاليتهايش در فهرست سياه قرار دادندمقامات انگليسي نام گرجي بنمناش را بخاطر . جاسوسي درآمدند

در تهـران مسـتقر و بـه    . كمي بعد، به ايـران آمـد     . ، با پايان جنگ، گرجي به بغداد بازگشت و با خاتون ازدواج كرد            1945    در  
ان ، در تهر  1951 دسامبر   4آريل، تنها پسر خانواده، در      . قطعات يدكي خودروهاي مرسدس بنز را مي فروخت       . كسب مشغول شد  

 .بدنيا آمد



در مدرسه، همكالسيهايش او را به اسم فئودا مناش مي شناختند           . به مدرسه امريكائي رفت   .    آري بن مناش در تهران بزرگ شد      
 ساله بـود، پـا را تـوي يـك           15، وقتي   1966در  ). مثل بسياري از يهوديان بن مناش نيز به هنگام مهاجرت نام عبري بر خود نهاد              (

 .پدر و مادر و سه خواهر او در ايران ماندند.  به اسرائيل برود و رفتكفش كرد كه بايد
... 

 وارد دانشگاه مذهبي ارتدوكس بار ايـالن        1969     آري تحصيالت متوسطه را در مدرسه امريكائي در اسرائيل به پايان برد و در               
Barilan سالهاي تحصيل، دو برخورد ناخوشـايند بـا مقامـات          در طول   .  در اسرائيل به او پيوستند     1970بقيه خانواده نيز در     .  شد

 .اسرائيل پيدا كرد كه اثر عميقي براو گذاشتند
... 

 كردند و او توانست     8-200بعد او را جزء واحد      .      پيش از آنكه دورة تعليمات نظامي پايه را ببيند، به او رمزشناسي را آموختند             
 ...رمز مخابرات ديپلماتيك حساس ايران را بگشايد 

در اين بخش،   .  ارتش اسرائيل درآمد   " بخش روابط خارجي   "، بن مناش به عضويت      1977   كمي بعد از پايان دورة خدمت در        
 .او رابط دواير جاسوسي اسرائيل و گردآوري آن بخش از اطالعات شد كه به امور نظامي راجع مي شدند

دمت بن مناش در دستگاه اطالعاتي و جاسوسي مقارن شده بود بـا            خ. بخصوص به تهران  .     در اين سمت، او بسيار سفر مي كرد       
در اين سالها، او تقريباً، ماهي يكبار به ايران مي رفت           . دوران بهترين روابط اسرائيل با ايران در آخرين سالهاي عمر سلطنت شاه           

 كه سال انقالب ايران اسـت،       1978ل  در سا . و از طريق سفارت غيررسمي اسرائيل در تهران، با مقامهاي ايراني تماس مي گرفت             
 .بر شمار اين سفرها افزوده شد

اما زود دامنه فعاليتهاي خود را .    بن مناش يك مأمور ادارة اطالعات ارتش اسرائيل بود و از طريق وابسته نظامي، عمل مي كرد          
و بطور غيرقابل عالجي كنجكـاو    . ر داشت او دوست و آشناهاي ايراني بسيا     . او مي توانست خود را ايراني جا بزند       . وسعت بخشيد 

بتدريج كه وضعيت سياسي ايران از دست مي رفت، حضور بن مناش در تهران براي اسرائيل بسيار مغتنم                  . و خبرجو و جسور بود    
ايـن  بـه   . در تهران، بيشترين توجه خود را متوجه دانشگاه كرد كه داغ ترين كانون مبارزه با سياسـتهاي شـاه بـود                    ... تر مي شد    

بـا بسـياري از رهبـران       . عنوان كه دربارة حزب توده و سياستهايش تحقيق مي كند، به دانشگاه راه يافت و خود را جا انـداخت                   
بن منـاش شـروع   . وي در دورة شاه، توقيف شده بود و اينك در جمع انقالبيان، فعال بود. دانشجويان، از جمله كاشاني آشنا شد  

از نظرگاه اطالعاتي، دوستي با كاشاني چشم انداز گسترده اي را نويـد             ... ن، كاشاني دستيار بود     كرد به رفتن به كالسي كه در آ       
 .مي داد و آري بن مناش زود با او دوست شد

و پيشـنهاد كـرد در ازاء       .     كمي بعد از گروگانگيري، اسرائيل شبكه اطالعاتي جديد خود را در ايران با سرعت بكـار انـداخت                 
در ميان كسـانمي كـه ايـن پيشـنهاد را           . اصرة امريكا، با مقامات روحاني حكومت جديد رابطه مستقيم پيدا كند          درآوردنش از مح  

 .پذيرفتند، يكي احمد حيدري مؤسس شركت اينترپارتس بود و ديگري احمد كاشاني
ستين ايراني مهم بـود كـه بعـد از    او نخ. ، ايران را به قصد ديدار از اسرائيل ترك كرد  1980    بگفته بن مناش، كاشاني در اوائل       

اما . هاي اسرائيل، انجام گرفته بودند    پيش از آن، در اروپا، ديدارهائي ميان ايرانيان و فرستاده         . انقالب به اسرائيل سفر مي كرد     
 . و كاشاني به مالحظات سياسي، با گذرنامه جعلي به اين سفر رفت" يك جور جرأت مي خواست"رفتن به اسرائيل، 

... 
مرد جـوان   .     بعد از اقامت گزيدن در هتل هيلتون در تل آويو، كاشاني با مقامات سازمان اطالعات ارتش اسرائيل ديدار كرد                   

اصرار مي ورزيد كه او بعنوان يك شهروند ايراني، خود به اسرائيل آمده است تا دربارة مسائل مبتلي به دو كشور، بحث و گفتگو       
و همانطور كه خواهيم ديد ممكن است، اين تماسهاي اوليـه، سـبب             . ه توليد سالح اتمي عراق است     يكي از آن مسائل برنام    . كند

 .حمايتهاي اطالعاتي اسرائيل از حمله ناموفق نيروي هوايي ايران به راكتور اتمي عراق شده باشد
 به نشان حسن نيت اسرائيل، به       4  حلقه الستيك براي هواپيماهاي جنگي اف        300    حاصل اين سفر كاشاني به اسرائيل، فروش        

، اين الستيكها را  با هواپيماهاي ال آل به وين برده و در آنجا به محموله هـائي بـه    1980در ماه هاي مارس و آوريل       . ايران شد 
 اسـرائيل   اين معامله كوچك، نخستين معامله با ايران، از سقوط شاه بدينسو، بـود و             . نام و نشان ايران بدل و به تهران حمل شدند         

 .در آن به مثابه ايجاد شكاف و نفوذ به درون رژيم جديد، مي نگريست



جنس .      بنا بر قول بن مناش، فروش الستيكها، بلحاظ حساسيت فوق العاده اش، به تصويب نخست وزير، مناخيم بگين، مي رسيد            
اطالع حكومـت امريكـا انجـام گرفـت و ايـن      و ارسال آن به ايران، بدون      . الستيك ها و ارزش دالري معامله آن حرف نداشت        

 .نقض مستقيم مقررات منع فروش اسلحه به ايران بود كه امريكا برقرار كرده بود
... 

، به واشنگتن آمد، به پرزيدنت كارتر گفت اسرائيل روابط مفيـدي بـا ايـران دارد و اگـر بتوانـد                      1980   وقتي بگين، در آوريل     
بگـين گفـت او فكـر مـي كنـد روابطـي كـه           .  اين روابط گسترده تر و كارآمدتر خواهند شد        تجهيزات نظامي به ايران بفروشد،    

پس بجاست كه امريكا به     . اسرائيل با ايران برقرار كرده است، در مذاكرات بر سر گروگانهاي امريكائي در تهران، مفيد مي افتند                
 .با قاطعيت پاسخ منفي دادكارتر به او . اسرائيل اجازه فروش تجهيزات نظامي به ايران را بدهد

وقتـي  . چرا؟ زيرا كارتر را تمام شده مي دانست.    بگين به او قول داد مقررات منع فروش اسلحه به ايران را رعايت كند و نكرد    
 .»كار كارتر ساخته شد« : طرح طبس با شكست روبرو شد، بگين با رضايت خاطر گفت

 

 مرگ بي برو برگشت است
 

قرار رهبران حزب بر اين بود كـه از آنهـا سـخن بميـان               . وانسيون حزب جمهوريخواه، حضور نامرئي داشتند         گروگانها در كن  
بـا وجـود ايـن، در روز كنوانسـيون،     . ويليام كيسي سخنرانيها را از نكاتي كه به گروگانها راجع مي شدند، پاك مي كرد . نياورند

 يك حكومت جديد نشان خواهد داد كه شانتاژ در مزاج امريكـا مـؤثر               «: هانري كيسينجر از گروگانها سخن بميان آورد و گفت        
هر صبح، بحث ها با يك دقيقه سكوت و دعا بـراي گروگانهـا آغـاز       . »نيست و دوستي با ما سودبخش و دشمني با ما مكافات دارد           

 .مي شدند
 

 مراجعه به عرفات
 

 كه بيشترين كمك پولي را به فعاليتهاي انتخاباتي او كرده و            يكي از نزديك ترين دوستان ريگان و يكي از كساني         "   مردي، كه   
ابوشريف، بعـدها، مشـاور   . ، با ابوشريف تماس گرفت" مي خواندRonnieبه هنگام صحبت، به نشان كمال صميميت، او را روني           

ست ريگان مي خواسـت  دو. بنا بر قول ابوشريف، ديدار در بيروت و بعد از كنوانسيون حزب جمهوريخواه روي داد          . عرفات شد 
اگر عرفات درباره گروگانها به ما كمك كند، سازمان آزاديبخش فلسطين را نماينده ملت فلسـطين          « : عرفات را ببيند و مي گفت     

كمكي كه او مي خواسـت ايـن        « : ابو شريف مي گويد   . »خواهيم شناخت و درب كاخ سفيد، همواره بروي شما باز خواهد بود           
زيـرا آزاد   . خرين روز زمامداري كارتر آزاد نشوند و مي خواست گروگانها بعد از ايـن تـاريخ آزاد شـوند                  بود كه گروگانها تا آ    

 .شدن گروگانها، بالفاصله بعد از پايان دورة رياست جمهوري كارتر، بي اعتبار كردن او بود
... 

 "شانتاژ"كه حكومت بوش اين عمل را       از آن بيم داشت     .      ابوشريف از بردن اسم اين دوست نزديك ريگان، خودداري كرد         
شما  كساني را كه از نزديك با ريگان كار مي كردند و هنوز از نزديك با بوش كار مي كنند، خـوب مـي                         « : او گفت . تلقي كند 
 .»همين پيشنهاد را به كساني در ايران كردند و آنها پذيرفتند« : ابوشريف افزود. »شناسيد

 
خـانم  . گفته بود مدرك خدشه ناپذيري از اين مراجعه در دسـت دارد " "play Boyا پلي بويابوشريف در مصاحبه ب« :توضيح

اما اگر مراجعه كننـده، كمـك پـولي بـزرگ كـرده اسـت و از                 . باربارا هونگر حدس زده است گفتگو كننده كيسي بوده است         
 .استنزديك با ريگان كار كرده و اينك نيز از نزديك با بوش كار مي كند، كيسي نبوده 

باورم اين بـود و اينسـت كـه         .   بهر رو، پيش از سفر به آمريكا، بواسطه، از آقاي عرفات خواستم اين مدرك را در اختيار بگذارد                 
اگر ملتهاي صنعتي را از ميزان خارجي شدن دولتها و اندازه فساد دستگاههاي سياسيشان، آگـاه كنـيم و احقـاق حـق، بـه نقـش                           

ته را بدهيم، رابطه ها ديگر مي شوند و ملتهاي ما حق آزاد زيستن و رشد كـردن را بـاز خواهنـد                       تحول افكار عمومي بهاي بايس    
قـرار  . به او گفتم اين فرصتي است كه اگر از دست رفت، ديگر هيچگاه بدست نخواهـد آمـد        . آقاي ابوشريف تلفن كرد   . جست

 .» دنه تلفن كرد و نه خبر دا. شد با آقاي عرفات صحبت كند و شب خبر بدهد



 

 ريچارد نيكسون هم
 

او .    كوشش فوق العاده ديگري، در معامله بر سر گروگانها، از سوي رئيس جمهوري اسبق، ريچارد نيكسون بعمـل آمـده اسـت                     
در ايام اقامتش در اين شهر، يكـي از سياسـتمداران بـا اسـم و     . يك هفته بعد از كنوانسيون حزب جمهوريخواه به لندن رفته بود       

 20بريستو در دوره شاه، بمـدت  .  داده بودBristow Helicoptersي، ترتيب مالقات او را با رئيس بريستو هليكوپترز رسم انگليس
 .سال، در خدمت هلي كوپترهاي ايران بود و راه و چاه ها، همه را، مي شناخت

مقصـود نيكسـون از     : بريستو گفت . د    مالقات در سفارت آمريكا در لندن، در دفتري كه براي نيكسون آماده شده بود، دست دا               
نيكسـون،  « اين مالقات اين بود كه آيا او، بريستو، حاضر است در عمليات نجات گروگانها شركت كند؟ بريستو بياد مي آورد كـه             

، ما گفتگوئي دراز و با بحث دربارة جزء به جزء نقشه و اقبال موفقيت عمليـات نجـات دومـي   . »در پيشنهاد خود، بسيار جدي بود    
 درصد از نيروئي كه در آن شركت مي كند، تلـف خواهـد              30اين كار شدني است اما دست كم        : من به او گفتم   . بعمل آورديم 

آقاي نيكسون مطمئن بود شرمساري كه از عمليات نجات اول به كارتر دست داده، مانع از آن خواهد شد كه وي پيش از                   ... شد  
 .»كاري بايد بشود« : نيكسون تكرار مي كرد... ت دومي دست بزند انتخابات رياست جمهوري امريكا به عمليا

    بر بريستو هيچ معلوم نشد كه كار نيكسون كوشش مستقلي بود براي آزاد كردن گروگانها پيش از انتخابات رياسـت جمهـوري                      
، از كارهـاي شـدني و ناشـدني         امريكا و يا مأموريت داشت امكانات موفقيت عمليات نجات را بررسي كند تا كه ريگان، پيشاپيش               

 آگاه باشد و اگر انتخاب شد، بداند چه بايدش كرد؟
    اما با توجه به اينكه ديدار هفته اي بعد از كنوانسيون ملي حزب جمهوريخواه انجام گرفتـه اسـت و نيـز، بـا توجـه بـه اينكـه                              

 ماه پيش   6ي خصوصي در خارج امريكا، آنهم       نيكسون مردي عجول است، غير محتمل است كه قصد او از مالقات با رئيس شركت              
اقدام نيكسون درجـه حساسـيت سـران        . از انجام انتخابات رياست جمهوري، تهية عمليات نجات براي حكومت جديد بوده باشد            

حزب جمهوريخواه را نسبت به زمان و چند و چون آزادي گروگانها، نشان مي دهد و يكـي از كوششـهاي متعـددي اسـت كـه                     
 ...ن حزب در تعيين زمان و چند و چون آزادي گروگانها بكار برده اند رهبران اي

      

 كيسي به سراغ جمشيد هاشمي مي رود
 

، چنـد  May Flaver، جمشيد هاشمي، در اطاق خود، در هتل مجلل مي فالور 1980    در جريان ديدار از واشنگتن، در مارس 
بنا بر قول هاشمي، يكـي از  . درب را باز كرد و دو مرد را در راهرو يافت    . ب زدند بنا دورتر از كاخ سفيد، بود كه با انگشت به در          

، در باهامـا  1979 خواند، يك سوداگر امريكايي كه بـرادرش سـيروس را، در   Roy  Furmarkآن دو، خود را روي فورمارك 
 .مرد ديگر، ويليام كيسي بود. ديده و با او درباره فرصتهاي سوداگري گفتگو كرده بود

گفت از تماسهاي هاشمي با ايران و بـا حكومـت امريكـا خبـر     .     بگفته جمشيد هاشمي، كيسي از همه چيز و همه جا خبر داشت     
از خود پرسيد او چگونه از      . جمشيد از ترس در دل لرزيد     . دارد و مي خواهد درباره گروگانهاي آمريكائي در ايران گفتگو كند          

 ا با گروگانها چه كار، آيا سيا اسباب نچيده است؟كار و بار او مطلع شده است؟ او ر
وي بـه بـرادرش در نيويـورك،       ) او تكذيب مي كند كه در اين ديدار حاضر بوده اسـت           (    فورمارك، در بيرون، به انتظار بود       

 حـزب  ماجرا چيست؟ سيروس او را  مطمئن كرد كه ويليام كيسي يكـي از چهـره هـاي سياسـي بسـيار مهـم         : تلفن كرد و پرسيد   
كيسي گوشـي را    . بعد از گفتگوئي كوتاه، سيروس خواست خود با كيسي صحبت كند          . جمهوريخواه و رابطه با او بسي مفيداست      

كيسـي از جمشـيد تشـكر كـرد و          . گرفت و چند دقيقه اي با سيروس صحبت كرد و قرار مالقات با او را در نيويـورك گذاشـت                   
 . رفتهمانطور كه ناگهاني و اسرارآميز آمده بود،

به او گزارش كرد كيسي، بدون انتظار، به        .     در واقع جمشيد به واشنگتن رفته بود تا با مقام اطالعاتي حكومت كارتر ديدار كند              
ديدار با  كيسي را ناديده بگيريد و ديگر هيچگاه بـا او ديـدار               "جمشيد مي گويد آن مقام به او گفته است          . ديدارش آمده است  

 ."نكنيد
بـرادران هاشـمي و خـانواده    . د اين، چند روز بعد، كيسي به سيروس پيشنهاد كرد بجاي كارتر، براي ريگان كـار كنـد           با وجو 
بعد از ديدار  كيسي در هتل مي فـالور،          .  مارس، در خانه سيروس جمع شده بودند تا تحويل سال را جشن بگيرند             21هايشان در   



با نگاه از او پرسيد در مالقات كيسي با او چه گذشت و سيروس هاشـمي پاسـخ                  . اين اول بار بود كه جمشيد برادرش را مي ديد         
در ميـان سـازماندهندگان     . ها انتخابات را ببرند، بخت با ما يار مـي شـود           اگر جمهوريخواه : مستقيمي به پرسش او نداد و گفت      

كارفرمايي بـود كـه سـيروس در     "Shaheen" او دوست  شاهين.  بوش، كيسي يك چهره مهم بود-فعاليتهاي انتخاباتي ريگان 
يكي از آنها طرح ساختمان پااليشگاهي در نيوفوندالند بود كه نفـت خـامش را ايـران                 . انجام چند طرح با او همكاري كرده بود       

وي كيسي را در جريان جنـگ دوم شـناخته بـود و از              ... طرح ساختمان پااليشگاه با شكستي تماشائي رويارو شد         . تأمين مي كرد  
 .اين فرصتي است كه هيچ نبايد از دست بدهيم: سيروس گفت. ي با رونالد ريگان آشنا بودبچگ

هـر دوي آنهـا در رابطـه بـا دسـتگاه كـارتر       .  شدند" مأمور دوجانبه"    بگفته جمشيد، در خانه سيروس هاشمي بود كه برادرها       
 دامنه ارتباطهاي خود را با محافل سياسي ايران بـه           در جريان دوندگيها كه براي موفقيت احمد مدني مي كردند، وسعت          . بودند

، فعاالنه و بظـاهر صـادقانه بـا حكومـت كـارتر در كوششـهايش بـراي آزاد كـردن         1980در طول سال  . اين دستگاه نشان دادند   
 ...براي مثال، پيش از به اجرا درآمدن طرح طبس در ماه آوريل، سيا با آنها مشورت كرد . گروگانها، همكاري كردند

     در بهار، براداران هاشمي به مدني اطالع دادند كه با كيسي و اداره كنندگان مبارزات انتخاباتي حزب جمهوريخواه، رابطـه                    
هاشمي ها  پركارمايه و بـا       : مدني در مصاحبه با ما، آهي كشيد و گفت        . وي آنها را از خطر بازي با دو طرف آگاه كرد          . جسته اند 

 ."يشه ارزيابي و قضاوت درستي از امور نداشتندهم"حسن نيت بودند اما 
 

 :كيسي خواهان ديدار و گفتگوي مستقيم با فرستاده خميني مي شود
 

     پيش از نوروز، كيسي از سيروس خواسته بود ديدار ميان او با يك مقام ارشد رسمي ايران، با كسي كه اختيار گفتگـو دربـارة                         
 ريگان بـا    "دوست صميمي " بخالف گفتگوهاي نيكسون در لندن و تماس و گفتگوي يك            .گروگانها را داشته باشد، ترتيب بدهد     

 :بسام ابوشريف، تماسهاي كيسي با سيروس هاشمي، به يك رشته ديدارها و گفتگوها سرباز كرد
شيد با نزديكان   در جريان دوندگي براي انتخاب شدن دريادار مدني، جم        .     يكي از اين ديدارها، ديدار با منسوب آيت اهللا بود         

در دوران انتخابـات، ايـن   . و منسوبان آيت اهللا خميني كه از آيت اهللا بهشتي و اطرافيانش، معتدلتر بودند، رابطه پيدا كرده بـود    
جمشـيد و سـيروس بـا       . اشخاص از حاميان  بني صدر بودند و بمناسبت، بمثابه رابط ميان بني صدر و آيت اهللا عمل مي كردنـد                    

او مي توانست خط تماس مستقيمي با بني صدر و از راه پيوند             . راد كه هم سن و سال آنها بود، خوب آشنا بودند          مردي از اين اف   
جمشيد به اين مرد نزديك شد و او گفت حاضر است با امريكائيها ديدار و گفتگو كنـد         . خانوادگي با شخص آيت اهللا برقرار كند      

 .طر انداخته نشودبشرط آنكه هويت او فاش نگردد و سالمت او به خ
 

، ادعا كرده است اين منسوب آقاي خميني در مادريد با كسي ديدار و گفتگـو كـرده                  1991 نوامبر   13مجله نيوزويك،   « :توضيح
نماينده اين مجله در پاريس، نزد من، مـي         . كه از سوي حكومت كارتر مأمور گفتگو و رساندن پيام كارتر به بني صدر شده است               

 باجناق خود همراه بوده و خود را فرستادة شما معرفي كرده و با سيروس هاشمي در مادريد ديـدار كـرده                      گفت؛ اين منسوب با   
سيروس هاشمي نيز به نمايندگي از سوي دستگاه كارتر آمده و قصدش ايجاد مجراي ارتباطي با ايران و دادن پيشنهاد بـه                  . است

 !شما بوده است
سفير آلمان و سـفير سـوئيس و دو وكيـل          : سه مجرا وجود داشتند   . ه مجراي ارتباطي نداشت    آقاي كارتر نياز ب    -1:      به او گفتم  

 اين ديدار و گفتگو اگر ميان  نمايندگان دو          -2و  . مدافع فرانسوي، آقايان بورگه و شرون، كه وكالي رسمي دولتي ايران بودند           
، پيشنهادهائي را   1359 تير   5 در كارنامة    -3ده بسته شد؟ و     چرا مجرا ايجاد نش   . رئيس جمهوري واقع شده بود، دنباله پيدا مي كرد        

چنانكه هر بار   . اگر گفتگو با فرستادة كارتر بود، به صراحت مي نوشتم         . كه وي از جانب ريگانيان آورده بود، بصراحت ننوشته ام         
وجود اين، در كارنامه فهمانده ام       با   -4. نامه اي و يا پيشنهادي از سوي كارتر دريافت كرده ام، به صراحت از آن حرف زده ام                 

 :زيرا گفته ام. كه پيشنهاد معامله از سوي ريگانيان بوده است
در همين وقت يك هموطن خودمان كه برادرزاده امام است، نزد من آمد و اطالعاتي را كه از سفر خود به خـارج آورده                            « 

مسئله اين كه چگونه ما بايد در سه جهت در سياست خـارجي عمـل          در همين زمينه ها كه گفتيم و بعد به بحث دربارة            . بود، داد 
 :بكنيم

 :    يكي، ترتيب يك محاكمه بين المللي براي محاكمه سياست امريكا در ايران را بدهيم به ترتيبي كه به سه هدف زير برسيم



 و پي ببرد كه اين نظـام سراسـر           تغيير ساخت ذهني مردم امريكا، بطوري كه نظام موجود خودش را ديگر نتواند تحمل كند               -1
 »فساد و تخريب و كوشش براي قرباني كردن خود مردم امريكاست، در جهت رشد سرمايه و قدرت سياسي

... 
 و پيش از آن،     "در همين زمينه ها كه گفتيم بوده است       " كه منسوب آقاي خميني داده است،        "اطالعاتي"     بدينسان، گفته ام    

در آن تاريخ، نوارهاي حرفهاي آقـاي حسـن   . و در واقع چنين كرده ام. ادرزاده را بدست داده ام حرف هاي بر   "زمينه هاي "
« :  نيز حريف آن نمي شود و در نوار حرفهاي بهشتي، ايـن جملـه بـود   "پدر بني صدر "آيت، خبر از طرح جديدي مي داد كه         

 حـرف   "زمينـه هـا   " از اين    34 تا   25از اينرو، در صفحات     . »بايد از گروگانها مثل يك آتو بر ضد بني صدر و كارتر استفاده كرد             
در همان روز پيش از او، سرلشكر باقري به نزد من آمد و خبر سازش پنهاني ميان سران حـزب جمهوريخـواه امريكـا بـا                          . زده ام 

 .رهبران حزب جمهوري اسالمي ايران را داد
 نفري كه از سوي دبير كل به ايران آمد، در سـناريوئي  5قضائي     اما ترتيب يك محاكمه بين المللي، تا حد گزارش يك هيأت         

كه به امضاء من و آقاي كارتر رسيده بود و پيش از آن، از سوي شوراي انقالب و آقاي خميني تصويب شده بود، گنجانده شده                         
شـكل گروگانهـا از راه   پس وقتي از آن و از تغيير ساخت ذهني مردم آمريكا، سخن بميـان آورده ام، يعنـي موافـق حـل م               . بود

. رسمي و بر وفق سناريو يس مصوب و مخالف سازشي بوده ام كه ريگانيان از طريق بـرادرزاده خمينـي، پيشـنهاد كـرده بودنـد           
 .بخصوص كه او هشدار داد اگر من نپذيرم، با رقبايم معامله خواهند كرد
 شده بودند، مي دانم كه آنها به دسـتگاه          "ور دوجانبه مأم"   و اينك كه در كتاب آقاي گاري سيك مي خوانم برادران هاشمي             

همين اطالع را به دسـتگاه ريگـان نيـز    . كارتر گفته اند موفق شده اند از طريق برادرزادة خميني با شخص او رابطه برقرار كنند         
عنوان گفتگو از سوي كـارتر      ب.  به مادريد آمده اند    "منسوب امام "از سوي هر دو دستگاه كارتر و ريگان براي گفتگو با            . داده اند 

 .با برادرزادة خميني، جلسه كرده اند، اما بنام ريگان با او گفتگو كرده اند
   نمايندة نيوزويك در پاريس مي گفت منسوب آقاي خميني براي ديدار و گفتگو از ايـران خـارج شـده اسـت و پـيش از آن                           

ي سيك در كتابش نمي گويد طرف گفتگو با منسوب آقاي خمينـي             اما گار .  ژوئيه به مادريد رفته است     25گاري سيك گفته بود     
. و برادرزاده خميني از اينجانب نمايندگي نداشته و احتمال آن ناچيز است كه خودسر به اينكار دست زده باشـد                   . او بوده است  

صيه آقـاي خمينـي نـزد مـن         و اگر اين  احتمال صحيح باشد، با اطالع و تو          . الجرم با اطالع آقاي خميني به اين سفر رفته است         
، بـه   1360بخصوص كه تا كودتاي     . قصد آقاي خميني آن بوده است كه مرا با سازش پنهاني با ريگانيان موافق كند              . آمده است 

 خرداد كه آخرين ديدار انجام گرفت، آقاي احمد خميني در حضور پدر             16و در   » شما بايد با اينها كار كنيد     « : تكرار مي گفت  
سازش و غير سازش، هر چه بوده تمام شده است، حاال شما بايـد بـا اينهـا                  .  عيب داريد و آن اينكه ول نمي كنيد        شما يك : گفت

 »...اينها يعني آقايان بهشتي و رفسنجاني و خامنه اي و . همكاري كنيد
 

 مالقاتهاي كيسي با كروبي در مادريد
 

بخـالف  . ر مي دهد و آن حجت االسالم مهدي كروبي است             سيروس هاشمي از مجراي دومي به شخص خميني، به كيسي خب          
... منسوب خميني كه به بني صدر نزديك است، اين يكي به حلقة روحانيان گرد خميني تعلق دارد، كه مخالف بني صدر هسـتند                      

 .جمشيد هاشمي با مهدي كروبي در جريان ايجاد كميته امداد آشنا شده است
يكي بـه حكومـت قـانوني راه دارد و ديگـري بـه              . و كروبي، چيزهاي عرضه كردني، دارند         هر دو مرد، منسوب آقاي خميني       

آنها تصميم گرفتند از هـر دو مجـرا         . هاشمي ها هر دو را خوب مي شناختند       . حكومت سايه اي كه روحانيان تشكيل داده بودند       
 .وارد شوند

 
شمي به حساب ريگان از طريق اين دو شخص وارد شـده  بدينسان، گاري سيك، به صراحت مي نويسد كه برادران ها« : توضيح
اما كروبي نامه اي نيز به سرتيپ شهيد فكوري، وزير دفاع و فرمانده نيروي هوائي نوشته و جمشيد هاشمي را بـه او معرفـي                         . اند

 جمشـيد هاشـمي     اين اطالع، ماجرائي را كه گاري سيك از زبـان         . كرده و توصيه كرده بود در خريد اسلحه به وي اعتماد كند           
 :» نقل مي كند روشنتر مي كند

 



و .     در اوائل ماه مه، چند روز بعد از شكست عمليات نجات گروگانها، برادران هاشمي اين دو مجرا را به كيسي پيشنهاد كردنـد                      
اه كـارتر نيـز    مي خواسته اند، طرف كارتر را نيز از دست ندهنـد، همـان مجراهـا را بـه دسـتگ        "مأمور دو جانبه  "چون در مقام    

 مه، سيروس هاشمي اسم مهدي كروبي را به دستگاه كارتر مي دهد و گزارش مي كند كه هر دو، كروبي  8در  . پيشنهاد مي كنند  
 .و منسوب خميني حاضرند براي ديدار و گفتگو به خارج از ايران بيابند

او . سيروس هاشـمي و حكومـت امريكـا بـود، داده شـد            ، اين پيشنهاد، از راه تلفن يك امريكائي كه واسطه           1980 ماه مه      8   در  
آن . سيروس مي گويد يك روحاني ارشد، آيت اهللا كروبي، حاضر است براي ديدار و گفتگو بـه خـارج از ايـران بيايـد                       : گفت

ـ     15زمان، كروبي ناشناخته بود و سيروس هاشمي او را نمايندة مجلس كه به احمد فرزند خميني نزديك و                    ي  سال شـاگرد خمين
 .سيروس اصرار و تأكيد كرد كه كروبي مي خواهد در ديدار و گفتگوئي شركت كند. بوده است، معرفي كرد

و .     گفتگوي تلفني بغايت مهم تلقي شد و دو ماه بعد، در مادريد، ديداري ميان نمايندة امريكا و منسوب خميني را در پي آورد                      
اما سيروس، به يقين، دستگاه كـارتر را        . كردن خطوط ارتباطي معتبر با تهران     اين به نشان كوششهاي حكومت كارتر براي برقرار         

اسـمها و  . آگاه نكرد كه اين دو شخص  به كيسي و ريگانيان نيز معرفي شده اند و به او، گفتگـو بـا آنهـا را پيشـنهاد كـرده اسـت          
 سال پيش واسطة امريكايي از قـول سـيروس   تاريخها و پيشنهادي كه ده سال بعد جمشيد هاشمي مي گويد، همانها هستند كه ده     

 .گفته بود
 ژوئيـه   2   بنا بر اطالع آن زمان شخص خودم، مي توانم تصديق كنم كه منسوب خميني به خارج از ايران آمد و در چهارشنبه،                       

سيروس . ده بود ديدار را سيروس هاشمي در هتل ريتس ترتيب دا        . ، در مادريد، با نمايندة مجاز حكومت كارتر ديدار كرد         1980
 .هاشمي و نمايندة امريكا صبح از لندن به مادريد پرواز كردند و پس از ديدار با منسوب خميني، عصر به لندن بازگشتند

اما زمينه داد كه ابتكارهاي جديدي در گشودن باب گفتگو بـا ايـران برسـر گروگانهـا     .      اين ديدار، خط ارتباطي پديد نياورد    
امه ادمون موسكي، وزير خارجة امريكا، در سوم سپتامبر، به هنگام تشكيل حكومت جديد در ايران به بنـي                   بخصوص ن . بعمل آيند 

و . » سپتامبر سفير جمهوري آلمان فدرال پيشنهادي از كارتر به من ارائه داد كه بسيار مساعد و خوب بود                  3در  « : صدر مي نويسد  
 از طريق وزير خارجة آلمـان       Muskieپيام موسكي   « : اشت كرده است كه   يك هفته بعد، كارتر، در خاطرات روزانة خود، يادد        

در درون دستگاه كارتر، اين رشته رويدادها، نطفه هاي گفتگوهاي محرمانه تلقي مـي شـد كـه                  . گنشر، پاسخ مثبتي دريافت كرد    
 .ماهي بعد آغاز گرفتند

 كرد كـه بـرادران هاشـمي توانـائي ترتيـب دادن مالقـات       ثابت مي.     ديدار و گفتگوي دو ژوئيه از لحاظ ديگري نيز مهم بود    
و نيز نشان داد كه، در يك روز، مي توان صبحانه را در لنـدن خـورد، نهـار را در              . محرمانه ميان روحانيون و امريكائيان را دارند      

ات محرمانه اي با يـك  پذيرفت، در همان هفته، مالق   و نيز مهدي كروبي مي    . مادريد و شام را در مراجعت، در لندن صرف كرد         
تاريخهـاي ديـدار را احتمـاالً       . اما ديدارها  با كيسي تا هفتة آخر ژوئيه به عمل نيامدنـد            . آورد) در اروپا (هيات امريكائي به عمل     

 امريكا دربارة تاريخ جنگ دوم در مـوزة جنـگ     -كيسي معين كرده است تا با سفر او به اروپا براي شركت در كنفرانس انگليس                
 و صـبح    28وي عصـر    .  ژوئيه، غايب بوده است    30 تا   26دفتر تعيين وقتهاي كيسي نشان مي دهد كه وي از           . همزمان باشند لندن  
رفتن به مادريد و به عمل آوردن مالقات و برگشتن به لندن، در يـك روز،  .  ژوئيه، خود را در كنفرانس لندن نشان داده است     29

 .، شام خورده استAlibiشنگتن، وي با جرج بوش، در باشگاه اليبي در شب اول بازگشت به وا. ممكن بوده است
در آن ايام، مسافرت بـه اسـپانيا نيازمنـد          .     انتخاب مادريد به عنوان محل مالقات، احتماالً با موافقت كروبي به عمل آمده است             

.  كروبي گفت هيچگاه به اسپانيا نرفته اسـت        سالها بعد، مهدي  . ويزا نبود و ايران اير روزهاي سه شنبه و جمعه، پرواز مرتب داشت            
 .با وجود اين، امور مسلم بر خالف گفتة او داللت مي كنند

سفير ايران در مادريد، علـي     .     چند روز پيش از مالقات، جمشيد براي استقبال از هيأتي كه از تهران مي آمد، به فرودگاه رفت                 
اما جمشيد، پيشاپيش اطالع داده بود كه سفير از قرار مالقات بي         . بال آمده بود  اصغر بهنام، نيز، با خودروي بزرگ سفارت به استق        

 .از اينرو، مالقات با كيسي، در حضور او موضوع گفتگو قرار نگرفت. اطالع است
سـفير بـه مهـدي    .     مهدي كروبي با برادر خود در لباس روحاني، اما بدون عمامه بودند و دو پاسدار همراهيشـان مـي كردنـد     

خودروي بزرگ ديگر كه سيروس براي روزهـاي مالقـات كرايـه كـرده بـود،                . خوش آمد گفت و با هم به اقامتگاه سفير رفتند         
 .برد و آن دو، با  اسم عوضي، در آن اقامت گزيدند» پالتزا دو اسپانيا«جمشيد و حسن را به هتل پالزا، نزديك 



سيروس كه يك مشتري ارزشمندي  بود، سـوئيتي را رزرو           . ريتس شروع شدند   ستارة   5 ژوئيه، در هتل     27    مالقات ها از يكشنبه     
امـا مهـدي    . ويليام كيسي و همراهانش مثل هاشمي هـا و حسـن كروبـي زود آمدنـد               . كرده بود تا مالقاتها در آن، انجام بگيرند       

 .كروبي آخرين نفربود كه آمد
كيسي بنا بر منش خود، هويت خود را مخفي نكرد و نام خود را              .    اعضاي هيات امريكايي عبارت بودند از كيسي و دو تن ديگر          

. جمشيد يكي از آنها را نمي شناخت اما ديگري را مـي شـناخت  . اما دو همكار او، با اسم عوضي در مالقاتها حاضر شدند     . بكار برد 
گرگ . (ر نيويورك ديده بود   و جمشيد او را در دفتر برادرش د       . دومي دونالد گرگ بود كه در كاخ سفيد مقامي رسمي داشت          

، تكـذيب مـي     1980هرگونه تماسي با اداره كنندگان فعاليتهاي انتخاباتي ريگان و بوش و نيز شركت در معامله با ايرانيهـا را در                     
 ).كند

حسـن سـاكت بـود و گـاهي         .     گفتگوها به فارسي و انگليسي انجام مي گرفتند و برادران هاشمي به تناوب ترجمه مي كردنـد                
از امريكائيهـا، تنهـا     . گفت و مـي شـنيد     اما مهدي طرف صحبت بود، مي     . ادداشتي براي جمشيد مي نوشت و پرسشي مي كرد        ي

جز آن بار كه گرگ از آن رويدادهاي سياسي دوران ايران حـرف             . دو همكار او به ندرت حرف مي زدند       . كيسي حرف مي زد   
 . كسي از آنها خبر نداشت"خواص"زد كه ايرانيان مي پنداشتند، جز در ايران و آنهم 

از دخالت هاي امريكا در دورة شاه و از اعمـال حكومـت كـارتر               .     مهدي كروبي باب گفتگوها را با گفتار بر ضد امريكا گشود          
او مراقب بود كه هيچ احساس موافق و يا مخالفي بروز           . در مدتي كه او حرف مي زد، كيسي كامالً سرد، گوش مي داد            ... گفت  
 .دنده

در عوض، به دقت و آگاهانه، از تـاريخ روابـط ايـران و              .    وقتي كروبي حرفش را تمام كرد، كيسي به حمله هاي او پاسخ نداد            
زمينه كالم را چنان چيد تا اين نتيجه بدست آيد كه اين روابط هر بار جمهوريخواهان بر سر كار بـوده انـد                       . امريكا سخن گفت  

ريگان در انتخابات رياست جمهوري پيروز مي شود و حكومـت       ... ر كار آمده اند، بد شده است        خوب، و هر زمان دمكراتها بر س      
جديد نه تنها پولهاي ايران را كه با تصرف سفارت امريكا در تهران، توقيف شده است، بلكه تجهيزات نظامي را كه توقيـف شـده                         

 .اند، باز پس خواهد داد
 ماه 9او نيز تماسهائي كه طي    . ان سيروس هاشمي و حكومت امريكا، اطالع كامل دارد            در حضور او، گفت از روابط موجود مي       

 .گذشته ميان دستگاه كارتر و ايران برقرار شده است، جزء به جزء آگاه است
قصد ايران درباره گروگانها چيست؟ كروبي پاسخ داد جمهوري اسالمي كوشيده اسـت بـا حكومـت                 :     كيسي از كروبي پرسيد   

 . اين كوششها بدون تصويب خميني به عمل آمده اند- او تأكيد كرد - توافقهائي بر سر گروگانها به عمل آورد اما كارتر
شب، سفير، هيأت ايراني را در سفارت به شام مهمـان           . قرار شد مالقات ديگري به عمل آيد      .     مالقات، براي صرف شام، قطع شد     

هنوز نمي : مشيد پرسيد مقصود طرف امريكائي از مالقات چيست؟ جمشيد پاسخ داد     به هنگام صرف شام، مهدي كروبي از ج       . كرد
 .دانيم

آيا جمهوري اسـالمي حاضـر      :    وقتي دو هيأت از نو جمع شدند، مهدي همان پرسش را از كيسي كرد و كيسي در پاسخ پرسيد                  
 .ان ميان امريكا و ايران روابط حسنه برقرار كنداست بر سر گروگانها با ما معامله كند؟ تا وقتي گروگانها در ايرانند نمي تو

اگر امريكا حاضر شود پولهاي توقيف شده را آزاد كند و تجهيزات نظامي توقيف شده را به ايـران پـس دهـد،                       :     كروبي گفت 
 انتخـاب   امـا در صـورت    . اگر جمهوريخواهها بر سر كار نيايند نمي توانند ايـن دو خواسـت را بـر آورنـد                 : چرا نه؟ كيسي گفت   

 .نامزدشان، مي توانند و خواهند كرد
    آيا ايران تعهد مي كند از گروگانها تا لحظة آزاد شدنشان، خوب نگاهداري كنند؟ اگر ايران اين تعهد را بكند و گروگانهـا را                        

 ايران را بدو    قوت".  به حكومت جديد تلقي شود، جمهوريخواهها بغايت سپاسگزار خواهند شد          "هديه  اي  "وقتي آزاد كند كه     
 ."بازپس خواهند گرداند

او اختيار ندارد چنين موافقتي را به عمل آورد به تهران باز مي گردد و به خميني گزارش مي  كنـد تـا ببينـد                          :     كروبي گفت 
ـ                  : دستور او چيست؟ كيسي گفت     ا گروه ريگان مخالف آن نيست كه ايران به گفتگوها  براي رسيدن به توافقي با حكومـت امريك

به گفتة جمشيد هاشمي، كيسي با زدن اين حـرف، كينـه   . ادامه بدهد اما شخص او دستهاي خود را از پرزيدنت كارتر بسته است            
 .شخصي شديد خميني را به كارتر تحريك مي كرد اما واكنش مثبتي در كروبي برانگيخت

مـا بـروي دورة     « : او گفت .  انگليسي ترجمه نشد       مالقات بخوبي و خوشي به پايان رسيد و در آخر، كروبي سخني گفت كه به              
 .»من با كسي صحبت كردم كه مي داند چگونه معامله كند. جديدي در گشوديم



حسن با جمشيد به آلمان و دانمارك رفتند تـا مگـر بـراي ايـران                .     مهدي كروبي به ايران بازگشت تا جواب بگيرد و باز آورد          
 .تجهيزات جنگي بخرند

 :يگر، هر يك بي اطالع از سخن ديگري، وقوع اين مالقاتها را تائيد مي كنند منبع د5     
 دريادار احمد مدني وزير دفاع پيشين و نامزد رياست جمهوري در اولين دوره انتخابات رياست جمهوري، كـه، از ايـران و              - 
 و ديدارهاي پاريس آگـاه      1980ي در سال    وي از تماسهاي هاشمي ها با ويليام كيس       . ، با هاشمي ها در تماس بوده است       1980از  

 .بوده است
او .  بروز داد كه وي گزارشهاي دستگاه جاسوسي اسرائيل را دربـارة ايـن مالقاتهـا خوانـده اسـت                   1990 آري بن مناش در      - 

 .جزئياتي راتعريف مي كرد كه با شرحي كه هاشمي داده بود، مي خواند
: ، گفـت  1991 دست اندركار خريد اسلحه براي ايران بود، او در ژانويـة             1980ه در    عارف دوراني، تاجر پاكستاني اسلحه، ك      - 

 .محسن رفيق دوست، رئيس قسمت تداركات سپاه، وي را از اين مالقاتها آگاه كرده بود
 دو تـا از     ، چندين پرواز به اسپانيا كرده كـه       1980در تابستان   : ، بما گفت  1990 هنريش راپ، خلبان قراردادي، كه در نوامبر         - 

 . كيسي و همراهان او را براي انجام تماسهاي سري با ايرانيان برده است. آنها به مادريد بوده است
، بـا يـك     1980وي در اوت    :  بمـا گفـت    1991 ريچارد بابائيان، يك تاجر آمريكائي اسلحه كه با سيا پيوندها دارد، در ژوئـن                - 

اين مـأمور بـه او گفتـه اسـت بخـاطر مالقـات              . ادريد آمده، مالقات كرده است    مأمور اطالعاتي ايران كه مي گفت بتازگي از م        
 .كروبي با كيسي در آنجا بوده است

 

 عراق جنگ بر ضد ايران را تدارك مي كند
 

 روز بعد از انجام اولين مالقات در مادريد، در مجلس ايران بحثي دربـارة گروگانهـا پـيش آمـد و در                       5 اوت، در حدود     4    در  
امريكائيها مسئله گروگانها را براي استفاده از آن در انتخاباتشـان، درسـت             « :  بحث، هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس گفت      جريان

قصد او از اين حرف، اگر نه بيشتر، دستكم، اين بـوده اسـت كـه بفهمانـد                  . رفسنجاني يك استراتژ سياسي عالي است     . »كرده اند 
 .ل مسئله گروگانها در انتخابات رياست جمهوري امريكا، آگاهندرهبران روحاني از اهميت زمان و چگونگي ح

 اوت، صدام حسين كه بتازگي و بطور رسمي رئـيس جمهـوري             5در  .    و در آن روزها، مقدمات جنگ بسرعت فراهم مي شدند         
ارك جنگي انجـام    اين سفر ممكن است بخاطر تد     . عراق شده بود، در اين مقام، به نخستين ديدار خود از عربستان سعودي رفت             

 . هفته بعد از آن بر ضد ايران براه انداخت6گرفته باشد كه 
    و در همان ايام، نخست وزير سابق ايران، شاهپور بختيار در پاريس اعالم كرد كه سازمان مقاومت ملي ايران را براي سرنگون                      

در بغداد، وي دربـارة هماهنـگ   . اد بازگشته بودبختيار تازه از ديدار دوم خود به بغد      . كردن حكومت خميني تشكيل داده است     
 .كردن استراتژي نظامي و سياسي با مقامات عراق گفتگو كرده بود

كـه بخـاطر   .     در ايران، پرزيدنت بني صدر در نطقي هشدار داد كه ارتش ايران بيمار و سخت نيازمند قطعـات يـدكي  اسـت             
فشار به ايران براي اينكه درماني بـراي ضـعف ارتـش بيابـد افـزايش                . ن كند  نظامي امريكا، نمي تواند واردشا     -تحريم اقتصادي   

 .يافت
   و در پي اين رشته رويدادها، در هفتة اول ماه اوت كروبي از جمشيد هاشمي خواست ترتيب مالقات دومـي را بـا كيسـي در                          

 . ريتس، به مالقات نشستند اوت، در مادريد و در هتل2بنا بر قول جمشيد هاشمي، همان گروه در . مادريد بدهد
مثـل  "گروگانها از شرائط زندان بدر آورده مي شوند و بـا آنهـا   .     كروبي باب گفتگوها را با دادن جواب موافق خميني گشود    

امـا  .  بـا حكومـت كـارتر گفتگوهـا را ادامـه خواهـد داد       "از لحاظ پروتكـل   "جمهوري اسالمي ايران    .  رفتار مي شود   "ميهمان
 ."به عالمت حسن نيت نسبت به حكومت امريكا تحت رياست ريگان آزاد خواهند شد"ا گروگانها تنه

در مقابل، جمهوري اسالمي ايران مي خواهد كه كيسي و همكارانش، گرچه هنوز ادارة امور دولت را در                  :      كروبي ادامه داد  
من قول نمـي دهـم      : كيسي پاسخ داد  . بدست آورد اختيار ندارند، به ايران كمك كنند كه برخي سالحها و مهمات مورد نياز را               

 اما دوستاني دارم و سعي مي كنم كه از طريق آنها اين خواست را برآورده كنم؟
جمهوري اسالمي ايران گفتگوها با حكومت كارتر را آنقدر كش خواهد داد تـا گروگانهـا در روز زمامـداري                    :      كروبي گفت 
 .اسلحه به ايران داده نشود معامله سر نمي گيرداو هشدار داد اگر . ريگان آزاد شوند



سيروس هاشمي را به آقائي معرفي خواهم كرد كه دستور گرفته است براي ايران سالح      :      در روزهاي بعد از آن، كيسي گفت      
ـ            : همانطور كه جمشيد، سالها بعد، به من گفت       ... تهيه كند    د معاملـه را رد   پول، اسلحه، همه چيز آنقدر پرنويد بودند كـه نمـي ش

 .كرد
گزارشـهاي مالقاتهـاي    : آري بن مناش گفـت    .      اسرائيل، بطور قطع براي كسب اطالع از مالقاتها، منابع مستقل خود را داشت            

بنا بر اين گزارشها، ايران پذيرفته است گروگانها را به جمهوري خواهان بدهد و جمهوريخواهان               . مادريد را به او نشان داده اند      
و نيز امريكائيهـا    . ده اند پول هاي ايران را آزاد كنند و با روي كار آمدن ريگان، بهترين رابطه ها را با ايران برقرار كنند                     قول دا 

 ." و به  اين جهت بود كه پاي اسرائيل به ميان آمد". قول داده اند اجازه بدهند مع الواسطه به ايران اسلحه فروخته شود
و بر اثـر ايـن      . مالقات كنندگان اين مي شود كه در پاريس گردآيند و قول و قرار نهائي را بگذارند                    بن مناش افزود كه قرار      

در روزهاي بعد از دومين ديدار، سيروس هاشمي يك كشـتي           .  شد "غافلگيري اكتبر "قول و قرار، به جاي ريگان، كارتر گرفتار         
 .ائيل بار آن مي كردند و به بندرعباس مي بردنداسلحه را از بندر اليات در اسر.  هزار تني كرايه كرد5باري 

 105 ميليمتـري و  150 بار كشـتي شـامل مهمـات توپهـاي     4    طي چهار ماه، بي اعتنا به محاصره اي كه كارتر برقرار كرده بود،     
 ميليـون  150 جمشيد هاشمي مي گويد بهاي اين مهمـات .  ميليمتري و تانك به ايران فروخته شدند     106ميليمتري و ضد تانكهاي     

 .دالر شد
     ايران در وجه سيروس هاشمي در بانكي سوئيسي اعتبار ايجاد مي كرد و او به شركتي كه نقش پوشش را داشـت بنـام آقـاي                          

 . نماينده صنايع نظامي اسرائيل، مي پرداختNisheriنيشري 
و . زمامدار شود، به ايران تحويل داده شده اند        1981 ژانويه   20     جمشيد هاشمي مي گويد اين مهمات پيش از آنكه ريگان در            
 ميليـون دالر    7 درصد بهاي خريد به عبارت ديگر،        5كميسيون  . سيروس كميسيون خود را پيش از آن تاريخ دريافت كرده است          

 .شد
: ، نوشـت 80 نوامبر 2در با وجود اين سه ماهي نگذشت كه روزنامة انگليسي ابزرور،      .      قرار بود اين فروشها مطلقاً محرمانه بماند      

بعضي از اين تجهيزات ساخت     . فرستداسرائيل از طريق دريا و با استفاده از كشتيهاي كشور ثالث، به ايران تجهيزات نظامي مي               
 .امريكاست

 

 نامه قطب زاده به مجلس
 

در .  گروگانها بـه مجلـس نوشـت    اوت، وزير خارجة ايران، صادق قطب زاده نامه اي دربارة    16     بعد از ديدارهاي مادريد، در      
اين نامه، تأكيد كرد كه حزب جمهوريخواه امريكا براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري، همه كار مي كند تا حل مشـكل                      

:  اسـتاد دانشـگاه پيترزبـورگ نيـز بـه تأكيـد گفتـه بـود        R. Cottamوي به پرفسور ريچارد كـاتم . گروگانها را به تأخير بيندازد
طي ماه هاي بعد، قطـب زاده، چنـد نوبـت، ايـن             . هها  مي خواهند از گروگانها در مبارزات انتخاباتي استفاده كنند          جمهوريخوا

 .سخن را، با اصرار، تكرار كرد اما آن زمان، هيچكس آن را جدي تلقي نكرد
س كارهاي واجـب ديگـري      مجل. مسئله اين كارها فوريت ندارد    « :  اوت، رفسنجاني در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت       18    در  
دو روز بعـد از آن در كنفـرانس   . بعد از انجام اين كارها، مجلـس مسـئله گروگانهـا را در دسـتور كـار قـرار خواهـد داد                   . دارد

براي ايران، مسئلة گروگانهاي امريكائي اهميـت درجـة         « : مطبوعاتي ديگري آيت اهللا بهشتي نيز اظهارات مشابهي به عمل آورد          
ن دو اظهار از زبان دو روحاني كه در حلقة اول نزديكان خميني بودنـد، تصـديق سـخني بـود كـه كروبـي، در                    اي. »اول ندارد 

 .مشكل گروگانها قبل از انتخابات رياست جمهوري حل نخواهد شد: مادريد، به كيسي گفته بود
محمدرضا مهدوي كني، جلسـه شـوراي        اوت، شب هنگام، ساعاتي بعد از كنفرانس مطبوعاتي بهشتي، در خانة آيت اهللا               20    در  

و اصرار ورزيـد كـه بايـد بـراي تجهيـزات            . در جلسه، بني صدر هشدار داد كه خطر حملة عراق جدي است           . انقالب تشكيل شد  
و ايـن در گـرو      . تهية قطعات يدكي محتاج آن است كه امريكا دست از محاصرة ايران بـردارد             . جنگي، قطعات يدكي تهيه شود    

آيا « : بايد با سرعت تمام اين مشكل حل شود آيت اهللا بهشتي در جواب از او پرسيد               . ها و آزاد كردن آنهاست    حل مشكل گروگان  
 »شما حاضريد نامه اي بدهيد كه اگر ما مشكل گروگانها را حل كرديم، هيچ انتقادي نكنيد؟

روگانها جانبداري كرده بود، مي خواهنـد  چرا از او كه همواره بي پرده از حل مشكل گ.     بني صدر اين جمله را عجيب يافت     
او از طريق واسطه ها با حكومت كارتر در ارتباط بود و مي دانست كـه                . نامه بدهد كه اگر آنها مشكل را حل كردند، انتقاد نكند          



ا با ريگانيان پس به اين نتيجه رسيد كه پنهان از او، اين روحانيان معامله اي ر            . هيچ كار جدي در حل مشكل به عمل نيامده است         
 .صدر را بطور مرتب از تصميمهاي سياسي بي اطالع گذاشتندواقع آن است كه از اين ماه، بني. انجام مي دهند

 
 از وجود گروگانها، مثل يك آتـو بـر          "از زماني كه تصميم گرفتند      . در واقع بسيار زودتر از اين تاريخ چنين كرده اند         «: توضيح

 .»كنندضد بني صدر و كارتر استفاده 
 

 تحريكهاي ايران
 

 :كودتاي نوژه و تدارك مقدمات هجوم عراق به ايران
 

، بخود ديد، طرح كودتـائي بـود     1979      به احتمال، جدي ترين تهديدها كه رژيم انقالبي، از زمان روي كار آمدن در فوريه                
 . ريخته شده بودكه احتماالً با حمايت مالي عراق، در پاريس، توسط بختيار، نخست وزير پيشين،

او خود تكذيب   .    قرباني فر، آن هنگام، به بختيار نزديك بود و بسياري او را متهم مي كنند كه كودتا كنندگان را لو داده است                     
همان دوره، از ژانويه تـا سـپتامبر        .  كنترا، رابط اصلي شد سوءظن به او، از نو جان گرفت           اما وقتي در ماجراي ايران      . مي كند 
يك هفته بعـد از لـو رفـتن كودتـا،           . اما بعد غير قابل اعتماد تشخيص داده شد و طرد گشت          . بخدمت سيا نيز درآمده بود    ،  1980

 ...، كوشيدند بختيار را به قتل برسانند و موفق نشدند 1980 ژوئيه 18گروهي به سرپرستي انيس نقاش، در 
. دند كه در تهران، موضوع گروگانها در مركز توجه ها قرار بگيرد           ، اوضاع و احوال سياسي سبب ش      1980    در هفتة اول سپتامبر     

درگيري هاي مرزي فراوان تر و شديدتر شده بودند و رهبري ايـران ديگـر               . عراق به تدارك جنگ با ايران شتاب بخشيده بود        
ليارد پول توقيف شـده اش و نـه    مي12تا وقتي گروگانها در بند بودند، ايران نمي توانست از . نمي توانست خطر را ناديده بگيرد     

محاصره اقتصادي امريكا هر چنـد بـراي بزانـو درآوردن ايـران             . از قطعات يدكي، كه آماده حمل به ايران بودند، استفاده كند          
ايران ناگزير بود به مقادير محـدود اسـلحه و   . كافي نبود، اما ايران را در خريد تجهيزات جنگي با مشكل جدي روبرو ساخته بود          

 .مات، از لحاظ فني پست، از كشورهائي مثل كره شمالي بخردمه
زيـر فشـار   .    در اين اوضاع و احوال، روحانيان و غيرروحانيان از حل مناقشات سياسي خود، در طـول تابسـتان، نـاتوان شـدند                     

از نظر  . افق حاصل نشد   وزير ديگر تو   7 وزير، توافق كردند و بر سر        14خميني، بني صدر و حزب جمهوري اسالمي با حكومتي با           
 .حل مشكل گروگانها را اين حكومت جديد عهده دار مي شد: فني همان شد كه پيش از آن گفته بود

    
جز نسبت به وزيران دو     . مسئوليت هيئت وزيران را به آقاي خميني وا مي گذارد         : بني صدر گفت  . توافقي در كار نبود   « :توضيح

اين شد كه من به رجائي      . زارتخانه هنوز تعيين نشده بودند كه آقاي خميني تغيير رأي داد           و 4وزراي  . وزارتخانه، نظر نمي دهد   
در .  بي وزير ماندند   1360 وزارتخانه تا كودتا در خرداد       4در نتيجه،   . اشخاص پيشنهادي را تا صالح نيابم، تصويب نمي كنم        : گفتم

 ».ساسي جديد، به تفصيل، شرح شده استخيانت به اميد چگونگي تشكيل هيئت وزيران در محدودة قانون ا
 

 :خميني طباطبايي را مأمور مذاكره با امريكا مي كند
 

بـا درك روشـني از   . »هيچ بهتر از دو مشتري پول دار براي يـك فـرش نيسـت   « :      يك ضرب المثل قديمي ايراني مي گويد 
 بهشتي، يعني رهبري حـزب جمهـوري اسـالمي، وارد           اهميت سرانجام كار گروگانها در انتخابات رياست جمهوري امريكا، گروه         

آيا دمكراتهـا   . پيشنهاد بسيار جذابي از كيسي و جمهوريخواهها دربارة گروگانهاي امريكائي بدست آنها رسيد            . بازي سياسي شدند  
 روي دست جمهوريخواهها مي روند و پيشنهادي از آنهم بهتر، ارائه مي كنند؟

 پيش از آنكه مجلس به هيئت وزيران رأي اعتماد بدهد، ايران پيشنهادي به حكومت امريكا تسليم                 ، يك روز  1980 سپتامبر   9    در  
صـبح  . بعد از ده ماه كه از گروگانگيري مي گذشت، خميني تصميم گرفت صادق طباطبائي را مأمور گفتگو با امريكا كنـد                    . كرد

 تماس گرفت و از او خواست اين پيام فـوري را بـه امريكـا    ، سفير آلمان در تهران،Gerhar Ritzelآن روز، با گرهارد ريتسل 
 .تسليم كند كه ايران آماده مذاكره مستقيم براي پايان دادن به بحران گروگانهاست



 " The Traveller سيار "واشنگتن به او نام .    طباطبائي مردي جذاب و ديناميك بود و فراوان به خارج از ايران سفر مي كرد
 . او معامله گر زاده شده بود و دنياي مخفي اسلحه فروشان و شرايط ورود در آن را مي شناخت. را داده بود

     شرطهائي كه طباطبائي از راه آلمان غربي مي خواست تسليم واشنگتن كند، همانها بودند كه خامنه اي در ماه مه، به سرهنگ                      
 :اسكوت داده بود

 بازگردانـدن ثروتهـاي     -3دداري امريكا از دخالت نظامي، سياسي در امور ايـران و             خو -2 رفع توقيف از دارائيهاي ايران و        -1
تقاضـاها  .  امريكا بابت گروگانها از ايران هيچگونه غرامتي مطالبـه نكنـد           -4: بعدها، خميني شرط چهارمي نيز افزود     . شاه به ايران  

 .براي امريكا قابل قبول نبودند اما مبناي معقولي براي گفتگو بودند
 طباطبائي آمده بود، شب پيش از آن، گروه كوچكي از مقامات عالي ديدار كرده و به اين                  1980 سپتامبر   9    آنطور كه در پيام      

و البتـه، آن روز،     .  نوامبر، كه نخستين سالروز گروگانگيري است، بايد حل شود         4نتيجه رسيده بودند كه مشكل گروگانها پيش از         
معني سخن طباطبائي اين بود كه ايران شـرايط سياسـي را مـي شناسـد و آمـاده                   . امريكا نيز بود  روز انتخابات رياست جمهوري     

او آمـاده   .  ساعت داده شود   48طباطبائي تأكيد كرد كه پاسخ بايد به فوريت، ظرف          . است، در صورت لزوم، از آنها استفاده كند       
 .است سه روز ديگر، در آلمان گفتگوها را شروع كند

از ابتكـار،   .  تهيه كرده انـد، موافـق اسـت        - خود او، احمد خميني و رفسنجاني        -خميني با پيامي كه سه تن       :  گفت      طباطبائي
گرفـت، شـايد وسـيع تـر بـود امـا در             دايره اي كه افراد مطلع از ابتكار را در بر مـي           . انگشت شمارند افرادي كه اطالع دارند     
به بني صدر   .  را گروه آيت اهللا بهشتي و روحانيان گرد او، تهيه كرده بودند            بي گفتگو، پيام  . مجموع، سخن طباطبائي راست بود    
 .تا يك ماه بعد از آن، خبر ندادند

قصـد آن   . او و احمد خميني دو سوم نمايندگان مجلس را با حل مشكل گروگانها موافق كرده انـد                :     طباطبائي همچنين گفت  
در واقع او نيمي از حقيقت را مي        . افقي با كاخ سفيد به تصويب مجلس برسانند       بود كه واشنگتن را مطمئن كند كه مي توانند تو         

و بقصـد   . گفت چرا كه تدارك  در مجلس نشده بود و ديرتر، بسياري از اعضاي آن، با حل مشكل در هر قدم، مقاومـت كردنـد                        
 5... ت و هر لحظه ممكن اسـت بميـرد   استفاده از يك انگيزه در پيش برد مقصد، طباطبائي اطالع داد كه خميني سخت بيمار اس           

 .سال بعد، در ماجراي ايران گيت نيز، ايرانيها از همين دست آويز استفاده كردند
 

: ، دروغي ساخت كه بني صدر چشم در چشم من، به تكـرار مـي گفـت        60آقاي احمد خميني، بعد از كودتاي خرداد        « :.توضيح
بدينسان، اين او و گروهي كه ايران گيتيهاي امروز باشـند،           . دروغ او فاش مي شود    يكبار ديگر   . پدر شما تا سه ماه ديگر مي ميرد       

 .»بوده اند و هستند كه حيات و مرگ خميني را دست آويز كرده بودند و امروز نيز مردة خميني را دست آويز كرده اند
 

. رد و هيچگاه منتشر نشد، اين دو شرط نبودنـد         در متن كتبي كه واشنگتن دريافت ك      .     در پيام ايران دو شرط ديگر نيز بوده اند        
. در پيشنهاد اول طباطبائي، شرط شده بود كه امريكا به مناسبت اعمال گذشـته اش در ايـران، از ملـت ايـران پـوزش بخواهـد                          
ج ريتسل، سفير آلمان، كه مي دانست واشنگتن اين شرط را نمي پذيرد، از طباطبائي مي خواهد آن را از شـمار شـرط هـا خـار                          

طي دو ماه، حكومت . موافقت شد: چند ساعت بعد به ريتسل تلفن مي كند و مي گويد      . طباطبائي مي گويد بگذاريد بپرسم    . كند
 .كارتر به روشني و قاطعيت تمام گفت و بر سر حرف خود ايستاد كه هيچگاه زير بار پوزش خواستن از ايران نمي رود

      
بنـا بـر مـتن      .  نيست و كتابهاي جردن و كارتر را نيز نخوانده است و يا راست نمـي گويـد                 يا نويسنده از سناريو مطلع    « :توضيح  

آقاي بهزاد نبوي نيز مقالـه      . متن سناريو در همين كتاب درج است      . سناريو، حكومت كارتر پذيرفته بود از ايران پوزش بخواهد        
اگر اينطور بود، چرا آقـاي خمينـي، بـا آنهمـه اصـرار،              اما  . نوشته و مدعي شده است، امريكا محال بود از ايران پوزش بخواهد           

پوزش خواهي امريكا را از شرطهاي اصلي كرد؟ پس فلسفة گروگانگيري او چه بود؟ اگر از امريكا توقع يك پوزش نيز نداشـت،                       
 اسـتقرار   آيا اين اعتراضي آشكار به اين واقعيت نيست كـه مقصـود از گروگـانگيري              . پس از گروگانگيري، هدفي داخلي داشت     

استبداد بود؟ در استقرار استبداد، با رهبران حزب جمهوريخواه امريكا از آغاز طرح نقشه همكاري بوجود آمده بود يا در فرصت               
انتخابات رياست جمهوري؟ اين پرسشي است بس مهم كه تحقيق پاسخ آن را بايد در اختيار دو ملت ايران و امريكا بطور خاص                       

 .»، بگذاردو ملتهاي جهان بطور عام
 



وزيـر امـور خارجـه      .  در پيام مكتوب، تحويل قطعات يدكي و تجهيزات خريداري شده به ايران بود             " قيد نشده  "    شرط دوم   
پس، در پي ترديد و تأمل، تصميم مي گيـرد          . آلمان غربي خوب آگاه بود كه حكومت كارتر از معامله اسلحه با گروگان ابا دارد              

ديپلمات هاي آلماني استدالل مي كنند كه اين شرط را مي توان در گفتگوهاي شفاهي پـيش   . ج كند آن را از شمار شرطها خار     
 .كشيد

 
شرطها سرانجام محتوي و شـكلي را       . بدينسان، آقاي گنشر از آن تاريخ بدينسو، وزير خارجه واقعي ايران نيز شده است             « :توضيح

 .»مي كندپيدا مي كنند كه او با دستگاه كارتر بر سرشان توافق 
 

وقتي پيام به واشنگتن رسيد من و همكارانم از اينكـه  .     در  مورد اين پيشنهاد، آلمانيها بيش از اندازه حساسيت به خرج داده اند 
گرچه اين تقاضا را حكومت كارتر خوش نمـي         . در آن، از تجهيزات نظامي متعلق به ايران، ذكري نشده است، در شگفت شديم             

نياوردن اين شرط در شمار . ن آن در فهرست تقاضاهاي قابل گفتگوي ايران، از ديد امريكا، مشروع و بجا بود          دانست، اما گنجاند  
 .شرطها سبب شد كه در گفتگوها، واشنگتن هيچگاه فوريت و اهميتي را كه ايرانيان انتظار داشتند، براي آن قائل نشود

 

 امريكا پيشنهاد مذاكرة خميني را مي پذيرد
 

 سپتامبر، دور روز بعد از دريافت پيشنهاد ايران، از طريق آلمان غربي، امريكا، در پيامي ، پيشـنهاد گفتگـوي مسـتقيم را                        11     در  
كريستفر و هيأت كوچك او كه مأمور گفتگو شده بودند، هنوز در ترديد بودند كه آيا ايـن مجـرا از سـوي خمينـي و                          . پذيرفت

چـرا كـه راديـو      .  است كه حمايت خميني را ندارد؟ سه روز بعد، شك بر طـرف شـد               مجاز به گفتگو هست و يا فرستادة جناحي       
در . در پايان آن، همان چهار شرط را بازگفت كه در پيام كتبي طباطبائي به ما رسيده بود    . ايران، اظهارات خميني را پخش كرد     

 .اين اظهارات، از رفع توقيف از تجهيزات نظامي ذكري به ميان نيامد
زود .  سپتامبر، با حضور گنشر وزير خارجه آلمان غربي، محرمانه با صادق طباطبائي ديدار و گفتگو كـرد                 18 و   16وفر در       كريست

امريكـا قطعـات يـدكي و تجهيـزات         . معلومش شد كه مسئلة تجهيزات نظامي را نمي توان از شرطهاي موضوع گفتگو بيرون نهاد              
براي طـرف   . ده بود كه در ايام شاه خريداري شده و آماده حمل به ايران بودند              ميليون دالر را توقيف كر     300نظامي به ارزش    

امريكائي گفتگوها جاي هيچ شك نبود كه بخشي از اين قطعات به ايران فرستاده خواهند شد و بهاي بخش ديگـر نيـز بـاز پـس                      
 ا باشد يا نه؟مسئله اين بود كه آيا از توقيف خارج كردن آن در رابطه با گروگانه. داده خواهد شد

پـيش از ديـدار     .     من كه يكي از اعضاي تيم مذاكره كننده بودم، مسئول تنظيم فهرست اسلحه شدم كه مي شد به ايـران داد                    
 :كريستفر با طباطبائي من آنها را به سه بخش تقسيم كردم

 ميليـون   50يدكي معمولي معادل     قطعات يدكي و فرآورده هاي نظامي غيرحساس و كم اهميت نظير تاير، كاميون و قطعات                 -1
 .دالر
و خود آلت قتاله محسوب نمي شدند امـا         .  كه طبقه بندي نشده بودند     "نيمه حساس " ميليون دالر اجناس نظامي      100 معادل   -2

 .مي توانستند در يك سالح تعرضي بكار روند مثل قطعات يدكي هواپيما
 .ي كه داراي تكنولوژي حساس يا نرم افزار بودند ميليون دالر بمبها و موشكها و يا اجناس150 معادل -3

ايرانيـان پيشـنهاد كردنـد امريكـا بجـاي          .  سپتامبر طباطبائي، به عنوان شرط گنجانـده نشـده بـود           9   دادن اين اسلحه، در پيام      
ور مسـلم دريافتنـد     طباطبائي و گروه او بط    . دارائيهاي غيرنظامي ايران كه دادگاه هاي امريكا توقيف كرده بودند، اسلحه بدهند           

تنها ما به ازاء مطلوب آنها اسلحه       . كه آزاد كردن دارائيهاي توقيف شده زود و آسان انجام نمي گيرد و حاضر بودند معامله كنند                
 .بود

ـ       16    در   ا  سپتامبر، وقتي كريستفر، به هنگام توضيح مواضع امريكا، ذكري از اسلحه به ميان نيـاورد، طباطبـائي پرسـيد آيـا امريك
قطعات يدكي اسلحة امريكائي را بعد از آزاد شدن گروگانها به ايران خواهد داد؟ كريستفر در پاسخ خود، بسيار محتاطانه، گفت                     

او گفت وارد كردن تجديد تحويل اسلحه به ايـران، گفتگوهـا را پيچيـده               .  ميليون دالر و آنهم تجهيزات غيرقتاله      50تنها معادل   
 .ر نكرد و موضوع رها شدطباطبائي نيز اصرا. مي كند



داد كه بـا روي كـار          و به گفتة جمشيد هاشمي، همزمان با  گفتگوهاي طباطبائي با كريستفر، ويليام كيسي به ايرانيان قول مي                 
 .آمدن ريگان، جمهوريخواهان از نو به ايران اسلحه خواهند فروخت
آورد براي اين بود كه مقامات ايراني بتواننـد وعـده هـاي دو        پس اگر طباطبائي چند نوبت موضوع فروش اسلحه را به ميان     

طرف را با يكديگر مقايسه كنند و اگر اصرار نمي كرد بدين خاطر بود كه ايرانيان مي دانستند ريگانيان بـه آنهـا وعـدة تحويـل                            
 .اسلحه را داده اند

بادله نكردن اسلحه با گروگان، سياستي غيرمĤل        نتيجه تقلب سياسي جمهوريخواهان اين شد كه حكومت كارتر با اصل كردن م            
اين سياست مĤل انديش نبود زيرا ايرانيان مي دانستند با ديگـري مـي تواننـد ايـن                  . انديش و مايه شكست خويش را شيوه  كرد        

ت قرار  اسباب شكست حكومت كارتر را فراهم آورد زيرا در مذاكرات، حكومت را در وضعيت عدم موفقي               . مبادله را انجام دهند   
 ...مي داد 

 

 .قطب زاده پي در پي هشدار مي داد حكومت كارتر از تحريكات غافل مانده است
  

 سـپتامبر   6در  .      امروز كه به عقب نگاه مي كنيم، مي بينيم حكومت كارتر از تحريكات نيرنگ آميزي، سخت غافل بوده اسـت                   
نامزد رياست جمهوري امريكـا،  :  خارجه ايران بود پخش كرد    خبرگزاري آسوشيتدپرس قول صادق قطب زاده را كه هنوز وزير         

ريگان كـه   « :  سپتامبر، از نو قطب زاده در مصاحبه با رويتر گفت          16در  . رونالد ريگان مي كوشد مانع حل بحران گروگانها بشود        
ند بكـار مـي برنـد تـا         آنها هر چه زور دار    . خواهد مشكل گروگانها حل شود    از سوي كيسينجر و ديگران حمايت مي شود، نمي        

دو دوست قطب زاده كه در اين ايام دائم با ما در تماس و گفتگو بودنـد، مـي گفتنـد او اصـرار مـي                          . »مانع حل مشكل بگردند   
. ورزيد كه جمهوريخواهان با عناصري در ايران تماس دارند و مي كوشند، از طريق آنان مـانع حـل بحـران گروگانهـا بشـوند                        

 واقعيتي را مي گفت كه بعضي از ما تازه امروز داريم حـرفش را               1980ن و امريكا تنها كسي بود كه در         صادق قطب زاده در ايرا    
 .مي زنيم

 سپتامبر، يك روز بعد از اظهـارات خمينـي،  بـراي تنهـا               13   آن زمان، به اين امر نيز توجه كافي مبذول نكرديم كه چرا ريگان              
« : او گفـت  . ريگان پاسخ حساب شده و دقيقي بـه اظهـارات خمينـي داد            . ب كرد موضعگيري واقعي خود دربارة گروگانها انتخا     

اياالت متحده امريكا مي تواند و مي بايد دارائيهاي توقيـف شـده         . »امريكا با بسياري از تقاضاهاي خميني مي تواند موافقت كند         
و قول دهد كه در امور ايران مداخله نخواهـد  امريكا مي تواند از دعوي غرامت بابت گروگانها چشم بپوشد  . ايران را آزاد كند   

گروگانها بايد، بالفاصله بعد از به عمل       : اين كار بايد با رعايت قانون انجام پذيرد و نيز گفت          : دربارة دارائيهاي شاه او گفت    . كرد
 .دريگان تأكيد كرد كه او با ايرانيان از موضع تفاهم جوئي مذاكره نخواهد كر. آمدن توافق، آزاد شوند

آن زمـان اظهـارات ريگـان       .     پرزيدنت كارتر از ريگان بخاطر وارد كردن خود در گفتگوهاي در جريان، انتقاد ماليمي كـرد               
ريگان و دستياران او در مبارزات انتخاباتي، بدفعات، از توجيه شدن دربارة چند و چون مذاكرات بـا ايـران                    . عجيب تلقي شدند  

 علني ريگان دربارة گروگانها، كمي بيشتر از انتقادهاي كنايه آميز از بـد اداره شـدن بحـران از                    سر باز زدند و اظهارات اتفاقي و      
 ساعت بعد از بيانات خمينـي،       24 سپتامبر او، تنها     13اظهارات  .  اوت، او دربارة اين موضوع هيچ نگفته بود        20از  . سوي كارتر بود  

موضعي كه ريگان اتخاذ كرد با توافقي كه مـاهي      . د، سئوال برانگيز بود   آنهم حاوي مواضعي كه امريكا بايد در مذاكره اتخاذ كن         
 .پيش ويليام كيسي با مهدي كروبي در مادريد به عمل آورده بود، بطور كامل منطبق بود

در : سالها بعد گفـت   ) و امروز نماينده مجلس است    ( سخنگوي گروگانگيران بود     1980   سرانجام محمد ابراهيم اصغرزاده كه در       
 پيامي از اداره كنندگان مبارزات انتخاباتي ريگان، حاوي تقاضاي ديدار هيـأتي از جمهوريخواهـان از گروگانهـا                   1980تابستان  

آنها از مجاري مختلف مي كوشيدند چهره هاي جمهوريخواه را بـه ايـران بفرسـتند امـا آن كوششـها تـاثيري در                  . دريافت كرد 
اين امر را نفي نمي     : ، به خبرگزاري فرانس پرس گفت     1991 ژوئيه   29اصغرزاده، در   . تتصميم دانشجويان دربارة گروگانها نداش    

به عقب كه بـر مـي گـرديم، مـي           . كنم كه جمهوريخواهان در ماههاي آخر مي كوشيدند آزادي گروگانها را به تأخير بيندازند             
 .بينيم حكومت كارتر به اضطراب ايران از جنگ عراق با ايران، كم بهاء مي داد

 

 :عراق با مشورت بختيار و اويسي نقشة حمله به ايران را آماده مي كند
 



، عراق در رابطه نزديك با نخست وزير سابق ايران، شاهپور بختيار و ژنـرال غالمعلـي اويسـي، يكـي ديگـر از                     1980   در تابستان   
 آشفتگي كامـل اسـت و در برابـر يـك            اينان عراق را مطمئن ساختند كه ارتش ايران دستخوش        . پناهندگان مخالف خميني بود   

عراق همچنان مطمـئن بـود كـه سـاكنان          . هجوم بزرگ از پا در مي آيد و حكومت تهران بر اثر شكست نظامي سقوط مي كند                
 .عرب خوزستان كه عراقي ها در نقشه هاشان عربستان نامش داده بودند، به استقبال ارتش عراق خواهند شتافت

عصمت كتاني نماينده عراق در سازمان ملل مي كوشيد مانع از           . ه جنگ را با پيروزي به پايان مي برد         روز 6    عراق مطمئن بود    
« : در سومين روز جنگ، يك ديپلمات غربي از او پرسـيد          . صدور هرگونه قطعنامه اي پيش از پيروز شدن ارتش اين كشور بشود           

 روز گذشـت و     6وقتي  » !دو يا سه روز   « : و او پاسخ داد   » داريد؟براي كامل كردن پيروزي ژنرالهاي شما، به چند روز وقت نياز            
 را بـه عمـد      " آتـش بـس    " را گذاشتند و كلمـة       "وضعيت"، كلمة   "جنگ" بجاي   479از پيروزي خبري نشد، با صدور قطعنامه        

مه خواستار عقـب نشـيني      قطعنا. نياوردند تا معناي آن را پيدا نكند كه عراق بايد قواي خود را به مرزهاي بين المللي عقب بكشد                  
قطعنامه چنان تنظيم شده بود كه عـراق        . تنها از دو طرف مي خواست بالدرنگ از استعمال قوه باز ايستند           . شدقواي عراق نمي  

 .بتواند قواي خود را در خاك ايران نگاه دارد
باطبائي تا باز شدن فرودگاه تهـران در  ط.     بالفاصله ترين اثر وقوع جنگ شتاب پيدا كردن جريان گفتگوها بر سر گروگانها شد   

 .اروپا ماند و گنشر وزير امور خارجه آلمان غربي با استفاده از فرصت، صورت توافقي را با موافقت دو طرف تهيه كرد
. جنگ اين گفتگوهـا را قطـع كـرد        .     در ايران، مجلس گفتگوها دربارة مسئله گروگانها و تشكيل كميسيون را شروع كرده بود             

: آيت اهللا منتظـري مـي گفـت       . ور بسياري از مقامات ارشد ايراني اين بود كه امريكا عراق را به جنگ با ايران برانگيخته است                 با
اين جنگ اثر معكوسي بر حل مشكل گروگانها مي كند و آنها بـه ايـن زودي آزاد                  . امريكا اين جنگ را به ما تحميل كرده است        

 .نخواهند شد
: آنزمان امريكا با عراق رابطة ديپلماتيك نداشت و روزي بعد از شروع جنگ، پرزيدنت كارتر گفـت                .  نبود      و اين اتهام راست   

و هر آنچه بتواند، از طريق سازمان ملل متحد و طرق ديگر، براي پايـان بخشـيدن بـه جنـگ مـي      . موضع ما بيطرفي كامل است 
 ترين اعضاي شوراي امنيت بود كه براي متوقـف كـردن جنـگ    در روزهائي كه از پي جنگ آمدند، امريكا در شمار فعال      . كند

 .مي كوشيدند
 

 "بـزرگ " كشـور    5اما نمي گويد    . نويسندة كتاب اصرار مي ورزد كه كشورهاي عرب با تمام توان حامي عراق بودند             « :توضيح
رشـي رسـمي، عـراق را آغـازگر     ، پرز دو كوئالر، دبير كل سازمان ملل متحد، در گزا1991 دسامبر 10چه مي كردند؟ امروز، در  
 و دسـتور عقـب      " آتـش بـس    " و   "جنگ"آن روز امريكا چه نقشي در جلوگيري از قيد كلمه هاي            . جنگ و متجاوز مي شناسد    

 نشيني عراق به مرزهاي بين المللي داشت؟
آن روز، هنـوز امكـان      امـا   .     و نيز مي نويسد بسياري آرزو مي كردند صدام حسين موفق به سرنگون كردن رژيم خميني بشود                
گاري سـيك مـي خواهـد       . پيروزي تجربة دمكراسي وجود داشت و جنگ را براي به شكست كشاندن اين تجربه، براه انداختند               

مگر اينكه در ايـن مـورد نيـز حكـومتي در درون حكومـت كـارتر       . مسئوليت حكومت كارتر را در وقوع آن جنگ، كتمان كند 
 .»وجود داشته و عمل مي كرده است 

 
داستاني ساخته شد كه برژنسكي مخفيانه با صدام حسين ديدار          .     در چشم ايرانيان، متهم اصلي برژنسكي مشاور امنيتي كارتر بود         

 .بني صدر و ديگر ايرانيان به اين داستان هنوز باور دارند. كرده و طرح هجوم به ايران را با او ريخته است
گرچـه بـاور ايرانيـان بـه ديـدار          . ز بيماري خودبزرگ بيني ايراني مايه مي گيرد؟ بلـه و نـه                آيا باور به اين داستان ساختگي ا      

ورزيـد كـه امريكـا بايـد از تمـامي           محرمانه برژنسكي با صدام راست نيست اما راست است كه برژنسكي معتقد بود و اصرار مي               
 بطور جدي خواهـان     1980است كه عراق در تابستان      راست  . وسائل سياسي، اقتصادي و نظامي براي فشار به ايران استفاده كند          

تصميم به تجديد رابطه با امريكا دو ماه پيش از شروع جنگ ميان مـا               « : به گفتة صدام حسين   . تجديد روابط سياسي با امريكا بود     
 راسـت اسـت كـه       و. »و امريكا اتخاذ شد اما وقتي جنگ شروع شد، براي اينكه جاي هيچ شبه نماند آن را بـه تـأخير انـداختيم                      

رهبران ايران شك نداشتند كه امريكا با افرادي چند از پناهندگان ايراني در اروپا تماس دارند و بعضي از آنها مشاور صـدام در                        
امريكا در گفتگوهاي آنها با عراق دخالت نمي كرد اما ايرانيان هرگـز  . جنگ با ايران بودند و او را به اين كار تشويق مي كردند     

 . كنندباور نمي



گزارشهاي اطالعاتي حـاكي از آن بودنـد كـه شـوروي            .    آن زمان، امريكا تمام توجه خود را متوجه اتحاد شوروي كرده بود           
برژنسكي به رغم اصرارهاي پيشين خود به پرزيدنت كـارتر انـدرز   . ممكن است نقشة راه جستن به خليج فارس را به اجرا بگذارد  

 .ط عراق مخالفت كند زيرا ممكن است شوروي را به داخل شدن به خاك ايران برانگيزدمي داد كه با اشغال ايران، توس
يكي اينكه ايران را بر آن داشـت راه حلـي عاجـل بـراي مشـكل گروگانهـا بيابـد و        .     جنگ دو اثر عمده بر گفتگوها گذاشت     

نگيخته است، خشم عميـق و نفـرت از حكومـت           ديگري اينكه، از روي اين باور كه امريكا حكومت صدام را به جنگ با ايران برا               
 .كارتر بغايت شد

 
اگر حكومت كارتر با تمام قوا مي كوشيد به جنگ پايان دهد چرا مانع از وقوع جنگي كه از                   . نوشته تناقض آلود است   « :توضيح

كردنـد؟ مـا ايـن نقشـه را         همدست عراق دستگاه كارتر را از نقشة حمله به ايـران آگـاه نمـي                 "ايرانيان"آن آگاه بود نشد؟ آيا      
دستگاه كارتر براي جلوگيري از آن چه كرد؟ مگر اينكـه از            . خريديم و پيش از جنگ، در چند نوبت، نسبت به آن هشدار داديم            

و چون آقاي برژنسكي مالقات محرمانه خود با صدام را تكذيب كرده است، تكذيبنامـه او       ! همة اين امور، بعد از وقوع مطلع شد       
 :» را در اينجا مي آورمو پاسخ خود

 :مقاله آقاي برژنسكي در روزنامه وال استريت
 ژوئن مقاله اي مي نويسـد و توضـيح مـي دهـد كـه                18    ميكائيل پالمر، استاد تاريخ در امريكا، در وال استريت جورنال مورخ            

. ر به تأخير انداختن آزادي گروگانها اسـت  بر س  1980برانگيختن عراق به حمله به ايران، جرمي باالتر از سازش پنهاني در ا كتبر               
 : ژوئيه تكذيب نامة زير را منتشر ساخته است27برژنسكي در همين روزنامه، در 

 
 1980در ] برژنسكي[ وارد كرده است مبني بر اينكه  من "My Turn to Speak "    اتهاماتي كه ابوالحسن بني صدر در كتابش 

و نيز دروغ است كه دستگاه كارتر، بنحوي از انحاء، مستقيم يا غيـر مسـتقيم،                . قا دروغ است  با صدام حسين مالقات كرده ام، مطل      
 ."عراق را در حمله به ايران تشويق كرده است

بر او بود كـه نخسـت از رئـيس جمهـوري سـابق،              .  و آقاي پالمر در واشنگتن بسر مي برد و بظاهر حرفه او تاريخ داني است               "   
 خارجة سابق، سيروس وانس و ادمون موسكي و يا ازخود مـن، دربـارة صـحت و سـقم اينگونـه اتهامهـاي                        كارتر، با وزراي امور   
 ."غيرمسئوالنه مي پرسيد

 :و متن نامة من براي مدير روزنامه
 
 "مدير مسئول وال استريت ژورنال"

 با صـدام ديـدار كـرده و نيـز           1980تكذيب كرده است كه وي در تابستان        ) 1991 اوت   27( آقاي برژنسكي در روزنامة شما       "   
 .تكذيب كرده است كه حكومت امريكا صدام را به حمله به ايران تشويق كرده است

 :"به اختصار به اطالع مي رساند
 اطالع دربارة ديدار برژنسكي با صدام و تشويق او به حمله به ايران، همزمان و همراه طرح حمله بـه ايـران كـه در كتـاب                            "-1

. بعدها، آقاي گاري سيك به من گفت برژنسكي نه در عراق و نه در اردن با صدام مالقات نكرده است     . ه ما رسيد  شرح كرده ام، ب   
اگـر  « : محقق ديگري به من گفت ديدار كنندگان سفير وقت امريكا در عربستان و پرنس بندر بوده انـد و بـه صـدام گفتـه انـد               

 .» آوردفرصت را از دست بدهي، ديگر هرگز فرصت بدست نخواهي
مهم اينست كه آيا عراق در حمله به ايران نظـر موافـق امريكـا را جلـب                  .    از ديد من، مهم نيست چه كسي مالقات كرده است         

كرده است يا نه؟ اطالعاتي كه دربارة طرح حمله عراق به ايران به ما داده شد، به واقعيت پيوستند و حمله موافق همـان طـرح                          
) 25/7/1990(دار مقامي امريكايي با صدام، اين بار اين صدام است كه در گفتگو بـا خـانم گالسـبي،               اما دربارة دي  . انجام گرفت 

 :واقعيت آن را باز مي گويد
، و دقيـق    1980اما حقيقت اينست كه قـرار تجديـد عالئـق بـا امريكـا در                .  قطع بود  1984مي دانيد كه روابط ما با امريكا تا             « 

 .»روع جنگ با ايران شروع شدبخواهيد، دو ماه پيش از ش



گزارش روزانة خود كه در ايران، در روزنامة انقـالب اسـالمي منتشـر              (    و اين تاريخ منطبق است با همان تاريخ كه در كارنامه            
بدينسان، اطالعـات هـم دربـارة       . از ديدار برژنسكي و صدام و تشويق صدام به حمله به ايران، سخن بميان آورده ام               ) مي كردم 

 ."له به ايران و هم دربارة نخستين تماسهاي امريكا با عراق صحيح بوده اندحم
وگرنه تكذيب آقاي برژنسكي كجـا  . اين بر حكومت امريكا است كه گزارش گفتگوهاي نمايندة خود را با صدام منتشر كند              " -2

صر بفردي بـراي امريكـا مـي        جنگ را فرصت منح   ) 568ص  (مي تواند كفايت كند؟ بخصوص كه آقاي برژنسكي در كتاب خود            
گويد نظر او بر اين بوده است كه بايد ايـران را تهديـد                مي 506و در ص    . شمارد كه موقع خود را در خليج فارس تحكيم كند         

 ...كرد كه ممكن است امريكا ناگزير شود به عراق كمك نظامي برساند و 
يران بوجود آمـده باشـد، وي ايـن حرفهـا را خطـاب بـه كـارتر و                      آيا بدون اينكه هيچگونه رابطه اي با عراق بر سر جنگ با ا            

 ؟"مشاوران او زده است
در اسناد سفارت آمريكا نيز، سندي است كه در آن يكي از راههاي به مهار باز آوردن ايران را برانگيختن عراق به حمله بـه                         " -3

 ."ايران ذكر شده است
، دبيـر اول    )6/8/1990(وي در گفتگو با ژوزف ويلسـون        . تشر كرده است   امااز همه رساتر سندي است كه حكومت صدام من         "-4

 :سفارت امريكا در عراق، بصراحت مي گويد
اگر عراق تجاوز طلب است، چرا شما با او گفتگو مي كرديد و اين بهنگام جنگ عـراق                  . از تجاوز طلبي عراق بحث مي كنند         « 

 "» را دوست مي داريد؟با ايران؟ آيا بدينخاطر بود كه شما تجاوزطلبان
 "اگر عراق جنگ بـا ايـران را بـراه نينداختـه بـود،               «  صدام در گفتگو با خانم سفير امريكا، چند نوبت يادآور مي شود كه               "-5

وي خاطرنشان كرده است كه شما امريكائيهـا نمـي توانسـتيد از             . » رژيمهاي منطقه را جاكنده  و برده بود        "طوفان انقالب ايران  
 :و باز مي پرسد» آيا پاداش شما به عراق براي برگرداندن خطر طوفان اينست؟: وست خود حمايت كنيد و مي پرسدرژيمهاي د

آمريكا اينك در التزام به حمايت از دوستان خود، ميان عراق و ديگران، چرا تبعيض قائل مي شود؟ حال آنكه ايـن عـراق                              « 
 !»ا حفظ كند سال خون داده است تا ثبات منطقه ر8است كه 

      ممكن است آقاي برژنسكي توضيح بدهند صدام از كدام عهد و از چه پاداشي حرف مي زند؟
 "          با احترام ابوالحسن بني صدر1991 سپتامبر7    

 

 تقال براي بدست آوردن موفقيت
 

 مي كننداز فرصت براي بدست آوردن موقعيت جديد استفاده ... انگليس و فرانسه و اسرائيل و 
 

سالها بعد، يك مقـام  .     اسرائيل تنها كشوري نبود كه با استفاده از فرصت مي كوشيد، موقعيتي براي خود در ايران بدست آورد                
 :باال در حكومت ايران، عليرضا نوبري، رئيس بانك مركزي ايران، تعريف مي كرد كه

: سفير انگلسـتان نـزد مـن آمـد و بروشـني گفـت      . ق و وفادار نبودنددر ماجراي گروگانگيري، صاد ] امريكا[  انگليسها نسبت به      "  
ايتاليا نيز حاضر بود اجنـاس نظـامي را بـه    . دولت انگليس آماده است، برغم محاصره اقتصادي، تجهيزات نظامي به ايران بفروشد       

 "...ايران بفروشد 
 كـه در  Cargomasters فرانسـوي كارگومسـتر   ، حيدري و ميناچي با شركت حمل و نقـل هـوائي   1980    در جريان تابستان 
، از پرتقـال اسـلحه      707 پرواز، با بوئينگ     70اين شركت بايد با انجام      .  متخصص بود، در رابطه بودند     "مشكل"حمل و نقل هاي     

 . ميليون دالر بايد داده مي شد و داده نشد و كار انجام نگرفت200اما براتي به مبلغ . براي سپاه پاسدارن ببرد
 14 - و اف    5 - و اف    4 -با فهرستي از قطعات يدكي براي اف        .   در ماه اوت، حيدري و شركايش آماده بودند از نو عمل كنند             

ايـن شـخص بـراي عمليـات در افريقـا و      .  بودR. Faulquesطرف حيدري در فرانسه، روژه فولك . و رادارها به فرانسه آمدند
بدون اجازه ضمني سازمان جاسوسي فرانسه، حاضر به كار نمـي  : او گفت. ربيت مي كردخاورميانه، نيروي نظامي و شبه نظامي، ت      

 .شود
، يكـي از آدمهـاي دومـارولس     A. Gagneron    براي تحصيل اين موافقت، شخصي بـه نماينـدگي فولـك بـا آلـن گـانرون      

Demarolles          كه رئيس ادارة عمليات سازمان ضد جاسوسي فرانسه ،)SDECE (   دومارولس معاون اول رئـيس     . كردبود، مالقات



بشرط آنكه اطالعات كامـل  . دومارولس موافقت كرد.  بودAlexandre de Maranchesاين سازمان، كونت الكساندر دو مارانژ 
و سازمان دومارانژ مي دانست كه فرانسه تحريم فروش اسـلحه بـه ايـران را    . به فرانسه داده شود و از حدود موافقت تجاوز نشود 

 !ته استپذيرف
با كيسي از زمان جنگ دوم، كه هر دو در مقاومت كار مي .    دومارانژ توجهي خاص به انتخابات رياست جمهوري امريكا داشت      

 .هر دو به كارهاي جاسوسي و اطالعاتي عالقه داشتند و بخصوص هر دو عميقاً از كارتر متنفر بودند. كردند، رفيق بود
 فروشنده پر ثروت المـاس و فلزهـاي   A.  Jolisكيسي به دعوت آلبرت ژولي . ا كيسي ديدار كرد، دومارانژ ب1980   در تابستان 

.  خدمت مـي كردنـد     OSSژولي كيسي را از ايامي مي شناخت كه هر دو، در جريان جنگ دوم، در                . قيمتي، به اروپا آمده بود    
كيسي و ريچارد آلن با     . پا با ريگان متأسف و متعجب بود      از رفتار وسائل ارتباط جمعي ارو     . ژولي جانبدار پر و پا قرص ريگان بود       

با هـم،  . اين شد كه يك رشته ديدارها با مديران وسائل ارتباط جمعي معتبر و رجال سياسي اروپا ترتيب دادند. او هم نظر بودند 
 2بعد به پـاريس رفتنـد و در         . ددر آنجا با مارگارت تاچر، نخست وزير انگلستان، ديدار كردن         .  ژوئن، به لندن پرواز كردند     30در  

 .ژوئيه، به امريكا بازگشتند
    ديدار دومارانژ با كيسي دنباله پيدا كرد و با انتخاب ريگان و به رياست سيا رسيدن كيسي، ميان مغزهاي دو دستگاه جاسوسـي                       

 زيرا هيچ نشده بود كه يك رئـيس         .دعوتي بي سابقه بود   . ، دو مارانژ از سوي ريگان دعوت شد       1980در پايان   . رابطه پديد آورد  
. جمهوري منتخب، رئيس سازمان جاسوسي و ضد جاسوسي كشور ديگري را دعوت كند تا تعطيالت آخر سال را بـا او بگذرانـد                      
البد، غير از صحبت درباره رفتار همسانشان دربارة اتحاد شوروي و فلسفه محافظه كاري، حرفهاي ديگري نيز بودند كـه بايـد بـه       

 .  آمدندميان مي
متوجـه  .     وقتي فولكس موافقت سازمان جاسوسي و ضد جاسوسي فرانسه را بدست آورد، به اتفاق حيدري، مشغول كار شـدند                  

، خلباني بـه اسـم      1980در سپتامبر   . شدند تا نيازهاي واقعي ايران را نشناسند، نخواهند توانست مجاري تهيه اسلحه را ايجاد كنند              
كار خطرناك بود اما پول خوبي   . ا با گروهي، براي تهيه فهرست نيازهاي ايران، به تهران فرستادند           ر Montanesژاك مونتانس   

 سپتامبر، درسـت يـك هفتـه پـيش از           14آنها در   .  هزار تومان مي پرداختند    180بهر يك، براي سه ماه،      . به اعضاي تيم مي دادند    
ن نيروي هوائي و دريائي و زميني مشـغول فهرسـت كـردن نيازهـاي               تيم مونتانس با نمايندگا   . حمله به عراق، وارد تهران شدند     

غير از تاير هواپيما و مقادير بسياري تجهيزات و مهمات از هر نوع، تجهيزات راديوئي اسرائيلي كه ارتش ايران بكار                    . ايران شدند 
فوري تـر   . ائيلي، نيز ضرور بودند   مي برد و قطعات يدكي رادارهاي انگليسي و اژدرافكن هاي فرانسوي و خمپاره اندازهاي اسر              

 .از همه، موتورها و قطعات يدكي براي تانكها و توپهاي انگليسي و امريكائي بودند
، كه طرف معاملـه حيـدري و اينترپـارت در    Seti International روز بعد، مقامات ايراني براتهائي بنام ستي انترناسيونال 10     

حال، گذرنامه مونتانس و يكي از همكاران او را گرفتند و به آنها گفتند وقتـي همـه اجنـاس                    در همان   . فرانسه بود، صادر كردند   
 . ايران هستند"ميهمان"تا آن وقت . وارد ايران شدند، آنها مي توانند ايران را ترك كنند

 

 " ايرانيان"ديدار محرمانه زوريخ ميان ريگانيان و اسرائيليان با 
 

، در  1980 سـپتامبر    30 تا   20 منبع مستقل، نمايندگان ارشد اسرائيل و افراد نزديك به ريگان، در فاصله                  در اين ميان، بنا بر قول     
در پي ديدار   . طباطبائي كه بعد از ديدار با كريستوفر هنوز در اروپا بود، احتماالً در اين ديدارها وارد شد                . زوريخ، ديدار كردند  

زيـرا مجـراي   . حميد نقاشان، شنيد كه ايران ديگر از اين نوع معامله ها نمي كنـد زوريخ، يك تاجر اسلحه از طرف ايراني خود،    
نقاشان توضيح داد كه اسلحه در ازاء اين قول به ايران           . جديدي پيدا كرده است كه تمامي نيازهاي ايران را برآورده مي سازد           

 .دداده مي شود كه گروگانها پيش از انتخابات رياست جمهوري آمريكا آزاد نشون
اسـرائيل مـي    « : او گفـت  . ، اظهارات عجيبي كرد   Zippori، معاون وزير دفاع اسرائيل، مردخاي زيپوري        1980 سپتامبر   28   در  

ايـن اظهـارات، در   . بشرط آنكه ايرانيها سياست خود را در قبال اسرائيل تغيير بدهنـد . تواند، با دادن اسلحه، به ايران كمك كند      
ة زوريخ، معنائي جز تائيد رسمي توافق زوريخ و تصديق تصـميم اسـرائيل بـه تحويـل اسـلحه بـه                      همان هفتة گفتگوهاي محرمان   

 . ماهي بعد كه اسرائيل، بدون اطالع امريكا، به ايران اسلحه تحويل مي داد، زيپوري همين اظهارات را بازگفت. ايران، نداشتند



 سپتامبر، براي نخستين بار، فاش ساخت كه در همكاري با 29، در  مناخيم بگين، نخست وزير اسرائيل، در گفتگو با ارباب مطبوعات         
اين اظهارات بـي سـابقه، زمـاني بـه          . ، به شورشيان كرد عراق اسلحه داده است       1975 تا   1965حكومت شاه، حكومت اسرائيل از      

 ...عمل مي آمدند كه ايران، از نو، آماده مي شد كردهاي عراق را بر ضد صدام حسين بسيج كند 
از جمله از طريق راديو موج كوتـاه، رهبـران كـرد    . ، نيز، اسرائيل روابط خود را با رهبران كرد عراق حفظ كرد    1975  بعد از     

 .و ايران نيز از شورش جديد كردهاي عراق حمايت مي كند. هنوز نيز در طلب مشورت و راهنمائي به اسرائيل رجوع مي كنند
رات زيپوري، وزير دفاع سابق اسرائيل، موشه دايان ديدار خصوصي خـود از اروپـا را قطـع                     در يك اكتبر، سه روز بعد از اظها       

ايران بدون كمـك امريكـا، بخصـوص از لحـاظ قطعـات يـدكي و                : در آن گفت  . كرد و در وين كنفرانسي مطبوعاتي بر پا كرد        
او بـه تأكيـد از امريكـا        . ا عـراق غالـب بدهـد      پس بايد از امريكا كمك بطلبد و يا تن به صلح ب           . مهمات، نمي تواند جنگ را ببرد     

 .خواست گذشته را فراموش كند و با آزاد شدن گروگانها، به ايران در بازسازي قدرت دفاعي خويش، كمك كند
، وزيـر خارجـه امريكـا،     Muskie، به موسكيEphraim Evron    يك هفته بعد از آن، سفير اسرائيل در امريكا، افرائيم اورون 

بنا بر گفته چند منبع عالي اسرائيل، ايـن اظهارهـا و            . د كه پيروزي عراق بر ايران تعادل نظامي منطقه را بر هم مي زند             اطالع دا 
ترديـد  . اقدامها  بدا ن خاطر بعمل مي آمدند كه مقدمات همكاري امريكا و اسرائيل را در تحويل اسلحه به ايران، فراهم آورنـد           

 .ط مستقيم پيدا كرده بودندارد كه اسرائيل با ايران ارتبا
ستي كه موفق   .    اسرائيل مي دانست كه احمد حيدري مي كوشد از طريق ستي انترناسيونال براي ايران تجهيزات نظامي بخرد                

اسرائيليها بالدرنگ عالقه نشان دادنـد و گفتنـد ايـران هـر نـوع               . نشده بود، به نمايندگي سياسي اسرائيل در فرانسه مراجعه كرد         
. تنها شرط آنها اين بود كه واسطه ايراني، نماينـده معتبـر جمهـوري اسـالمي باشـد       .  بخواهد، در اختيارش مي گذارند     تجهيزات

آنها اصرار داشتند هر بار كه مي خواهم جنسي سفارش بدهم، بايد تلكسي بفرستم و در آن قيـد كـنم،                     : احمد حيدري مي گويد   
 .بنمايندگي از حكومت ايران، طالب آن جنس هستم

او و آلن شـفاهاً توافـق كردنـد كـه در            . ، در سفارت اسرائيل در پاريس، معرفي شد       "Alain آلن   "   حيدري به شخصي به اسم      
 .آينده نزديك، ديداري در پاريس برگزار شود و ايران و اسرائيل درباره فروش اسلحه به ايران، گفتگو و توافق كنند

 ايـران،  14 -، بمـب افكنهـاي اف       1980 سـپتامبر    30در  . ي علنـي بخـود مـي گرفـت             همكاري نظامي اسرائيل با ايران شكلها     
 . كيلومتري شرق بغداد، بمباران كردند30مجموعه اتمي تموز را در 

اسرائيل اطالعـات الزم بـه ايـران را         :     يك مقام رسمي سابق ايران كه آن زمان به طرحهاي نظامي دسترسي داشت، مي گفت              
اما دفاع ضد هوائي عراق، براي نيروهاي هوائي ايران، بسيار بـزرگ            . يد به تأسيسات اتمي عراق حمله كند      داد و گفت چگونه با    

. تأسيسات اتمي عراق به اشتباه بمبـاران شـده انـد   : يك ژنرال ايراني كه از فرماندهان ارشد نيروي هوائي ايران بود، گفت          . بود
من از تماس محرمانه گروه بهشـتي بـا اسـرائيل بـه دور              : بني صدر مي گويد   پرزيدنت  . قصد ما بمباران پايگاه هوائي بوده است      

، خود، كار بمباران اين 1981 ژوئن 7بهررو، اسرائيل در . »اگر تماس با اسرائيل بوده است، من از آن، بي اطالع بوده ام   « . بودم
 .تأسيسات را به انجام برد

 
نيـروي هـوائيي ايـران، توانـائي كامـل بمبـاران            . تاب راست نگفته است    به نويسندة ك   "مقام رسمي سابق ايران   "يك  « :توضيح

 Seymour همزمان با انتشار اين كتاب در امريكـا، سـيمور هـرش    . اما اجازة اين كار را نداشت. تأسيسات اتمي عراق را داشت

Hersh كتاب" The Samson Option"ملـه روابـط رفسـنجاني و    وي در اين كتاب، روابط پنهاني بسـيار، از ج . را نوشته است
بنـابراين  . و نيز چگونگي بمباران تأسيسات اتمي عراق را با تفصـيل شـرح كـرده اسـت                . مكسول، را از پرده بيرون انداخته است      

پس نمي توانسته اسـت     . كتاب، اسرائيل پيش از روي كار آمدن ريگان، وسائل الزم براي تحصيل اطالعات دقيق را نداشته است                
 . خود نداشته، در اختيار ايران بگذارداطالعاتي را كه

 از محلهـاي    KH -11نياز داشت عكسهائي را كه قمرهاي امريكـائي         . اسرائيل به عكسهاي فراوان نياز داشت     :     هرش مي نويسد  
ترسـي پيـدا   بنا بر توافق با امريكا، اسرائيل حق نداشت به عكسهائي دس     . استقرار تأسيسات اتمي عراق مي گرفتند، در اختيار بگيرد        

اما اسرائيل از عكسهاي بسـيار      .  كيلومتر دورتر از مرزهاي اسرائيل قرار داشتند       150كند كه از كشورهائي برداشته شده بودند كه         
 را، در شرق بغداد، بمباران Ozirakوقتي رآكتور اوزيراك . دقيق كه اين قمر از كشورهاي منطقه مي گرفت، دريافت مي كرد          

جنت سرويس انگليس بالدرنگ پي بردند كه اسرائيل با استفاده از عكسها، تأسيسات هسته اي عراق را بمباران                  كردند، مقامات انتلي  
 .به همتاهاي امريكائي خود اعتراض كردند. كرده است



 KH -11 اسرائيل بسيار بيشتر از حد مجاز، از عكسهائي كه        : تحقيقات بسيار سري و دقيق مسلم كردند كه       .      انگليسها حق داشتند  
و مسلم است كه ويليام كيسي، رئيسي كه ريگان بر سيا گماشت، اسباب دسترسـي پيـدا كـردن                   . مي گيرد، در اختيار گرفته است     

 .اسرائيل به عكسها را فراهم آورده بود
ظـاهر، هـدف   ب.     كيسي حامي سرسخت رئيس سيا شد، دستور داد به افسران رابط با اسرائيل، دفتري نزديك دفتر كار او بدهند  

اما ...  كار مي كردند   KH -11اين بود كه اسرائيل دسترسي مستقيم به مقامات اطالعاتي امريكا پيدا كند كه با اطالعات تصويري                 
وقتي اسرائيل اوزيراك را بمباران كرد، رئيس سيا درباره زياده روي اسرائيل در استفاده از تصـاوير بـا پرسشـهاي جـدي بسـيار                         

 »...روبرو شد 
 

  خميني با ريچارد آلن، روبرت مك فارلين و لورانس سيبرمن در واشنگتن"نماينده"قات مال
 

ديـداري  : ، روي داد  1980 رويدادهاي طول سال مبارزات انتخاباتي، در اواخر سپتامبر و اوائل اكتبـر                   يكي از پرنيرنگ ترين   
 هتل النفان پـالزا، بـا شخصـي اهـل خاورميانـه، بعمـل               كه ريچارد آلن و لورنس سيبرمن و روبرت مك فارلين در واشنگتن، در            

و نيز جاي ترديد نيست كه صحبت در اين باره بوده اسـت كـه               . چرا كه هر سه بدان اعتراف دارند      . آوردند، محل ترديد نيست   
ـ             . معاملة آزادي گروگانها بطور مستقيم با جمهوريخواهان بعمل آيد         ده، ايـن   زيرا هر سه تن مي گويند كـه شـخص مالقـات كنن

 .پيشنهاد را نپذيرفته اند: االاينكه آلن مي گويد. پيشنهاد را به آنها كرده است
تاور دوسـت   . نخست روبرت مك فارلين، كه آن زمان دستيار ارشد سناتور جون تاور بود، با او تماس گرفت                :      آلن گفته است  

. ريخواه كميسيون نيروهاي مسلح در سناي امريكا بود       ديرين نامزد معاونت رياست جمهوري، جرج بوش، و آن زمان عضو جمهو           
مك فارلين يك سرهنگ بازنشسته نيروي دريائي بود كه دسـتيار اجرائـي شـوراي امنيـت ملـي امريكـا در دوره هـاي رياسـت                           

 بر اين شورا، در رياست جمهوري نيكسون و فورد و حامي سرسـخت ريگـان   Brent Scowcroftكيسينجر و برنت اسكوكرافت 
 .دبو

او، كـه ميـل     .  با شخصي كه خود را ايراني مي خواند، ديـدار كنـيم            " التماس كرد  "مك فارلين به او تلفن و       :     آلن مي گويد  
نداشت، سرانجام به اصرار مك فارلين تسليم شد و بنا بر قول اين سه، ديـدار كوتـاهي در اواخـر سـپتامبر بـا آن شـخص اهـل                              

عي بود با نمايندگان حكومت ايران در تماس است، پيشـنهاد مـي كـرد گروگانهـا مسـتقيم                   اين مرد كه مد   . خاورميانه بعمل آمد  
آلن و سيبر   . هر سه مي گويند اين پيشنهاد را نپذيرفته اند و مالقات در دم پايان يافته است               . تحويل جمهوريخوا هان داده شوند    

 .ي و امكان مبادلة آن با گروگانها، نكرداي به تجهيزات نظاممن، بعدها اصرار ورزيدند كه اين مرد هيچ اشاره
آلن مي گويد گزارشي از اين ديدار نوشته است اما نمي داند            .      هيچيك از آن سه، نام و هويت آن شخص را بياد نمي آورند            

ن مرد را، كوتاه    سيبرمن آ . كجا گذاشته است و بياد نمي آورد آيا آن را به ديگري از فعاالن در مبارزه انتخاباتي گفته است يا نه                    
آنطـور كـه بخـاطر سـيلبرمن مانـده اسـت، بـه              . كنـد قد، مو سياه، نسبتاً جوان، با قيافه اي معمولي و بدون وقار، توصيف مـي              

پيشنهاد آن مرد اين بـود كـه        : سيلبرمن مي گويد  . ماند تا به ايراني    رده دو مي ماند و بيشتر به مصري يا مراكشي مي           "بانكدار"
، گروگانها تحويل جمهوريخوا هان  شوند زيرا ايرانيان نمي خواهند پرزيدنت كـارتر از آزاد شـدن گروگانهـا                    پيش از انتخابات  
 در هر زمان، فقط يـك رئـيس         "پيشنهاد او بكلي ناپذيرفتني است چرا كه        : او مي گويد به آن مرد گفته است       . اعتبار كسب كند  
 ."جمهوري داريم

من آدمهاي خود كوكي را كه پيشنهادي مي كنند         : ديد؟ در پاسخ اين پرسش آلن مي گويد           اما چرا به كاخ سفيد گزارش نكر      
آن را در خور گـزارش  . از اين پيشنهادها فراوان در جريان مبارزات انتخاباتي بعمل مي آيند. شايد كه گرفت، جدي نمي گيرم    

ل كه آلن اقامـه مـي كنـد، بـه دليـل حساسـيتي كـه        در واقع، به حكومت گزارش نشد اما نه به آن دلي. به حكومت كارتر نيافتم  
 :موضوع در نظر شركت كنندگان در ديدار داشت

    هوشنگ الوي كه به تابعيت امريكا درآمده بود و خود را تاجر اسلحه مي خواند، مدعي شد كه آن خاورميانه اي بـا  هويـت                          
قصدش از آن كار، تحصيل درآمد نبود و سـودي  : ا، او مي گفتسالها بعد از وقوع ديدار هتل النفان پالز     . نامعلوم، او بوده است   

 .وظيفه من، بعنوان يك امريكائي ايجاب مي كرد كوششي بعمل آورم... جز رها كردن گروگانها، انتظار نداشت 
ـ  در امريكا در تماس بوده است و آن دو پيشنهاد مي           "دو ايراني نماينده حكومت ايران    "    بگفتة الوي، او با      د گروگانهـا   كردن

بـه جـيمس بيكـر كـه سرپرسـت          : گويداو مي .  كه ايران بهاي آن را پرداخته بود، مبادله شوند         14 -در ازاء قطعات يدكي اف      



و در آن مالقـات، مـن   . گفتگوي تلفني با او، به مالقات در هتـل النفـان پـالزا انجاميـد            . مبارزات انتخاباتي بوش بود تلفن كردم     
 . فارلين و سيبرمن در ميان گذاشتمپيشنهاد را با آلن و مك

. و به كمك شما نياز نداريم     » خود با ايرانيها در تماس هستيم     « به اين دليل كه گفتند      . پيشنهاد او را رد كردند    :     الوي مي گويد  
سـند مهـم    آيا بايد ادعاي الوي را جدي گرفت؟        . هر دو، آلن و سيبرمن اصرار ورزيدند شخصي كه ديده اند، الوي نبوده است             

 : اينست1980 اكتبر 12دست نوشته او در دفتر يادداشت او، به تاريخ . كه با حرف الوي مي خواند، در اختيار است
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 النفان پالزا هتل
 صـفحه مـدارك قطعـات يـدكي كـه بهايشـان        40. براي مالقات با سيبرمن، آلن، بوب مك فـار        . با جيمس بيكر  ] ؟[صحبت تلفني   

 »707با چارتر . شده است در ازاء بازگشت گروگانها از طريق كراچيپرداخت 
 

مـدرك  . بعد از مرگ او، برادرش پرويز، خط او را شناخت         .     الوي، خود، هيچگاه استناد و اشاره اي به اين مدرك نكرده بود           
ه در نيويورك زنداني بـود، پيـدا        ، در ميان كاغذهاي آري بن مناش ك       1990، در   Parryرا روزنامه نگار امريكائي روبرت پاري       

، كـه الوي از دنيـا       1991پاري از آن فتوكپي تهيه كرد و آنهنگام نمي دانست معناي آن چيست، دفتر يادداشت تـا فوريـه                    . كرد
 .رفت، از ياد رفته ماند

 دست نوشته، الوي بـه      دو سال پيش از پيدا شدن اين      .     از جمله نكات پراهميت اين يادداشت، قيد گفتگو با جيمس بيكر است           
، روزنامه نگار، گفته بود با بيكر تلفني گفتگو كرده و از او خواسته بود مالقـاتي بـراي گفتگـو دربـارة                       Silversجوناتان سيلورس   

 .فرجام كار گروگانها، ترتيب بدهد
طريق كراچي را به نـامزد مسـتقل         از   707 با گروگانها و بازگشت گروگانها با هواپيماي         14 -    پيشنهاد مبادلة قطعات يدكي اف      
آندرسون، بالدرنگ، حكومت كارتر را از آن آگاه كـرده          .  نيز پيشنهاد كرده بود    Andersonرياست جمهوري، جون آندرسون     

با توجه به اينكه دست نوشته با آنچه الوي خود درباره ديدار مي گفت، مي خواند، مي توان بـاور كـرد كـه سـند اصـالت                     . بود
 .دارد
رچه سند، بخودي خود ثابت نمي كند او با آلن و سيبرمن و مك فارلين مالقات كرده است و تاريخ مالقات را نيـز بدسـت                              گ

 .نمي دهد، اما ثابت مي كند وي از مالقات مطلع بوده و در آن نقش بازي كرده است
 

 قمشه اي كيست و نقش او در ديدار هتل النفان پالزا چه بوده است؟
 

ديـدار هتـل النفـان پـالزا،        : ناش كه دست نويس الوي نزد او پيدا شد، ماجرا را به گونه ديگري حكايت مي كنـد                     آري بن م  
چـون، قـول و قـرار    . الوي براي اسرائيل كار مي كرد   . حاصل كوشش دستگاه اطالعاتي اسرائيل براي حل بحران گروگانها بود         

بخصوص كه سنجش افكـار نشـان       . ي امريكا كشاند، اسرائيل نگران شد     كيسي با كروبي، پاي اسرائيل بيش از حد به سياست داخل          
 .اين شد كه كوشيد بلكه پيش از انتخابات بحران گروگانها را حل كند. مي داد بر محبوبيت كارتر افزوده مي شود
ال فكـوري، وزيـر دفـاع       ، وي به اتفاق دكتر قمشه اي، استاد دانشگاه و مشاور ژنر           1980     بن مناش مي گويد در اواخر سپتامبر        

اين قمشه اي بود كه، در هتل النفان پالزا، با آلـن و مـك فـارلين و سـيبرمن، بعنـوان نماينـدة غيررسـمي        . ايران، به امريكا آمد 
بـن منـاش مـي گويـد ديـدارها نتيجـه           . او در يكي از اين دو، حاضر بود       . نه يكبار، كه دوبار، مالقات كرد     . حكومت، ديدار كرد  

ا پيش از آنكه پيشنهاد رد شود، چند روزي توسط ديگر كساني كه در اداره مبارزات انتخاباتي ريگان شـركت داشـتند،     ام. ندادند
 .بطور جدي مطالعه شد

 مال قات در هتـل النفـان پـالزا، در           -1:     سه حكايتي كه آلن و الوي و بن مناش از يك مالقات مي كنند، در چند نكته يكسانند                 
 هر سه مي گويند كه آن -2آلن و مك فارلين و سيبرمن در آن شركت كرده اند .  اوائل اكتبر، روي داده است     اواخر سپتامبر يا  

 . پيشنهاد رد شده است-3خوا هان داده است و - پيشنهاد تحويل دادن گروگانها را به جمهموري "خاورميانه اي" يا "ايراني"
 بر -3كرده است؟ و  از چه مقامي نمايندگي مي -2 كه بوده است؟ و      " اي خاورميانه" -1:     سه پرسش مهم بي پاسخ مي مانند      

 سر پيشنهادي كه بخاطر گفتگو بر سر آن، مالقات روي داده، چه آمده است؟



هويـت او   .  از هيچكس جز از خودش، نمايندگي نداشته و هيچ از اسلحه حرف نـزده اسـت                "خاورميانه اي " آلن مي گويد     -
 . مي دانند كه او الوي نبوده استجزء اسرار است و تنها

 او بوده است و از آن جناح از دولـت ايـران نماينـدگي داشـته اسـت كـه حاضـر بـوده                         "خاورميانه اي " الوي مي گويد     - 
 .و او با دو ايراني در رابطه بوده است كه آن زمان در امريكا بوده اند. گروگانها را با اسلحه مبادله كند

. يد او و ايراني مشاور وزير دفاع به امريكا آمده اند و پيشنهاد مبادله اسـلحه بـا گروگـان را داده انـد                        آري بن مناش مي گو     - 
 .مالقات را به كمك الوي ترتيب داده اند
اال اينكه حكايت الوي با دست نويس بجا مانده از او، مي خواند و مسـلم اسـت كـه در                     .    هيچيك از حكايتها قانع كننده نيستند     

باز، بـا پيـدا شـدن يادداشـت الوي در           . و نيز روشن است كه به تنهائي عمل نكرده است         . ادن مالقات نقش داشته است    ترتيب د 
اگر آلن و سيبرمن راست مـي گوينـد و          . ميان كاغذهاي بن مناش، واضح است كه ميان او و بن مناش رابطه وجود داشته است               

 ن مناش؟ ديدار كننده الوي نبوده، آيا قمشه اي بوده و يا ب
   بهر رو، با توجه به پيشنهادي كه ديداركننده به آلن و مك فارلين و سيبرمن داده، بر اينها بوده است كه موضوع را بحكومـت                         

. مردي مراجعه كرده و گفته از خميني نمايندگي دارد و پيشنهادي را دربارة آزادي سريع گروگانهـا داده اسـت                   . گزارش كنند 
شـايد پيشـنهاد او يـك سـوء تفـاهم از            .  واقع شده كه مذاكرات بر سر گروگانها جريان داشته اسـت           بخصوص كه اين امر وقتي    

در " اين نبوده كه "خاورميانه اي"پاسخ صحيح اين سه تن به آن  . هر چه بوده بايد گزارش مي شده است       . موقعيت بوده است  
م شما به نشانه غلط آمده ايد بگذاريد شما را بـه نشـاني              متأسفي": بلكه اين بوده است   . "يك زمان تنها يك رئيس جمهوري داريم      

و تلفن به كاخ    . با تاكسي، از النفان پالزا تا كاخ سفيد يا وزارتخارجه ده دقيقه بيشتر راه نيست              . "صحيح و درست راهنمايي كنيم    
 . ، ده سنت بيشتر خرج نداشت1980سفيد نيز در 

 . كاخ سفيد گزارش نكرده اند كه بيم داشته اند بر ضد ريگان و بوش بكار روداز آنرو به:      سالها بعد، سيبرمن مي گويد
   آيا حكومت كارتر اين اطالعات و گفتگوهاي خود را با ايران بكار كسب امتياز بر ضد ريگان مي برد؟ با توجه به آنچـه بعـد از                           

هوشـنگ الوي پيشـنهاد مبادلـه       : ينـان تمـام بـدهيم     ديدار در هتل النفان پالزا روي داد، مي توانيم پاسخ اين پرسش را بـا اطم               
از آن، نه بهره برداري سياسـي بـه زيـان           . پيشنهاد، بالدرنگ، به دستگاه كارتر گزارش شد      . گروگانها با اسلحه را به آندرسون داد      
 .ديگري شد و نه تبليغ به سود كارتر شد

 
ت و احمد كاشاني، سه يار عضو حـزب جمهمـوري اسـالمي           و دكتر مشكا  . دكتر قمشه اي كه منسوب به خامنه اي است        «: توضيح

 .»بودند و اين هر سه در معامله با حزب جمهوريخواه امريكا و اسرائيل نقش بازي كرده اند
 

    بالفاصله بعد از ديدار النفان پالزا، الوي با آندرسون، نامزد ديگر رياست جمهوري امريكا، از طريـق وكيـل مـدافع او ميچـل                        
رگـووين، از طريـق معـاون برژنسـكي، بدسـتگاه كـارتر             . ، تماس مي گيرد و پيشنهاد خود را به او مي گويد           Ragovinرگووين  

 .گزارش مي كند و مي گويد قصد دارد سيا را در جريان بگذارد
ت متحـده بـا     الوي مي گويد اگـر ايـاال      .     روز بعد، افسر سيا در دفتر وكالت رگووين در واشنگتن، با او و الوي ديدار مي كند                

تقاضاهاي خميني، مبني بر آزاد كردن پولهاي ايران و چشم پوشيدن از هر گونه تقاضاي غرامت از ايران، و اطمينان دادن كـه                       
الوي . ديگر در امور داخلي ايران دخالت نمي كند، موافقت كند، با تحويل قطعات يدكي هواپيماها، گروگانها آزاد مي شـوند                    

 .يندگي از حكومت ايران حرف مي زند اما حكومت اسرائيل نيز از تنظيم اين پيشنهاد آگاه استمدعي مي شود كه به نما
الوي مي كوشد حكومت امريكا را به پيشـنهاد پرداخـت بهـائي در ازاء گروگانهـا وادار                  « :     افسر سيا به اين نتيجه مي رسد كه       

سيا در گزارش خود بـه      .  كه اسمشان را نمي برد، دالل معامله شوند        تا او، با دادن اين پيشنهاد، همراه طرفهاي ايراني خود         » كند
 ." پيشنهاد الوي ارزش پي گرفتن را ندارد"، معاون برژنسكي، اظهار نظر مي كند كه Aronداويد آرون 

ا در دفتـر    آنگاه كه آرون تني چند از اعضاي حوزه رياست شوراي امنيت ملي ر            .  اكتبر مطلع شدم   3     من از اين گفتگوها در      
آرون فهرست قطعات يدكي را به من داد و خواست آنها را توسـط وزارت دفـاع   . خود گردآورد تا درباره پيشنهاد، گفتگو كنند      

 .بررسي كنم ببينم واقعي هستند يا خير؟ واقعي بودند



و بـه معـاون وزارتخارجـه،            رگووين، وقتي از طرف تماس خود در سيا شنيد پيشنهاد الوي ارزش پيگيري ندارد، متعجب شد                 
، دسـتيار خـود در امـور        Soundersكريستوفر او را بـه سـوندرس        . وارن كريستوفر، تلفن كرد و او را در جريان ماوقع گذاشت          

 .ميان مقامات وزارتخارجه و الوي يك رشته مالقاتها در طول ماه اكتبر روي دادند. خاورميانه، رجوع داد
 9در گـزارش    )  مشاور آندرسون در مسائل خـارجي      Frey(ا با الوي و رگووين و آلتون فري            سوندرس نخستين مالقات خود ر    

او : الوي همان پيشنهاد را كه يك هفته پيش از آن با سيا در ميان گذاشته بود، باز مي گويـد و مـي گويـد                     . اكتبر، شرح مي كند   
 ...نماينده حكومت ايران است و اگر باور نداريد از بني صدر بپرسيد

براي نشان دادن اصالت خـود، حاضـر اسـت بـروس لـنگن              : و نيز مي گويد   .    در روزهاي بعد، در پيشنهاد خود تغيير مي دهد         
Bruce Laingenو نيز، آماده است دو ايراني نماينده .  دبير سفارت آمريكا را كه در وزارتخارجه ايران گروگان بود، آزاد كند

، فهرست قطعات يدكي    14 -او بر فهرست قطعات يدكي اف       . نيويورك به واشنگتن بياورد   دولت را، براي گفتگو در جزئيات، از        
 درصد جزء  تجهيزات توقيف شده بود و بقيه را آمريكا بايد از انبارهـاي  25از اين قطعات، تنها .  را نيز افزود5 -هواپيماهاي اف   
 .خود مي داد

گفته بود با بني صدر تماس مستقيم دارد و آماده است دو ايراني نماينـده را          الوي  :     بر اين مشكل، مشكل اساسي نيز افزوده شد       
 ...براي مذاكره به واشنگتن بياورد

صـدر پاسـخ داد              اما وزارتخارجه، از طريق ريتسل، سفير آلمان غربي در ايران، از بني صدر راجع به الوي پرسيد و بنـي                   
 .اين شخص را نمي شناسم

پي گرفتن پيشنهاد او، خطر آن را داشت كه گفتگوهـاي در            . د كه الوي از ابتكار صادق طباطبائي اطالع ندارد            و نير روشن ش   
 .هر چند به شرحي كه خواهد آمد، از اواسط اكتبر، ديگر از طباطبائي خبري نشد. جريان را بخطر بياندازد

      

 تابستان داغ
 

در روز اول اين ماه، جمهوريخوا هان براي        . تخاباتي به اوج شدت خود مي رسند           اكتبر ماهي است كه در آن، مبارزه هاي ان        
در همين روز، رونالـد ريگـان گفـت    : خنثي كردن اثر سياسي آزاد شدن غيرمنتظرة گروگانها، تدابير متخذه را به اجرا گذاشتند      

انيان، بمثابه رئيس جمهوري، كارتر را بـر او         اگر گروگانها پيش از انتخابات آزاد شوند، تعجب خواهم كرد زيرا محتمل است اير             
 را  "غـافلگيري اكتبـر   "روز بعد، جرج بوش، در جمع روزنامه نگاران، بيان مشابهي كرد و براي نخستين بار،                . رجحان داده باشند  

 .بكار برد و اصطالح كرد
... 

و احمد خميني و به احتمالي بهزاد نبوي، طباطبائي  اكتبر، در ديدار تعيين كنندة  صادق طباطبائي با بهشتي و رفسنجاني           8     در  
تصميم اين شد كه طباطبـائي، بنـي        : اين جمع، سه تصميم گرفت    . از ديدار سه هفته پيش از آن خود، با  كريستوفر گزارشي داد            

واشنگتن گفتگوهاي  اين نخستين بار بود كه به بني صدر اطالع مي دادند كه با              . صدر را از گفتگوها با حكومت امريكا آگاه كند        
 .مستقميي انجام مي گيرد

از .  اكتبـر رسـيد  9اين پيام در .      تصميم دوم، اين شد كه صادق طباطبائي، از طريق آلمان غربي، پيامي براي واشنگتن بفرستد   
:  بـود  پيـام  بسـيار اطمينـان بخـش        . اتفاق در همان روز كه سوندرس با هوشنگ الوي و ميچل رگووين ديدار و گفتگو داشـت                

كريستوفر بالدرنگ به كارتر اطالع داد و كارتر تشويق شد و به او دستور داد تا هفته آينده توافق قطعـي                     . پيشنهادها قبول شدند  
 .را با ايران بعمل آورد

هـا را       تصميم سوم اين شد كه وي در پيام سومي، صورت دارائيهائي را كه امريكا توقيف كرده بود، تسليم كند و آزاد شدن آن      
چون امريكا ايران را از وضعيت حقوقي اين دارائيها آگاه  كرده بود، اين پيام را توقع از توقيف خارج شدن تجهيزات                     . بخواهد

 .نظامي و قطعات يدكي تلقي كرد
 

 :امريكا حاضر شد قطعات يدكي و تجهيزات نظامي را به ايران بدهد
 



. نسان به رفع توقيف از تجهيزات نظامي و قطعات يدكي، عالقه نشـان مـي داد                    در واشنگتن، هيچكس تعجب نكرد كه ايران اي       
اگـر تمـامي    . پرزيدنت صدام حسين اشتباه استراتژيك مصيبت باري كـرد        . چرا كه در جنگ با عراق، ايران زير فشار نظامي بود          

. يران جدا كرده و جنگ را برده بود       قواي خود را در جبهه دزفول گرد مي آورد و دزفول را مي گرفت، خوزستان را از بقيه ا                  
عـراق  " اكتبر، بني صدر به اين نتيجه رسـيد كـه     19در نتيجه قواي ايران موفق شدند، جبهه را تثبيت كنند و در             . او چنين نكرد  

 .  اكتبر، ايران دست به حمله متقابل كوچكي نيز زد13 ودر "جنگ را نخواهد برد
 اكتبر، از راه ريتسل، سفير آلمان در تهران، پيامي          11در  . بود اسلحه و مهمات روبرو بود        با وجود اين، ايران با مشكل جدي كم       

فهرستي از تجهيـزات و قطعـات يـدكي بـه           . براي طباطبائي فرستاده شد كه ظرف يك هفته زمان آزادي گروگانها را معين كند             
تجهيـزات و قطعـات يـدكي را بعـد از آزاد شـدن        امريكا مي پـذيرفت ايـن مقـدار از          .  ميليون دالر ضميمه پيام شد     150ارزش  

اين فهرست، انواع يـك و دو  .  برابر آنچه كه كريستوفر در بن  به طباطبائي وعده كرده بود3. گروگانها، در اختيار ايران بگذارد  
 . ميليون دالر را شامل نمي شد150را در بر مي گرفت اما نوع سوم تجهيزات نظامي و قطعات يدكي به ارزش 

   بعد از يك هفته افشاگريها دربارة معامله اسلحه با گروگانها، اظهار اين امر كه دستگاه كـارتر حاضـر شـد تجهيـزات نظـامي و                            
اما اين تجهيزات و قطعات را، پيش از گروگـانگيري و هجـوم             . قطعات يدكي را به ايران بدهد، ممكن است كمي شگفت بنمايد          

وقتي گروگانها آزاد مي شدند، تحويل آنها به ايران از نظر قانوني و اخالقـي و                . پرداخته بود عراق، ايران خريده و بهاي آنها را        
شايد بهتر آن بود كه از روز نخست بصراحت مي گفتيم با رها شدن گروگانهـا، تمـامي تجهيـزات و                     . سياسي و انساني، موجه بود    

 .قطعات يدكي به ايران فرستاده خواهند شد
آن زمان، چهار سال بود كه در شـوراي امنيـت ملـي    . شخص من تهيه كردم و به نظر پرزيدنت كارتر رساندم اكتبر را 11   پيام  

اما  اين پيام حساس ترين سندي بود كـه بـر رويـش كـار                . بر روي هزارها سند بسيار حساس كار كرده بودم        . خدمت مي كردم  
پيام كارتر را به    . ل نيمي از تجهيزات و قطعات يدكي نمي شد        حساسيت فوق العاده پيام يكي بخاطر اين بود كه شام         . كرده بودم 

 .وزارتخارجه دادم و به ايران فرستاده شد
     اما آنچه دستگاه كارتر نمي دانست، اين بود كه ايران ممكن است عرضه كننده ديگري يافته باشد و بتواند سالحها و قطعـات                       

فكر مي كرد پيشنهادي بس سخاوتمندانه به ايران مي كند زيـرا بـاورش ايـن                واشنگتن  . يدكي ساخت امريكا را از اسرائيل بخرد      
 .بود كه ايران از هيچ كجا نمي تواند اين تجهيزات و قطعات را فراهم آورد

ايـن سـفير بـدون اطـالع        .      در اين ميان، دستگاه كارتر روابط خوبي با سفير آلمان در تهران، گرهارد ريتسل، پيدا  كرده بود                 
، وي به  مشهد رفتـه و چنـد روزي را،            1980در تابستان   . تن به ابتكار خود به يك رشته فعاليتهاي ديپلماتيك دست زده بود           واشنگ

سفير او را راضي كرده بود پيامي براي خميني بفرسـتد و بـه او يـادآور                 . با يكي از آيت اهللا هاي بزرگ، به مطالعه پرداخته بود          
 .خميني پيام را دريافت كرده و بدان، وقعي ننهاده بود. ات قرآن استشود كه گروگانگيري برخالف تعليم

 اكتبـر،   14در  .     ريتسل با چهره هاي مهم دولت و بخش خصوصي، از جمله صادق طباطبائي، روابط صميمانه برقرار كرده بـود                  
سـمي نبـوده، او كوشـيده بـود، حـس           در اين نامه كـه ر     . وي نامه اي را كه خود نوشته بود به طباطبائي داد تا به خميني بدهد              

 : نوشته بود. عدالت، حس سود شخصي او و ستايش پذيري او را اقناع كند تا مگر او گروگانها را رها بسازد
 امام 
  به سال پيري، -
  خردي ژرف نگرداري -
  خزانه اي از تجربه ها هستي -
 .  قلبي جوان داري-
 
... 

 بشوند دستور بدهيد گروگانهاي آمريكائيĤزاد 
 . و آنها بتوانند جمعه به فرانكفورت برسند

 در عوض 
 .  امريكا تمامي دارائيهاي ايران را آزاد خواهد كرد-



 به تمامي بانكها در سرتاسر جهان، دستور خواهد داد دارائيهاي ايران را از توقيف خارج كنند امريكا قول خواهـد داد كـه در         -
 . كندحال و آينده، در امور ايران دخالت ن

 ) البته اين كار زمان مي برد( امريكا همه كار خواهد كرد تا ثروتي را كه شاه به امريكا برده است، به ايران باز گرداند -
 .  حكومت امريكا از اتباع خود خواهد خواست پولهاي پنهان شده شاه را گزارش كنند-
 . و بهايشان را پرداخته است، دريافت خواهد كرد ايران بالدرنگ تمامي اسلحه و قطعات يدكي را كه سفارش داده -
 .  حكومت جمهوري فدرال آلمان نزد ايران، ضامن مي شود كه امريكا تمامي اين تعهدها را برآورد-
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 گرهارد ريتسل 
مروز، هيچگاه منتشر نشده است     نه واشنگتن و نه بن، از آن، هيچ نمي دانستند و تا ا            .      اين كار، يكسره، ابتكار شخصي ريتسل بود      

... 
 

اما پيشنهادها، همانها هستند كه در سـناريو آمـده انـد و شـخص               . نوشتن نامه ممكن است ابتكار شخص سفير بوده باشد        « :توضيح
بـا  . كارتر در نامه اي به اينجانب تكرارشان كرده و باالخره توسط دو سفير آلمان و سوئيس، در پاسخ اعتراض من، پيام داده بود                      

 ؟ »وجود اين پيشنهادها، چه شد كه آقاي خميني و دستياران او به موافقتنامه الجزيره تن داده اند
 

 : گروگانها نزديك بود آزاد بشوند كه
 

داد باور كننـد،  اين توجيه به آنها حق مي.  اكتبر، فرماندهان عمليات نجات، دربارة آزاد كردن گروگانها، توجيه شدند       9     در  
 بود، كـه روزنامـه نگـار ايرانـي در تبعيـد، اميـر               1980 اكتبر   5در  . اي كه آنهمه در انتظارش بودند، شايد فرا رسيده است         لحظه  

 .  گروگان امريكا را به تهران باز گردانده اند52طاهري در ساندي تايمز نوشت كه 
. ام مي گرفتند تا محل دقيق گروگانها يافتـه آيـد    علمليات اطالعاتي دقيقي انج   .      اما فرماندهان عمليات نجات، مشكوك بودند     

مجمـوع  : انتظارشـان زيـاد بطـول نكشـيد       . اين منابع، هنوز هيچ گزارشي دربارة بازگرداندن گروگانها به سفارت، نداده بودنـد            
كجـا هسـتند،    وقتي مسلم نبود كه گروگانها در تهران و ي        . اطالعات در دسترس، گردآوردن گروگانها در تهران را مسلم نمي كرد          

همانطور كه امروز مي دانيم، در واقع، در آوريـل كـه طـرح طـبس بـه شكسـت                    . دست زدن به عمليات نجات موجه نمي نمود       
 .انجاميد، گروگانها را پخش كردند و هيچگاه آنها را به سفارت بازنگرداندند

بودنـد، كـارتر اجـازه اجـراي طـرح آزاد كـردن                  در واقع، اگر هم خبر راست بود، يعني گروگانها را به سفارت بازگردانده              
 اكتبـر   "جمهوريخوا هـا ن كـه در تـرس از           . تمام توجه ما جلب دو پيامي بود كه طباطبائي فرستاده بود          . گروگانها را نمي داد   

. دند بودند، با اطالعاتي كه، توسط شبكة جاسوسي خود در درون دستگاه كارتر، تحصيل مي كردند، بيشتر مـي ترسـي                    "سورپرايز
جـو انتخابـاتي روزهـاي مـاه     . دادند، اضطراب آور بودنـد بيشتر اطالعاتي كه عناصر اين شبكه از درون اين دستگاه به آنها مي            

 . اكتبر، اين ترس را باز هم بيشتر مي كرد
سـخ ايـن    ريچارد آلن كه رئيس شوراي امنيـت ملـي ريگـان شـد، در پا              .  چگونه درز مي كردند؟    "بكلي سري "     اما اطالعات   

، در كنگره، در پاسخ اين پرسش نمايندگان كه دفتر يادداشت كارتر چگونه بدسـت  1984در . پرسش، خستي تمام نشان مي دهد    
تا آنجا كه اطالع دارم، در طول مدت فعاليتهاي انتخاباتي سـال            « : اداره كنندگان مبارزات انتخاباتي ريگان و بوش افتاد، گفت        

حـال  . » سندي دولتي كه طبقه بندي شده و يا حتي اتتشارش ممنوع شده باشد، دريافت نكـرده ام ، من هيچگونه اطالع يا    1980
آنكه موارد مستند بسيار هستند از رسيدن اطالعات و اسناد سري بدست آلن، اين اطالعات و اسناد را عناصر نفـوذي عضـو شـبكه                     

 .ل ماه اكتبر بكار انداخته بودنداين شبكه را در روزهاي او. جاسوسي ريگان بوش، به او مي رساندند
، مردي از محافظه كاران، كه در سـابق، معـاون وزارتخانـه و سـفير آمريكـا در      Seymour Weiss اكتبر، سيمور ويس 10     در 

 . باهاماس بود، آلن را از وجود طرح دوم عمليات نجات گروگانها آگاه كرد
 : ود، اطالع تلفني زير را نوشت اكتبر، ريچارد آلن در دفتر يادداشت خ13     در 
. انـد  هفتـه پـيش همـه را بـه سـفارت آورده     - گروگانهـا  .Angelo Cocevilla - 9725- 938 AIA آنجلو كودويال 1151     

 .  تائيد شد- ADMIN -اطالعات واصل از 



اين يادداشت مي گويد .  كار مي كردآن هنگام، او در دفتر كميته اطالعات سنا.      آنجلو كودويال يك افسر اطالعاتي سابق بود     
مطلع شده است كه تمامي گروگانها را به سفارت امريكـا در تهـران بـازآورده انـد و دسـتگاه      DIA كه آژانس جاسوسي دفاعي 

 . كارتر انتشار اين خبر را ممنوع ساخته است
غير از فرمانـدهان    . حكومت امريكا بود  ، يكي از حساس ترين گزارشهاي جاسوسي آن زمان          " Eureka اويركا   "     گزارشهاي  

 روز بعد از گزارش شدن      4اما ريچارد آلن، تنها     . عمليات نجات، و تني چند از عاليترين مقامات حكومت از آنها اطالع نمي يافت             
 . ب نيز، بر اين هنر جاسوسي، غبطه مي برد.گ.ك! به پرزيدنت كارتر، گزارش را در كشوي ميز خود داشت

، آلن از نقشه آزاد كردن گروگانها خبر داشت و مي دانست كه اطالع از محل نگاهـداري گروگانهـا، اهميـت تعيـين                             و البته 
اگر اطالع راست بود، حكومت كارتر در موقعيت آن بود كه هر لحظه طـرح عمليـات را   . كننده اي از لحاظ اجراي طرح دارد     

 . به اجرا بگذارد
 آزاد  - F.C.I:  اكتبر، در دفتر تلفن خـود، يادداشـت كـرد كـه            10در  . ز دريافت مي كرد        آلن اطالعات جاسوسي ديگري ني    

، يكـي از  Fred C. Ikelآيكـل  . س.  حرفهـاي اول نـام  فـرد   F.C.Iحـروف  . شدن گروهي از گروگانها در ازاء قطعات يدكي
مـاه هـا بعـد از انتخابـات، در دوران     . ردندكحاميان ريگان و از فعاالني بود كه زير نظر مشاور ريگان در امور خارجي، كار مي          

انتقال رياست، آيكل از سوي ريگان، بمثابه تنها كسي كه مجاز است اطالعات مربوط به وضعيت ايران را دريافت كند، بـه كـاخ                        
 . سفيد معرفي شد

 4رده بود گروگانهـا در      چرا كه در همان زمان، رفسنجاني در جمع خاصان، پيشنهاد ك          .      پيام آيكل سخت در خور توجه است      
اگر امريكا به تعهد خـود عمـل كـرد، گـروه            . مرحله آزاد شوند و در هر مرحله، ايران حسن نيت و وفاي بعهد امريكا را بيĤزمايد               

 . الخ. دوم گروگان آنها آزاد شوند
 اكتبر آن را به حكومت كارتر گزارش        14اما تا   .      الوي كه با تهران ارتباط تلفني داشت، از راه تلفن، از اين پيشنهاد مطلع شد              

كارتر به وارن كريستفر دستور داد كه بفوريت از طريق آلمان به ايران بگويـد كـه ايـن                   . خبر، خون همه را بجوش آورد     . نكرد
 . پيشنهاد هيچ پذيرفتني نيست

ود، داللت بر آن دارد كه يا با الوي              اين امر كه آيكل چهار روز پيش از آنكه خبر به حكومت امريكا برسد، از آن مطلع مي ش                  
منبع ديگر، سيروس هاشـمي     . رابطه داشته است و يا دستگاه جاسوسي جمهوريخوا هان از راه شنود تلفن، از آن آگاه شده است                 

 . است كه با اشخاص دفتر رفسنجاني رابطه منظمي مي داشت
 اكتبـر،  15امـا در  . خبـر را مـورد اسـتفاده مسـتقيم قـرار ندادنـد            بوش، بظـاهر،     -     اداره كنندگان فعاليتهاي انتخاباتي ريگان      

راجع به گروگانها را بـدلخواه جمهوريخواهـان  پخـش مـي كـرد،               ) يا ضد اطالعات  ( در شيكاگو، كه اطالعات      WLSتلويزيون  
رار است آنها را، غير چهار      گروگانهاي امريكائي را به سفارت آمريكا در تهران باز گردانده اند و ق            « : داستاني ساخت و منتشر كرد    

 اكتبـر توسـط     13 و   10آشكار است كه اين داستان، از تركيب دو اطالع فوق كـه در              . »تن، در ازاء اسلحه به امريكا باز بگردانند       
 . آيكل و كودويال به آلن داده شده اند، ساخته شده است

، روزنامـه نگـار و مقالـه نـويس     John Wallachجون واالچ .  اكتبر، آلن اطالع لرزه بر تن انداز ديگري دريافت كرد15     در 
، با آلن تماس گرفت و به او اطالع دادكـه مصـاحبه اي بـا موسـكي، وزيـر امـور       Hearst Corporationهيرست كورپريشن  

 . موسكي خوشبين بوده و اظهار مي كرده است كه گروگانها، تا اواخر اكتبر آزاد مي شوند: خارجه، بعمل آورده است
 يك  "، به رونالد ريگان، ادوين ميز و ويليام كيسي نوشت و اطالع داد كه               " حساس و خصوصي   "     آلن، فوراٌ، گزارشي، با قيد      

، به او اعالن خطر كرده است كه امكان توافقي بـر سـر گروگـان و آزاد شدنشـان در     "منبع كه در وثوق به او  جاي شك نيست      
بـدان خواهـد مانـد كـه از         ... اگر در اين تاريخ، گروگانها آزاد بشوند        « : زارش مي گويد  گ. هفتة آخر اكتبر بوجود آمده است     

و اينسـان گـزارش او      .  را مـي دهـد     "ABCXYZ"آلـن بـه موسـكي اسـم رمـز           . »آسمان آبي، به ناگهان صاعقه اي فرود آيد       
"ABCXYZ"نام مي گيرد  . 

موسكي مصـاحبه كـرده و واالچ، روز بعـد، آن را در نشـرية               . ده است      اما در اين گزارش، هيچ اطالعي طبقه بندي شده  نيام          
آلن از آنرو بيشترين اهميت را بدان داده و اينهمه حساسيت نسبت به آن اظهار كرده است كه از منابع                . خود، منتشر ساخته است   

همان تـرس ريگـان و بـوش و         حساسيت و اضطرابي كه آلن، در گزارش بروز داده،          . ديگر خود تأئيد آن را بدست آورده است       
 .  بوده است" اكتبر سورپرايز"همكارانشان از 



 اكتبر، جمهوريخوا هان بايد كاري مي كردند و گر نه، از آسمان آبي انتخابـات،                31 تا   24 اكتبر تا هفتة     15از  .      زمان تنگ بود  
 . صاعقة شكست بر آنها فرود مي آمد
 ...      و ناگهان مذاكرات قطع شدند 

 
موسكي به ريگان اعالن خطر كرده است بنـي صـدر مشـكل گروگانهـا را     : بدينسان، صورت واقعي خبري كه مي گفت  « :توضيح

اما اگر قصد موسكي از اظهار نظر، دادن اطالع نبـوده، دسـت كـم، از                . حل مي كند اگر نجنبيد فردا دير است، آشكار مي شود          
ي اگر جمهوريخواهان را بر آن نمي داشت با طرفهاي معاملـة خـود در               مصاحبة موسكي، حت  . روي ناشي گري سخن گفته است     

زيرا اگر گروگانهـا بموقـع   . ايران، در پاريس گردآيند و با انجام معامله، مانع به نتيجه رسيدن گفتگوها شوند، كاري نادرست بود 
 . ي رسيدآزاد نمي شدند، اثري بس منفي بر روحيه امريكائيان مي گذاشت و زيان آن به كارتر م

 

 عقد معامله بسته مي شود 
 

، خبر داد كه اياالت متحده با اسرائيل تماس گرفته است تـا             1980     روزنامة كويتي االنباء بود كه در پايان سپتامبر و آغاز اكتبر            
ر بگيرد امـا كـارتر بـا    اسرائيل خود با تمام توان مي كوشيد روابط با ايران را از س          . واسطه انتقال تجهيزات نظامي به ايران گردد      

 . قاطعيت تمام با فروش اسلحه به ايران، پيش از آزادي گروگانها، مخالفت مي كرد
 

 . اسرائيل تصميم مي گيرد با كيسي همكاري كند
 

ـ .      اسرائيل دستور تحريم را، از آوريل تا ماه اوت كه كيسي با روحانيان ايران قول و قرار گذاشت، رعايت كرد            ن بگفته آري ب
مناش، نه تنها كيسي، بلكه مقامات سيا نيز به اسرائيل مراجعه كردند و از اسرائيل خواستند با جمهوريخوا هان در ابتكارشان بـراي                       

 . آزادي گروگانها، همكاري كند
، مي توانسـتند    رفتنداگر اعمالشان لو مي   .      مقامات اسرائيل تصميم گرفتند سفارش مقامات سيا را، چراغ سبز امريكا تلقي كنند            
اينطـور پنداشـته انـد كـه واشـنگتن مـي       . بگويند، اقدام كيسي و سفارش مقامات سيا را اجراي يك طرح پنهان تلقي كرده انـد  

تا اگر ماجرا فاش شد، بتواند بگويد اسـلحه بـدون اطـالع امريكـا بـه                 . خواهد از اين راه اسباب آزادي گروگانها را فراهم سازد         
اين شد كه اسرائيل تصميم گرفت قاطعانه، با كيسي، در اجراي نقشه اي در مادريد و پاريس، كه بـه عقـد           . ايران داده شده است   

 .معامله انجاميد، همكاري كند
 تن از اعضاي دستگاه جاسوسي خـود كـرد و بـه آنهـا آموزشـي                 6     براي تدارك دور دوم مالقاتها، اسرائيل اقدام به انتخاب          

 تن ديگر، كسـاني بودنـد   5در ميان . بن مناش در كار با ايرانيان پرسابقه تر بود. ن، آري بن مناش بود ت6يكي از آن   . فشرده داد 
 . كه در كار اسلحه، پرتجربه بودند

مايه اين نگراني،   . بن مناش تعليم داده شد كه اسرائيل نگران توافق امريكا با عربهاست           .       بيشترين آموزش در زمينه سياسي بود     
اسـرائيل  . بوبيت رو به افزايشي بود كه رئيس جمهوري مصر، انورالسادات، در افكار عمومي امريكـا بدسـت مـي آورد                   عمده، مح 

احساس مي كرد با از دست دادن رژيم شاه، در تعادل قوا در سطح منطقه، موقعيت قوي خود را از دست داده و در برابر تفاهم                          
صويري كه مقامات اسرائيلي از كاخ سفيد كارتر ترسيم مي كردند، يـك دسـتگاه               ت. امريكا با اعراب، بسيار آسيب پذير شده است       

جنگ عراق با ايران بسود اسرائيل بود چـرا كـه هـر دو      . فلجي بود كه جز به گروگانهاي امريكا در ايران، نمي توانست بيانديشد           
صورت عراق قدرت مسلط بـر خلـيج        دراين  . خطر عراق بزرگ مي شد اگر در جنگ پيروز مي شد          . كشور برايش خطري بودند   

 دريافـت   "خبرهاي بـدي  "بنا بگفته تعليم يابندگان، به آنها مي گفتند از وضعيت و موقع شناسي پرزيدنت كارتر                . فارس مي شد  
 . مي كنند كه اميد و اعتمادي به او، برنمي انگيزند

سـازمان اطالعـات اسـرائيل      .  محوري مي چرخد       برعكس، جمهوريخوا هان كساني خوانده مي شدند كه مي دانند دنيا بر چه            
ريگان بر اين باور است كه براي مقابلـه بـا شـورويها، قـدرت               .   بوش مي خواهند با ايران تفاهم كنند        -تعليم مي داد كه ريگان      

 نگرانيهـاي   بوش رئيس سابق سيا است و اهميت استراتژيك و هـم          : مي گفتند . نظامي الزم است و از اينرو به اسرائيل عالقه دارد         



و نيز ريگان در افكار عمومي امريكا سخت محبوب است و كارتر اقبال انتخـاب شـدن را                  . استراتژيك اسرائيل را درك مي كند     
 .هيچ ندارد

از اين رو بود كه     .    با وجود اينها همه، شركت در معامله اي كه طرفهاي آن، خارج از دولت بودند، كاري بغايت خطرناك بود                  
 . وزير و نه هيچ چهره سياسي ارشد را، به مالقاتهاي پاريس نفرستاداسرائيل، نه

مي دانيد چـه خواهـد شـد اگـر راز           «  را يادآور مي شدند و پي در پي هشدار مي دادند             "سابقه واترگيت "    تعليم دهندگان   
ا در بر دارد كه بر كمك امريكا به         خطر آن ر  : دادندو پاسخ مي  » شركت اسرائيل در معامله بر سرگروگانها، از پرده بيرون افتد؟         

 .اسرائيل، نقطة پايان بگذارد
 

 اجتماع در پاريس و عقد معامله
 

وقتي به پاريس رسيدند، بـه  .  اكتبر، وارد فرودگاه اورلي شدند14 همكار او، با پرواز ال آل، بعد از ظهر سه شنبه، 5   بن مناش و   
بن مناش و عضو ديگر تيم در هتل هيلتـون، واقـع            . عنوان جهانگرد اقامت گزيد   سه تيم دونفري تقسيم شدند و هر تيم در هتلي ب          

با وجود ايـن،  . به آنها گفته شد از تماس با مقامات رسمي اسرائيل در پاريس، اجتناب كنند. در نزديكي برج ايفل، اقامت گزيدند   
 . صورت خطر، با تلفن تماس بگيرندشماره تلفن مقام امنيتي اسرائيل در سفارت اسرائيل، به آنها داده شد تا در

فرانسه در اين ديدارها، بمثابه كوشـش بـراي جسـتن راه حـل              :  تن گفته بودند   6     تعليم دهندگان دربارة نقش فرانسه، به اين        
س در عمل، وقتـي تـيم اسـرائيلي وارد پـاري     . فرانسه در گفتگوها شركت نمي كند اما آنها را مي شنود          . مشكل گروگانها مي نگرد   

 !شدند، افراد سازمان امنيت و اطالعات فرانسه را، دوربين بدست، در حال فيلم برداري يافتند
اختيار گفتگو يا انجام معامله به نمايندگي از اسرائيل را          .      بنا بر تعليماتي كه به بن مناش داده بودند، او تنها بايد گوش مي داد              

دفتـر  "مأموريت او، ايـن بـود كـه         . تيم نيز همين تعليمات را دريافت كرده بودند       تا آنجا كه او مي داند، ديگر اعضاي         . نداشت
 از اسم و عنوان و مقام ايرانيان، شماره تلفن، نشاني آنها ترتيب دهد و مشخص كند كه هر يك به كدام جناح تعلق دارند             "تلفني

 و چگونه مي توان با آنها تماس گرفت؟
 اقامت گزيدند و بن مناش، ظهر روز بعد، با آنها ديدار            Montaignerيران، در هتل مونتين         بعضي از اعضاي هيأت نمايندگي ا     

در آنجـا ايرانيهـا آبجـو       . رفتنـد ) هـا محلة فاحشه (شب با هم به پيگال      . پاريس را  گشتند   . روزهاي بعد را با هم گذراندند     . كرد
 ...نوشيدند و 

مي دانسـت  .  ايراني عضو هيأت، بدست آورده بود     16العات بايسته را دربارة        بن مناش بخود غره شد چرا كه، به آن زودي، اط          
 .هر دو طرف به تماس با يكديگر عالقه نشان مي دادند. كه ايرانيها نيز همين كار را با طرف هاي اسرائيلي خود مي كنند

ـ : فعاليتهـا در سـه هتـل متمركـز بودنـد     .    بن مناش در هيچيك از مالقاتها شركت نكرد  Waldrofتس وا لـدروف فلوريـدا   ري

Florida و رافائل Raphael .وي با بعضي از امريكائيها نيز ديدار كرد. 
اما بمحض اينكه امريكائيها پيدا مي شدند، رفتار ايرانيها .    بن مناش مي گويد وقتي با ايرانيها تنها بوديم، خوش و بش مي كرديم            

او بياد مي آورد كه يكبار مشغول صحبت با ايرانيها بود و يك امريكائي به گروه                . امريكائيها را دوست نمي داشتند    . خشك مي شد  
 .»يكي از حرامزاده ها دارد مي آيد« :   يكي از ايرانيها، به گوش او، به فارسي، گفت. نزديك شد

ـ                 ردن گروگانهـا، بـه توافـق         بن مناش متوجه شد كه ديدار و گفتگوها دارند به پايان مي رسند و دو طرف بر سر زمان آزاد ك
به اين ترتيب، سـه مـاه   . جريان گفتگوها را با حكومت امريكا كُند مي كنند: ايرانياني كه با او در تماس بودند، گفتند       . رسيده اند 

طرف امريكائي بـه صـراحت نخواسـت گروگانهـا تـا            . طول مي كشد كه كارهاي بانكي انجام بگيرند و پولهاي ايران آزاد شوند            
گفت، بعد از انتخابات رياسـت جمهـوري امريكـا نيـز، تـا همـه                مي. ، آزاد شوند  1981 ژانويه   20مراسم اداي سوگند در     انجام  

يكي از ايرانيها در    . به سخن ديگر، مي خواست گروگانها را به ريگان تقديم كنيم          . ترتيبات فراهم نشده اند، گروگانها را رها نكنيد       
را تا ماه مارس صبر نكنيم؟ آنوقت از مذاكره تا آزاد كردن، همه بدسـت ريگـان انجـام          تفسير حرف طرف امريكائي، مي گفت چ      

 .خواهد شد
بگفته او،  . شنبه به كنيسه رفت و يكشنبه پاريس را ترك گفت         .  اكتبر، او بكار خود پايان داد      17   بن مناش مي گويد، جمعه شب،       

بن مناش اصـرار    . مهمترين ديدارها، در روزهاي آخر هفته، واقع شدند       . تا جمعه، امريكائيهاي مهم، از جمله كيسي، نيامده بودند        
 .داشت كه در جنوب فرانسه، نيز ديدارهائي بعمل آمده اند اما حاضر نشد درباره چند و چونشان توضيح بدهد



ن اسلحه بفروشد بشرط     اكتبر، زيپوري، معاون وزارت دفاع اسرائيل، بطور رسمي، اظهار كرد اسرائيل حاضر است به ايرا               18   در  
 سپتامبر، در آن هنگام كه گفتگوهـاي ايـران و اسـرائيل در زوريـخ                28در  . آنكه ايران سياست ضد اسرائيلي خود را تغيير بدهد        

معناي اظهارات او اين بود كه توافق انجام گرفته و يـا در شـرف               . پيشرفت مي كردند نيز، وي مشابه اين اظهارات را بعمل آورد          
 .انجام است

 :     شرحي كه بن مناش از ديدارهاي پاريس مي دهد، كم و بيش همانند شرحهاست كه ديگران مي دهند
 

 مشابهات ميان شرحها كه از ديدارهاي پاريس داده اند
 
جـوهر توافـق ايـن بـود كـه          .  ديدارها بدانخاطر ترتيب داده شدند كه توافق نهائي را بر اساس توافق پيشين بعمل آورنـد                - 
در ازاء آن، از طريـق اسـرائيل،        .  بوش تحويـل دهنـد     -يان گروگانها را بعد از انتخابات رياست جمهوري امريكا، به ريگان            ايران

 .امريكائيان به ايران اسلحه تحويل دهد
 ظـن   فرانسويها از ديدارها آگاه بودند و     .  شركت كنندگان اصلي در ديدارهاي پاريس، امريكائي و اسرائيلي و ايراني بودند            - 

 .نقش آنها ايجاد تسهيالت بوده است. قوي مي دهند كه استراق سمع مي كرده اند
 اكتبر، واقع شده    19 تا   17اما ديدارهاي اصلي در تعطيالت آخر هفته،        .  اكتبر انجام گرفته اند    15 ديدارهاي مقدماتي حدود     -
 .اند
ي از هتلها انجام گرفته اند، كه بازرسي شده و مطمئن شـده             ديدارهاي اصلي در اطاقهائ   .  ديدارها، نه يك ،كه چند بوده اند       -

 .اند از وجود دستگاههاي شنود پاك و از استراق سمع محفوظند
بگفتـه بـن    . انـد  با وجود اصرار بر سري نگاهداشتن ديدارها و گفتگو، هيأتهاي شركت كننده در گفتگوها پـر شـمار بـوده                    - 

تنها  نگراني هيأتها اين بوده است كـه نكنـد حكومـت             . يكايي در پاريس حضور يافته اند      امر 12 ايراني و    16 اسرائيلي و    6مناش،  
 .امريكا از ديدارها، اطالع پيدا كند

تا اين هنگام، جز كساني     . كسان شركت كننده با دقت انتخاب شده اند       .  اين ديدارها با مراقبت كافي سازمان داده شده اند         - 
 . اند، هيچيك از شركت كنندگان اصلي از آن حرف نزده اندكه بر حسب تصادف از آن حرف زده

وقتي بن مناش در پاريس بود، سيروس هاشـمي  بـه هوشـنگ الوي               :      شرحي كه الوي از ديدارهاي پاريس مي دهد، اينست        
نجـا، هـر دو بـه       الوي بالدرنگ به لندن پرواز مـي كنـد و از آ           . تلفن مي كند و از ا و مي خواهد فوري خود را به لندن برساند              

 .پاريس، به هتل رافائل، مي روند
بعـد از آن،    . او، در آن تـاريخ، رفـت      :    سه تن از اعضاي خانوادة الوي كه ترجيح مي دهند، هويتشان آشكار نشود، مي گويند              

 را سـيا ترتيـب      مالقاتها« : به آنها مي گفت   . فراوان از اين مسافرت و ديدارهاي پاريس با اعضاي خانواده خود، صحبت مي كرد             
 .داده بود و در آن روزها، او با جورج بوش در تماس بوده است

يكـي از شـركاي احمـد       « دهقـان : دو منبع ديگر مي گويند    . در پاريس، با سرهنگ دهقان ديدار كرده است       :    الوي مي گويد  
او نيز، در ايـن ديـدارها حاضـر         . داشتحيدري در اينترپارتس، رئيس لجيستيك نيروي زميني بود، و با اسرائيل روابط تنگاتنگي              

 .بود
 

آقاي علي خامنه اي با سماجت تمام اصرار مي ورزيـد           . سرهنگ دهقان از رياست لجيستيك نيروي زميني بر كنار شد         « : توضيح
ن كـه   بعد به اين عنـوا    . ، به معاونت تداركاتي وزارت دفاع منصوب شد       60بعد از كودتاي خرداد     . او به شغلش، بازگردانده شود    

 ...در كودتاي قطب زاده شركت داشته است، دستگير شد 
    آيا او در آن زمان در پاريس بوده است؟ هنوز نمي دانيم، اما مسلم است كه گـروه رفسـنجاني و خامنـه اي و بهشـتي اصـرار                             

 .»داشتند تصدي خريدهاي ارتش با او باشد
 

او از ارتباط . د كردن گروگانها در ازاء اسلحه، با وي گفتگو كرده استوي با كيسي ديدار كرده و دربارة آزا     :    الوي مي گويد  
 .سيروس هاشمي با كيسي نيز اطالع داشت و مي گفت شخصي به اسم شاهين رابط اين دو بوده است



ن همـان   شـاهي . در پاريس، چند نوبت، از سيروس هاشمي و تني چند از اسرائيليها، نام شاهين را شنيده است                :     الوي مي گويد  
شاهين، در اول اوت، بعد از ديدارهاي اول كيسي . ، كيسي را با برادران هاشمي، در رابطه گذاشت1980كسي بود كه در اوائل   

 . اكتبر، بعد از ديدارهاي پاريس، با سيروس هاشمي شام خورده است22 كروبي در مادريد و در -
هنـوز كارهـاي انجـام      . روس هاشمي نقش درجه دومي بيش نداده اند           در پاريس، جمشيد هاشمي غايب بوده و از قرار به سي          

 .ناگرفته، بسيار بودند اما دو طرف با يكديگر رابطة مستقيم پيدا كرده بودند و ديگر نيازي به او نداشتند
      صحت شرحي كه ريچارد برنك از ديدارهاي پاريس مي دهد، همچون، درستي معرفي كـه از خـود و سـوابقش مـي كنـد،           

آزمـون رسـيدهاي كـارت    . انـد مورد ترديد بسياري از روزنامه نگاران و كساني است كه از سوي كنگره مـأمور تحقيـق شـده              
اعتباري برنك مي شد كه وي در اواخر تابستان و اوائل پاييز، و در روزهاي تعيين كننده ديدارهاي پاريس، بندرت از پورتلنـد،                       

 .واقع در اورگان امريكا، دور بوده است
   با وجود اين، به اطالعاتي دسترسي داشته است كه صحيح هستند و او آنها را بكار برده و خود را از عامالن سـازمان دهنـده و                           

من يكبار، تمام يك بعد ازظهر را، با او گذراندم و به شرحي كه او از ديـدارهاي مادريـد مـي                      . حاضر در ديدارها خوانده است    
ي مغشوش بود اما آنچه از اطالع در برداشت، همان بود كـه مـن و همكـارانم، پـيش از آن، بـه         شرح او، اندك  . داد، گوش دادم  

و بر اساس آن، داستاني با شـركت        . بعدها بود كه من دانستم او اطالع را از مجرائي بدست آورده است            . صحتش پي برده بوديم   
 .خود ساخته و به من تحويل داده است

اما وقتـي   . اطالعات سخت حساسي دسترسي داشته كه تنها كسان معدودي از آنها مطلع بوده اند                 جاي ترديد ندارد كه وي به       
اطالعات پايـه او، اغلـب راسـت        . دهدحرف مي زند، درباره نقش خود گزافه گوئي مي كند و خود را در مركز عمل قرار مي                 

 .هستند
 

 نوشتة خانم باربارا هونگر آمـده       " اكتبر سورپرايز  "تاب  شرحي كه برنك از ديدارهاي پاريس مي دهد، مفصل تر در ك           « :توضيح
 .»خالصه اش را در اين كتاب، آورده ام. است
 

وي .  اسـت Owswald Lowinter      شخص ديگري كه مي گويد در ديدارهاي پاريس شركت كرده است، اسـوالد لـووينتر   
در وين، از پدر و مـادري يهـودي، بـدنيا           . ق ليسانس دارد  فارغ التحصيل دانشگاه بركلي است و نيز در ادبيات انگليسي درجة فو           

، 1980در اكتبـر    . از زبانهاي عبري و فارسي و فرانسه و تا حدودي اردو، سـر در مـي آورد                . آمده و آلماني زبان مادري او است      
 .لووينتر عضو اداره اطالعات ارتش امريكا در آلمان غربي بوده است

.... 
 اكتبر به پاريس برود و جزء تيم مراقبـت          19وي از مقامات ادارة اطالعات دستور يافته است در آخر هفتة                 بنا بر قول لووينتر،     

او در هيچيك از اين ديدارها شركت       . از امنيت ديدارهائي بشود كه در هتل رافائل و هتل والدروف فلوريدا، انجام مي گرفتند              
يدارها بوده، توانسته است اطالعي از طبيعت ديـدارها و هويـت شـركت    از آنجا كه عضو تيم مراقبت و پوشاندن د        . نكرده است 

كيسي در ديدارها شرك كرده است و بـه او و ديگـر اعضـاي تـيم گفتـه شـده اسـت موضـوع                       : كنندگان در آن بدست بياورد    
كـه موضـوع واقعـي    تنها سالها بعد شـنيده اسـت   . ديدارها، بحث بر سر تحويل اسلحه به ايران و رها كردن گروگانها بوده است 

 .ديدارها، به تأخير انداختن آزادي گروگانها تا بعد از انتخابات رياست جمهوري امريكا، بوده است
    دو مرد كه پيوندهائي با سازمان جاسوسي فرانسه دارند، مي گويند با دسترسي به اطالعات درون اين سازمان، از اين ديدارها                     

ن ارشد الكساندر دو مارانژ، رئيس سابق سازمان، بوده و شخصاً با ويليام كيسي ديـدار كـرده                  يكي از اين دو، معاو    . مطلع شده اند  
گـزارش ديـدارهاي   . ، خوانـده اسـت  1980 اكتبر 28او مي گويد يك گزارش داخلي سازمان جاسوسي فرانسه را بتاريخ   . است

بنـا بـر ايـن گـزارش، ديـدارهاي          . ي دهـد  پاريس را وصف مي كند و فهرستي از اسامي برخي از شركت كنندگان را بدست م               
شـركت كننـدگان در     .  اكتبر در هتل هاي هيلتون، رافائل و والدروف فلوريدا روي داده انـد             19پاريس در تعطيالت آخر هفته      

اشـمي  سيروس ه . شركت كننده اصلي از سوي امريكا، ويليام كيسي بوده است         . ديدارها، امريكائيها، ايرانيها و اسرائيليها بوده اند      
 ....نيز از شركت كنندگان در ديدارها بوده است 

وي فارغ التحصيل مدرسه معتبر علوم سياسي پاريس و افسر احتياط سـواره  .  استNichlas Ignatiev    مرد دوم نيكال ايگناتيو 
 نزديـك بـا سـازمان       وي تاجر شناخته شـده اسـلحه نيـز هسـت و از            . او با محافل محافظه كار فرانسه آمد و شد دارد         . نظام است 



وي كنجكاو شده و كوشـيده      . او مي گويد از ديدارهاي اكتبر پاريس، سالها بعد، مطلع شده است           . جاسوسي فرانسه كار مي كند    
گزارشي از آنهـا بـراي ريگانيـان        . به او گفته اند اين ديدارها روي داده اند        . است از دولت فرانسه، صحت اطالع را تحقيق كن        

 . ريگانيان داده استتهيه شده و او به
، يك ديدار در هتل رافائل و دو ديدار در هتل والـدروف             1980 اكتبر   22 و   19 بين   " ديدارهاي بسيار مهم   "    بنا براين اطالع،    

 .كيسي بازيگر اصلي بوده است. فلوريدا انجام گرفته اند
 .ا هم موفق نبوده اند زيرا گروگانها دير آزاد شدندديداره.      قصد از ديدارها، آزاد كردن هر چه زودتر گروگانها بوده است

وي .     سومين منبع، فرانسوا شرون يك وكيل دادگستري در پاريس است كه بـا سـازمان اطالعـات و جاسوسـي رابطـه نـدارد                       
املـه  ، شنيده كه جمهوري  خوا هان مي كوشند مع         1980شرون از منابع ايراني، در      . دوست نزديك صادق قطب زاده بوده است      

شرون مـي گويـد ديـدارها در هتـل          . اي با ايران بكنند و در همان زمان، موضوع را با صادق قطب زاده در ميان گذاشته است                 
بعلت ديدارهاي پاريس، فرانسوياني در هتل انتركنتيننتال در تهران، نگاهداري و           .  و رافائل روي داده اند     Crillonهاي كريون   

 تا آنجا كه من اطالع دارم، غير از خود ژاك مونتانس، شرون تنهـا كسـي اسـت كـه از ممنـوع               .از ايران، ممنوع الخروج شدند    
 .الخروج شدن اين فرانسويها، اطالع دارد

را Merex وي در كاليفرنيا شركت مركس .  به امريكا آمده و مستقر شده است1973    عارف دوراني، يك پاكستاني است كه در 
وي بـا مقامـات سـپاه       . ا و صدور به كشورهاي ديگر، اجزاء اسلحه و سخت افـزار ديگـر مـي سـاخت                 بنا نهاد و براي ارتش امريك     

بر آ ن شد كه با پادرمياني پاكسـتان، ايـران در ازاء آزاد كـردن گروگانهـا،                  . پاسداران و حكومت پاكستان روابط خوبي داشت      
تهران بود كه از مقامـات ايرانـي شـنيد مصـالحه اي بـا               در  .  او چند نوبت به تهران سفر كرد       1980در سال   . اسلحه دريافت كند  

منابع او عبارت بودند از محسن رفيق دوسـت، مسـئول           . افرادي كه براي انتخاب شدن ريگان فعاليت مي كنند، در جريان است           
 گفتـه هـاي     بنا بـر  . وقت تداركات سپاه و محسن رضائي مسئول وقت اطالعات سپاه و حميد نقاشان از مأموران خريد براي سپاه                 

. ، در اسپانيا، ميان كيسـي و كروبـي و ديـدارهاي نهـائي در پـاريس روي داده انـد                    1980اين منابع، ديدارهاي اول در تابستان       
 .خود او را شاهين با كيسي آشنا كرده است. سيروس هاشمي در ترتيب دادن ديدار كروبي با كيسي واسطة كار بوده است

، در  1981يچيك از اين ديدارها شركت نكرده است اما بعـد از روي كـار آمـدن ريگـان در                    خود او در ه   :    دوراني مي گويد  
 .بعضي از معامالت شركت كرده است

، او با نقاشان معاملة اسـلحه اي بعمـل   1980    يك تاجر اسلحه كه اصرار دارد نامش فاش نشود، مي گويد در ماه هاي آخر سال          
بـر اثـر ايـن    . يران خريد مقاديري اسلحه امريكائي را از طريق اسرائيل، ترتيب داده است          از طريق نقاشان، مطلع شد كه ا      . آورد

طرفهاي ايراني دست اول او، او را از يك رشته ديدارها آگاه كرده اند، كه               . معامله، اين تاجر معامله چرب خود را از دست داد         
 19ديدار و گفتگوي تعيـين كننـده در         .  اسرائيليها روي داده اند     ميان نزديكان ريگان  بوش و ايرانيها و        1980در سپتامبر و اكتبر     

كسي كه  . موضوع معامله به تأخير انداختن آزادي گروگانها در ازاء دريافت اسلحه بوده است            . اكتبر، در پاريس واقع شده است     
 .نقش اصلي را بازي مي كرده، كيسي بوده است

شـركت او   .  شركت حمل و نقل هوائي در فرودگاه كندي ايجـاد كـرد            1964ل  در سا .     ويليام هرمن يك تبعه امريكائي است     
يجاد كرد كه در كار فروش      ، هرمن شركتي در فرانكفورت ا     1970در اوائل   ... براي سيا و سازمانهاي اطالعاتي ديگر كار مي كرد          

 .اسلحه تخصص داشت
فاق دوستانش و هرمن كوشيد با عناصري، از جهمـوري اسـالمي            او بخارج آمد و بات    .     پيش از انقالب با ايران معامله اي نداشت       

مـي خواسـت بـراي      . ، حميد نقاشان به هرمن نزديك شـد       1980بعد از هجوم عراق به ايران در سپتامبر         . نو پا، رابطه برقرار كند    
 .سپاه پاسداران اسلحه بخرد

، او و نقاشان با هم، به برزيل رفتند تا بـراي     1980ر دسامبر   د.  بود "تنها تجاري "     بنا بر قول هرمن، در ماههاي اول، روابطشان         
 . از اين پس، روابط صميمانه اي ميان اين دو بوجود آمد. ايران تجهيزات نظامي بخرند

 ژانويه، سه روز پيش از انجام مراسم سوگند ريگان و آزاد شدن گروگانها، هـرمن، بـراي گفتگـو بـا مقامـات سياسـي و                   17    در  
شـب بعـدش، وي بـا نقاشـان شـام           . روزي كه گروگانها آزاد شدند، او در تهران بود        . بارة خريد اسلحه، به تهران رفت     نظامي در 

قرار شد گروگانها تا زمامـداري ريگـان آزاد         . معامله بر سر گروگانها پيش از انتخاب ريگان بعمل آمد         : خورد و نقاشان به او گفت     
 .پاريس انجام شدند و از طرف امريكا، نقش اول را ويليام كيسي بازي مي كرد اكتبر به بعد در 15مذاكرات از . نشوند



اين دو كه موقعيتهـاي مهمـي در حكومتهـاي كشـورهاي خـود دارنـد، يكـي        .    دو منبع ديگر وقوع ديدارها را تأئيد مي كنند       
هر . ارتكاب هيچ جرمي متهم نيستندهيچيك به  . هيچيك تاجر اسلحه نيستند   . اسرائيلي و ديگري ديپلمات يك كشور عربي هستند       

، در پاريس بـود و گزارشـها   1980ديپلمات عرب، در اكتبر    . نام هيچيك را نمي توانم ببرم     . دو مقامهاي برجسته و محترمي هستند     
نگـام  آن ه : او مـي گويـد    . كه دربارة ديدارها ميان امريكائيها و ايرانيها بر سر گروگانها، واقع مي شدند، بدست او مـي رسـيدند                  

و . گمان مي بردم مجراي سري است كه حكومت كارتر با ايران برقرار كرده اسـت              . كردمتوجه چنداني به اين گزارشها نمي     
مقـام اسـرائيلي، در گفتگـوي كـامالً         . البته گفتگوهاي محرمانه اي ميان حكومت كارتر با ايرانيها در پاريس انجام نمـي گرفـت               

 كرد كه معامله اي ميان ريگان و بوش با  ايرانيها به انجام رسيد و اگـر ِسـرش از پـرده                       خصوصي با دوست نزديكش، تنها تصديق     
 . بيردن افتد، براي ريگان و بوش گرفتاريهاي بسيار ببار خواهد آورد

يكا، در  آيا ويليام كيسي، بدون اطالع حكومت امر      :    وقتي تمام اين شرحها را با يكديگر مقابله كنيم، پرسش بنيادي اين مي شود             
 بـوش،  -، به پاريس رفته و در آنجا، با نمايندگان ايران و اسرائيل به گفتگو نشسـته و بسـود ريگـان                1980 اكتبر   20 تا   15روزهاي  

هـر  . آري: معامله اي بعمل آورده است كه آزاد كردن گروگانها را، در ازاء دريافت اسلحه، به تأخير اندازند؟ پاسخ ايـن اسـت                     
 .انوي داردچيز ديگري اهميتي ث

 

 بخت برگشت
 

 : روز سكوت، همه چيز ديگر شد5در پي 
 

طرفهـاي  .  روز، همه كارها متوقف شـدند 5بمدت  .  اكتبر، درباره گروگانها، بر كاخ سفيد، سكوت خاصي برقرار بود          20 تا   15   از  
از رهبري تهران، نـه در      . ر ماندند مجاري ديپلماتيك اروپائي نيز از كا     . الوي و سيروس هاشمي در تهران، بناگهان سكوت كردند        

 .علن، و نه  در غير علن، سخني هيچ شنيده نشد
در همان روزها كه گفتگوهاي پاريس جريان داشتند، گفتگوهاي رسمي ميان حكومت كارتر و ايران كه                .      همه چيز ديگر شد   

 كه آنقدر به حل مشكل گروگانهـا و دريافـت   رهبري ايران. بخوبي پيش مي رفتند و آنهمه اميدبخش بودند، بناگهان قطع شدند    
ايران مي گفت نيـازي بـه   . تجهيزات نظامي توقيف شده، عالقه نشان مي داد، حاال ديگر مصالحه با حكومت كارتر را رد مي كرد    

 .اسلحه و قطعات يدكي امريكا ندارد
كـا حاضـر شـده بـود قطعـات يـدكي و تجهيـزات        امري.    در ظاهر هيچ امري كه اين تغيير رفتار را توجيه كند، روي نداده بود 

وضعيت جبهه ها تثبيـت     . در اواخر سپتامبر و اوائل اكتبر، از سوي ايران حسن استقبال شده بود            . بيشتري را از توقيف خارج كند     
روگانها دانست كه حكومت كارتر بخاطر آزاد كردن گ       شده بود، اما نياز ايران به تجهيزات نظامي روافزون مي شد و ايران مي             

 . نوامبر، هيچ امتيازي نخواهد داد4بعد از انتخابات . پيش از انتخابات حاضر است امتياز بدهد
 اكتبر، از قرار، ايران به اين نتيجه رسيد كه سودش در اين است كه آزاد كردن گروگانها                  21در  .      با اينهمه همه چيز ديگر شد     

آن زمان، توجيه و تحليلي كه در درون و بيرون حكومت كارتر همه با آن         .  بگذارد را به بعد از انتخابات رياست جمهوري امريكا       
شكسـت  . موافق بودند، اين بود كه خميني از كارتر نفرت دارد و ارضاء حسن نفرت خويش را بر مصالح ايران رجحان مي نهـد                      

 .كارتر در انتخابات را بر رفع خطري بزرگ از ايران و انقالب ترجيح مي دهد
 اكتبر، براي شركت در جلسة شوراي       17  اين هفتة سرنوشت ساز، با سفر محمدعلي رجائي نخست وزير ايران به نيويورك در                   

در همان حال كه گفتگوهاي محرمانه در پاريس جريان داشتند، حكومت كارتر اميدوار بود كه نياز ايران بـه                   . امنيت، شروع شد  
 .رصتي براي ديپلماسي مستقيم فراهم آورده استبهبود بخشيدن به موقعيت جهاني خويش، ف

كريستوفر سفري بي سروصدا به نيويورك كرد تا        .  اكتبر، اعالن كرد كه آماده مالقاتت با رجائي است         16    پرزيدنت كارتر، در    
رجـائيي و علـي شـمس       ببيند آيا از طريق سازمان ملل و يا الجزايريها مي توان رابطة مستقيمي بر قرار كند يا نه؟ اما محمـدعلي                      

 .اردكاني هر دو از ديدار علني يا غير علني با مقامي امريكائي، سر باز زدند
كئو رئيس .  همسر ويليام كئو بعمل آوردKatherin Keough   با وجود اين، رجائي پذيرفت ديدار محرمانه اي با كاترين كئو 

نجام كارهايش به سفارت امريكا در تهران رفته بود كـه بـه گروگـان            آن روز براي ا   . مدرسه امريكائي در اسالم آباد پاكستان بود      



دو ساعتي به انتظار نگاهش داشتند و چون اطاق پذيرائي پر از جمعيت و شلوغ بود، رجائي او را همراه يك متـرجم                       . گرفته شد 
 .به او گفت در كنارش بنشيند. كفشها و كت خود را كند و نشست. به اطاق خواب خود برد

رجائي دست او را در دست گرفت       ...  دقيقه اي با هم صحبت كردند        40ر كنارة تختخواب، يكي در كنار ديگري، نشستند و              د
اگر او بخواهد، مي تواند ترتيبي بدهـد كـه          : گفت. و راست در چشمهاي او خيره شد و قول داد به شوهرش هيچ آسيبي نرسد              

 .شوهرش تا يك هفته ديگر آزاد بشود
شوهر او نخواهـد  : كاترين گفت. آنها چند هفته ديگر خواهند ماند     : پس گرگانهاي ديگر چه؟ رجائي پاسخ داد      : پرسيد   كاترين  

تا دوسه هفته و بطور قطع تا يك ماد ديگر،          « : رجائي به او اطمينان داد    . پذيرفت بدون گروگانهاي ديگر، تنها به امريكا باز گردد        
اين سخن را سخت با معني مي يابد و به خانواده هاي ديگر نيز اطالع               : كاترين گفت . »زدشما ديگر حرف گروگانها را نخواهيد       

 .مي دهد كه گروگانها بزودي آزاد خواهند شد
 

اما حكومت كارتر چرا معناي حرف رجائي را ندانست؟ او بصراحت گفتـه             .  از ايرانيان مكتوم ماند    "مكتبي"اين ديدار   « :توضيح
 قول و قرارها را نمـي گذاردنـد،         "پله هاي مرمرين  "اگر بر   . تخابات رياست جمهوري آزاد خواهند شد     است گروگانها بعد از ان    
 حرفي از گروگانها در ميان نخواهد ماند؟ امروز آقاي گاري سيك مـي نويسـد       "بطور قطع تا يك ماه ديگر     "از كجا مي دانست     

اما چرا در صدد نشـدند بيابنـد آيـا بـا رقيبانشـان،              . زاد مي شوند  معناي حرف آن روز او، اين بود كه گروگانها بعد از انتخابات آ            
معامله اي در حال انجام است يا نه؟ و چون بموقع خود در صدد پي بردن به حقيقت امر نشده انـد، امـروز نيـز نويسـنده نمـي                              

 .»تواند توضيح درستي از رفتارها بدهد
 

در همانحـال كـه   . ز بعد، پس از توقف كوتاهي در ليبي، به تهران بازگشترو.  اكتبر، رجائي بسوي الجزيره پرواز كرد   19     در  
اگر گروگانها آزاد شوند، من دارائيهـاي ايـران را در بانكهـاي    : رجائي در راه بازگشت به تهران بود، پرزيدنت كارتر اعالن كرد    

 .ادي با ايران برقرار مي كنممحاصره اقتصادي را بر مي دارم و روابط بازرگاني ع. اينجا و اروپا، آزاد مي كنم
انسجام و ثبات ايران، بسـود ثبـات تمـامي    « . امريكا با تجزيه ايران مخالف است :  اكتبر نيز، موسكي،  وزير خارجه، گفت       20   در  

اين نخستين بـار بـود كـه يـك مقـام      . امروز، تجاوز عراق تماميت ارضي ايران را بخطر افكنده است         « : وي افزود . »منطقه است 
موسكي خواهان پايان جنگ شد و وزارتخارجه امريكا رسماً از عراق           .  مي خواند  "تجاوز"سمي امريكا، حمله عراق را به ايران،        ر

اظهارات موسكي را سفير امريكا در سازمان ملل متحـد، دونالـد مـك هنـري                . خواست قواي خود را از خاك ايران بيرون ببرد        
Mc. Hanry Donald ايـن  . وراي امنيت، بازگفت و از عراق خواست قواي خود را از ايران خارج كنـد  اكتبر ش23، در جلسه

.  اكتبر به ايران، بي جان شده بودنـد       11اين گفتگوها از پيام     . اظهارات براي آن بود كه به گفتگوها بر سر گروگانها، روح بدهند           
 .اما هيچيك از اين اظهارات، اثري نكردند

 

 كيسي پيدايش مي شود
 

ويليام كيسي به ريچـارد آلـن، در واشـنگتن، تلفـن     .  اكتبر، سرو كله شركت كنندگان در ديدارهاي پاريس، پيدا شدند    20    در  
بعدها كيسي گفـت بيـاد      . »كيسي حمله كرد  « : در دفتر يادداشت تلفنهاي خود، آلن نوشت      .  دقيقه صبح بود   30 و   7ساعت  . كرد

 بوده  "موضوع بسيار خاصي  "تلفن در   : ر فرصت ديگري، هم او گفته است      د.  چه بوده است   "حمله"نمي آورد قصدش از كلمه      
 مي خوانده اند، اطالعي مـي       " گروه حمله  "يك توضيح ممكن اينست كه كيسي توسط آلن به افراد گروهي كه خود را               . است

در مبـارزات انتخابـاتي     اين افراد گروه كوچكي از دستياران اصلي ريگـان و بـوش             . داده و يا دستوري را ابالغ مي كرده است        
 Suburban، در سـابربان  Wirthlin، آپارتمـان ريچـارد رايتلـين    Palloter دقيقه، در پالوتر 30 و 6بودند كه هر صبح، بساعت      

ويرجينيا، جمع مي شدند و بر اساس آخرين اطالعات راجع به گروگانها، به بحث مي پرداختند تا استراتژيهاي ريگان و بـوش را                  
بعد از انتخابات، هر عضو گروه، لوحي دريافت كرد كه بـر آن  . ( د شدن گروگانها پيش از انتخابات، مشخص كنند  در صورت آزا  

 .) حك شده بود" گروه حمله"نام او و 
و بالدرنگ به يكي از طرفهاي تماس خود تلفن كرد كه بـر كوششـها               .    همان روز، ديرتر، سيروس هاشمي به نيويورك بازگشت       

 .ه براي ايران بيافزايددر خريد اسلح



 هـزار  80عـالوه بـر آن،   .  هزار دالر به حساب هيأت فروش اسلحة اسرائيل در پاريس ريخت    250 اكتبر، حكومت ايران،     21   در  
 . و قطعات يدكي خمپاره اندازهاي تامپال را پرداخت4-دالر بهاي تايرهاي اف 

لفني با ميچ روگوين تماس مي گيرد و روگـوين در دفتـر يادداشـتهاي    وي ت.  اكتبر پيدا شد 21    سروكلة هوشنگ الوي نيز در      
 :روزانه، گفتگوي تلفني را اينسان آورده است

  
 48. دخيـل در جنـگ بـا عـراق    .     عامل خارجي در پاريس، مداركي را فروخت كه امريكا و اسرائيل را در خط قرار مي دهند 

 .هيچيك پيش از انتخابات آزاد نخواهد شد.  گفتگو كندساعت، عامل ايراني مي آيد مي خواهد با جرج بوش
 

عامل خارجي و سـندها مشـخص       .  و الوي نتوانستند و يا نخواستند اين يادداشت را توضيح بدهند           راگووين   بعدها، هيچيك از    
و نيـز،  . سـت روزي پيش از آن در پـاريس بـوده ا         : او مي گفت  . نشدند اما يادداشت بر حضور الوي در پاريس گواهي مي دهد          

و باالخره،  .  ساعت بعد از آن روز، بقصد گفتگو با بوش، به واشنگتن مي آمده است              48يادداشت آشكار مي كند كه يك ايراني تا         
 .گروگانها پيش از انتخابات، آزاد نمي شده اند

سوندرس نيز پيامي از سفير     . بعد از اين گفتگوي تلفني، راگووين با هارولد سوندرس در وزارتخارجه گفتگو مي كند             آن روز،      
« :ريتسل در اين پيام اطالع داده بود كه بني صدر، رئيس جمهوري ايران، با قاطعيت گفـت                . آلمان در تهران دريافت كرده بود     

 ها كـه الوي داده بـود،        14-از قضا، فهرست قطعات يدكي اف       . »الوي از وي نمايندگي ندارد و مجاز نيست بنام او، حرف بزند           
شنيده است ايرانيان ديگر قصد ندارند بـا حكومـت كـارتر            : ااگووين، درمقابل، به او گفته بود     . را بخود جلب نكرده بود    توجهي  

 ."چنين چيزي را نشنيده است"او : سوندرس در جا جواب داده بود. گفتگو كنند
ار با هاشمي رفسـنجاني و يـا كسـي در               بنا بر قول واسطه سيروس هاشمي با دستگاه كارتر، سيروس هاشمي، در همان روز، دوب              

رفسنجاني و رجائي، با هم بنزد خميني رفته اند تـا بـا خمينـي               « : هاشمي مي گويد  . دفتر رئيس مجلس، تلفني گفتگو كرده است      
امبر  نـو 4مايل نيست گروگانهـا پـيش از   « : خميني به آنها گفته است.  نوامبر، گفتگو كنند   4دربارة آزاد كردن گروگانها، پيش از       

در واقع، همان روز، رجائي اظهار كرد او و آيت اهللا توافق كرده اند كه ايـران باحكومـت كـارتر دربـاره آزادي                        . »آزاد شوند 
گروگانها در واقـع بـراي مـا مسـئله     . گروگانها مذاكره نخواهد كرد حتي اگر امريكا در ازاء گروگانها، به ما قطعات يدكي بدهد            

نفس گروگانگيري براي ما مهم است و ما نتيجه را خود از آن، بسيار زودتـر از اينهـا،                   .  مشكل هستيم  نيستند ما در جريان حل اين     
 .گرفته ايم

.    متوقف كردن جريان گفتگو با حكومت كارتر به خوشبيني كه كاخ سفيد چند روز پـيش از آن پيـدا كـرده بـود، پايـان داد                          
 اكتبر، وقتي رجائي به امريكا مي رفت، قـرار بـود گروگانهـا كمـي بعـد از                   16در  . وعدة رجائي به كاترين كئو نيز انجام نگرفت       

 اكتبر رجائي به تهران بازمي گشت، ديگر قرار بر گفتگو با حكومت كـارتر               22اما وقتي در    . انتخابات رياست جمهوري رها بشوند    
 .امري بايد واقع شده باشد. نبود
 

توانستند، صبر كننـد تـا       رف امريكائي با  معامله پنهاني، نه مي خواستند و نه مي           هنوز نيز نمي داند كه طرف ايراني و ط        « :توضيح
نتيجه هر چه مـي  . زيرا  ناگزير گفتگوها ميان مقامهاي رسمي دو كشور انجام مي گرفتند        . گفتگوها با حكومت ريگان انجام بگيرد     

ز نمي توانست كار خود را بـا ايـن گفتگوهـا آغـاز              حكومت ريگان ني  . شد، بكار آقاي خميني و چند روحاني معامله گر نمي آمد          
دورتـر، نوشـته او و   . باالخره، آقاي بهزاد نبوي توضيح داد چرا به هر قيمت بايد كار را با حكومت كارتر تمام مـي كردنـد   . كند

 .اگر كارتر و حكومت او اين امر را مي دانستند، تاريخ ديگر مي شد. توضيح نوشته اش، آمده اند
امام  :  خواننده را به اين مهم جلب مي كند كه موافق مذاكرات رسمي مجلس، در دو نوبت رجائي به مجلس گفته بود                       و توجه 

 !»فرموده اند كار گروگانها را هر چه زودتر تمام كنيد
  

ـ  . و رونالد ريگان، پس از هفته ها سكوت، اين روز را براي اظهار نظر درباره گروگانها انتخاب كـرد                   اكي، در فعاليـت  وي، در كنت
وقتي از او پرسيدند چه بايد مي كرديم؟ ريگان   . »گروگانها، تحقير و شرمساري براي اين كشور است       « : انتخاباتي بود و مي گفت    

نه آن روز و نه از آن روز تا امروز،          . »من يك فكرهائي در اين باره كرده ام، اما حاال وقت حرف زدن از آنها نيست               « : پاسخ داد 
 . او چه بوده است"نقشه سري"چگاه حاضر نشده است توضيح بدهد ريگان هي



نقشه سرّي ريگان مرا بيـاد وعـده هـاي ريچـارد            « : در پاسخ به او گفت    .     كارتر، در بوفورد، مشغول فعاليت هاي انتخاباتي بود       
شباهتي شـگرف  . تنام، مي اندازد، درباره پايان بخشيدن به جنگ وي1968نيكسون در جريان مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري       

 سال پيش نيز، گفتگوهاي صلح ميان حكومـت جانسـون و حكومـت ويتنـام شـمالي، در پـاريس، جريـان           12. ميان اين دو است   
 .افراد ريچارد نيكسون به ويتناميهاي شمالي وعده دادند اگر بر سر كار بيايند، با آنها معامله بهتري بعمل خواهند آورد. داشتند
راستش، ما نگران آن بوديم كه كارتر با آزاد كـردن           « : بوش گفت .  اكتبر درباره گروگانها صحبت كرد     21رج بوش نيز در        جو

 .» بوجود بياورد، اما پديد نياورد" اكتبر سورپرايزي"گروگان ها 
، يك رشته اقدامات احتياطي      اكتبر، روزي بعد از آنكه رجائي گفت ايران با حكومت كارتر مذاكره نمي كند، در تهران                23   در  

 .سرهنگ اسكات و دونت شرر را از زندان كميته به زندان اوين منتقل كردند. بعمل آوردند
   بيشترين گروگانها در زندان كميته بودند و برغم اطالع جك آندرسون كه خبر از حملة احتمـالي امريكـا بـراي آزاد كـردن                        

 اكتبر، بعد از معامله با ريگانيان و قطع گفتگوهـا           22در  . همين زندان نگاه داشته بودند    گروگانها مي داد و برغم جنگ، آنها را در          
 .با حكومت كارتر، رهبران ايران نگران آن شده بودند كه امريكا طرح عمليات نجات گروگانها را به اجرا بگذارد

 
 دارد كه امريكا شرائط تعيين شـده توسـط امـام را             او قطع :  اكتبر، رجائي، در مصاحبه با خبرگزاري فرانسه، گفت        22   از نو، در    

او از اثر گروگانها بـر سياسـت داخلـي         . اما تصميم به مذاكره كردن يا نكردن با حكومت كارتر، با مجلس است            . خواهد پذيرفت 
. »طول بيانجامـد  بحث مجلس، درباره گروگانها، ممكن است تا انتخابات رياست جمهوري امريكا ب           « : امريكا، آگاه بود زيرا افزود    

مجلس ممكن اسـت    :  اكتبر، گفت  22و موسوي خوئيني ها، يكي از هفت عضو كميسيون تعيين شرائط آزاد كردن گروگانها، در                
.  اكتبر تصميم خود را بگيرد و اگر امريكا شرائط مجلس را بپذيرد، گروگانها مي توانند در روزهاي بعـد از آن آزاد بشـوند                        26تا  

 .هارات را بسيار معني دار ارزيابي كردحكومت كارتر اين اظ
خمينـي از روز پـيش      .   سيروس هاشمي به حكومت كارتر گزارش داد كه اجتماع ديگري در حضور خميني تشكيل شده اسـت                

و اگر مجلس تيز بجنبد، شايد هنوز بتوان گروگانها را پيش از            . آرام تر بوده و امكان مذاكره با حكومت كارتر را رد نكرده است            
او در ظاهر به حكومت كارتر گـزارش مـي كـرد و در واقـع تهـران را از           . و هاشمي دودوزه بازي مي كرد     . نتخابات آزاد كرد  ا

 .گفتگو با اين حكومت منصرف مي كرد
   و سالمتيان كه آن هنگام نماينده مجلس بود، شرح مي دهد چگونه مجلـس بـه ايـن و آن بهانـه، كـار اتخـاذ تصـميم دربـارة                          

 . را به تأخير انداختگروگانها
 

 :كارتر به بگين اخطار مي كند اما او اعتناء نمي كند
 

توقف كوتاهي در باستيا كرد و از آنجا به سـوي        .  از پاريس برخاست   Aerotour اكتبر، هواپيماي باري شركت آئروتور       23   در  
ران ببرد كه احمد حيدري براي خريدش، چنـد مـاه           اين هواپيما مي بايد اسلحه اي را بار كند و به اي           . تل آويو به پرواز درآمد    

نه تنها طرفهاي حيدري، بلكه ژاك مونتانس نيـز اميـدوار           . تهران بيصبرانه در انتظار رسيدن اين هواپيما بود       . دوندگي كرده بود  
 .بود با انجام موفقيت آميز اين مأموريت، دوره ميهمان اجباري حكومت ايران بودن او نيز بسر آيد

بالدرنـگ  . بعد از فرود آمدن هواپيما در تل آويو، پرزيدنت كارتر از فروش اسلحه توسط اسرائيل به ايـران آگـاه شـد                        كمي  
. با فروش دوبارة اسلحه به ايران، بگـين كمـر او را شكسـته اسـت               . لحن كارتر سخت خشمگين بود    . پيامي فوري به بگين فرستاد    

يك بار اسلحه به ايـران رفتـه        : بگين گفت . ين رفتند و پيام كارتر را به او دادند        ظرف چند ساعت، هيأتي از سفارت امريكا نزد بگ        
اسـرائيل ديگـر بـه    . اين وظيفه من است كه نظر امريكا را جـدي بگيـرم           . حاال ببينيم براي بارهاي ديگر چه مي توانم بكنم        . است

 ...ايران اسلحه نخواهد داد 
وقتـي  .  و قطعات يدكي خمپاره انداز تامپال، ساخت اسـرائيل، بـار مـي كـرد               4 -اير اف    ت 250بايد  .    اما هواپيما هنوز نرفته بود    

 24تايرهـا، در    . و اسرائيل هيچ توضيحي بـه حيـدري نـداد         . هواپيما به فرانسه بازگشت، تايرها در آن بودند اما قعطات يدكي نه           
 .اكتبر، توسط ايران ار، از شهر نيم فرانسه به تهران برده شدند



ي هر حكومتي در اسرائيل، هيچ تصميمي وخامت بار تر از آن تصميم كه روابطش را با حـامي اصـلي سياسـي و نظـامي و                              برا
پس اعتنا نكردن به اخطار حكومت كارتر و گشودن باب معامله اسلحه با ايران، جز اين معنـي را نمـي                     . مالي بخطر اندازد، نيست   

 .ه قرار روابط آينده خود را نه بر حكومت كارتر كه بر حكومت جانشين او بگذاردداد كه اسرائيل بنا را بر آن گذاشته است ك
 اكتبر، در جلسه هفتگي كه هر هفته يكبار بر سر ميز صبحانه با مشاوران امنيتـي تشـكيل مـي شـد، شـركت كننـدگان                           24   جمعه  

كارتر تصميم گرفت اگـر ايـران اقـدام         . دحواس خود را جمع اظهارات مثبتي كردند كه چهارشنبه، در تهران بعمل آمده بودن             
مساعدي انجام داد، وي از كمپ ديويد برگردد و در پيامي تلويزيوني مردم امريكا را از مذاكراتي كه انجام گرفتـه و شـرائطي                        

 .كه پذيرفته شده بودند، آگاه كند
برغم معامله پنهان   . احتمالي آماده مي كردند    بوش خود را براي هر       -     از آن طرف، اداره كنندگان مبارزات انتخاباتي ريگان         

در پاريس، كيسي اطمينان كامل نداشت و از آن بيم داشت كه ايرانيها با كارتر كار را پيش از انتخابات تمام كنند و باخـت آنهـا          
 بـاتي ريگـان   يكي از مشاوران انتخا. اظهار نظرهاي زير، حالت روحي همكاران ريگان و بوش را نشان مي دهند          . مضاعف بشود 

اگـر  : ديگري مـي گفـت  . ، گروگانها بعد از انتخابات آزاد بشوند"و براي جمهوريخواه ها  "بهتر است   : بوش در آتالنتا مي گفت    
بي عدالتي بزرگي بود اگر گروگانها آزاد مي        : و سومي مي گفت   . گروگانها آزاد شده بودند، روزگار ريگان و بوش سياه مي شد          

كارتر قـادر اسـت در   : و آلن مي گفت. پيش از انتخابات اتفاق مي افتاد، ريگان قرباني اين بيعدالتي مي شدشدند و اگر اين امر   
 .آخرين لحظه، از روي يأس دست بكاري بزند

 

 خامنه اي به ياري ريگان و بوش مي آيد
    

دليلي وجود ندارد كـه حكومـت       :  مي گفت   اكتبر، كيسينجر، وزير خارجه اسبق امريكا، به روزنامه نگاران         24     و در همان روز     
. ايران كشوري استراتژيك است و خصومت با آن، نبايد ابدي شـود           . ريگان پس از آزاد شدن گروگانها، نتواند با ايران كار كند          

 .و البته او همان تعهدي را باز مي گفت كه كيسي به ايرانيان سپرده  بودند
خامنه اي در خطبـه هـاي نمـاز         .  موجب كمتر تعجبي براي جمهوريخوا هان مي شدند            خبرها كه از تهران مي رسيدند، نبايد      

ايـران از امريكـا نخواسـته    . شايعه معامله با حكومت كارتر، چيزي جز ساخته رسانه هاي خارجي نيسـت    « : جمعه تهران مي گفت   
مـا عجلـه اي در آزاد       « : ش خـود را زد     روز پـي   3 اكتبر، وي وارونه حرف      25در  . »است در ازاء گروگانها، قطعات يدكي بدهد      

مباحثات مجلس ممكن است طـوالني      . ما قصد نداريم به جيمي كارتر در مبارزه انتخاباتيش كمك كنيم          . كردن گروگانها نداريم  
مجلس، هر روز به بهانه اي، كار را به عقب مي انداخت تا روزي پيش از       . و در واقع، اين مباحثات طوالني شدند      . »باشدو سخت   

 .انتخابات رياست جمهوري امريكا
   از امروز به فردا اندختن هاي مجلس، كارتر و اعضاي حكومت او را در غم و حرمـان فـرو مـي بـرد و ايـن احسـاس تلـخ را                                

 ... نوشته است برژنسكي باز
اين اولين و تنها .    در اين وقت، اداره كنندگان مبارزات انتخاباتي ريگان، خواستار شدند درباره وضعيت گروگانها توجيه بشوند        

 27 بعد از ظهر     6، بساعت   Birchويليام كيسي و ادوين ميز و ژرژ ريچارد آلن و دين بيرچ             . بار بود كه مي خواستند توجيه بشوند      
آنها بدقت بـه    . او آنها را در جريان گفتگوها با ايران قرار داد         .  به وزارتخارجه آمدند و با هارولد سوندرس مالقات كردند         اكتبر،

 .گفتندتشريح او از وضعيت گوش كردند و بدون تفسير، وزارتخارجه را ترك 
ي دهندگان قصد داشتند به او رأي بدهند و          درصد از رأ   41.  اكتبر، در سنجش افكار، هنوز كارتر از ريگان پيشي داشت          14   در  
، رئـيس سـنجش گـران ريگـان و        Wirtlin كـه بـا ويـرتلن        Teeterدر سومين هفتـه اكتبـر، روبـرت تيتـر           .  درصد به ريگان   39

در ايالتهاي مهم، تصميم رأي دهندگان قطعي       : ، روزنامه نگار نيويوركر، گفت    Drewبه اليزابت درو    . استراتژيست او كار مي كرد    
هر يك از دو نـامزد كـه بخواهنـد پيـروز            .  درصد رأي دارند   41 تا   36دو نامزد رياست جمهوري در اين ايالتها، بين         . شده است 

 . درصد را كه هنوز تصميم نگرفته اند بكداميك رأي بدهند، بسوي خود جلب كنند8 تا 1بشوند، بايد كاري بكنند كه 
 درصـد  10آورد،  اكتبر گروگانها را به امريكا مـي 25 تا 18اگر كارتر در فاصلة     بنا بر قول رئيس سنجش گران شخص ريگان،        

بدينسان، بنا بر برآوردهاي كارشناسان ريگان و كارشناسان ديگر، با آزاد شدن گروگانهـا،              . بر رأي دهندگان به او افزوده مي شد       
 . سال ديگر انتخاب مي شد4كارتر براي 



براي بحث و مناظره باهم رويـارو شـدند، همـه دو نـامزد  از لحـاظ      Cleveland در كليولند    وقتي دو نامزد رياست جمهوري 
 .تمايل رأي دهندگان همطراز بودند

و اين امر نشان مي داد شبكه جاسوسـي  .    جمهوريخوا هان، هم كتابچه سياست خارجي  و سياست دفاعي كارتر را ربوده بودند        
خ سفيد اين دفترچه و نيز دفترچه سياست داخلي كارتر را ربوده و بر اساس اين دو و اسناد    آنها تا آنجا قوي بوده است كه از كا        

 .ربوده شده ديگر، بحث را آماده كرده بودند
ريگان آن را تحقير ملي خوانـد و گفـت وقتـي بـه سـالمت بـه وطـن                    .  دقيقه اي، موضوع گروگانها بميان آمد      90    در مناظرة   

وي رئيس جمهوري بود كه گروگانها آزاد شدند و         . اني درباره اداره ديپلماتيك اين ماجرا بعمل آيد       بازگشتند، يك تحقيق پارلم   
 .هيچگاه تقاضاي اين رسيدگي را نكرد

ما قصد نداريم به ايران اسلحه بدهيم اما ا گر گروگانهـا آزاد بشـوند، آن                :     در پاسخ ،كارتر مواضع پيشين حكومت را باز گفت        
از . كنيم و به ايـران مـي دهـيم         يدكي را كه ايران خريده و پولشان را پرداخته است، از توقيف خارج مي              تجهيزات و قطعات  

 .دارائيهاي ايران رفع توقيف مي كنيم
بـا  . وقت آن است كه كشورهاي متمدن دنيا بـه تروريسـتها بگوينـد در جهـان جـائي بـراي تروريسـم نيسـت                    « :     ريگان گفت 

يك فكرهائي براي حل بحـران      « از او پرسيده شد كه گفته بود                    . » باشند، هيچ گفتگوئي مورد ندارد     تروريستها از هر نوع كه    
او فكرهائي كرده است همانطور كه احتماالً ديگر مـردم نيـز فكرهـائي              : ، آن فكرها، كدامند؟ او پاسخ داد      »گروگانها كرده است  

 .م دارد كه اگر بر زبانشان بياورد، گروگانها در خطر افتند و او از آن بي" فكرهايي بيش نيستند"اما . كرده اند
اگر گروگانها آزاد شوند، تمامي تجهيزات و قطعات يدكي خريـداري شـده، بـه               :    در اين مناظره، كارتر، براي اولين بار، گفت       

ـ               . ايران تحويل خواهند شد    د ايـران عالقـه اي بـه        محل ترديد است كه اين پيشنهاد در تهران، كه رهبران عمده اش مـي گفتن
 .پيشنهاد كمي دير بعمل مي آمد. مبادله گروگانها با اسلحه ندارد، اثر معني داري ببار آورده باشد
او . " با تروريستها از هر نوع باشند، هيچ گفتگويي نبايد بعمل آيد           ":     و دومين عنصر جديد، دستور كار معين كردن ريگان بود         

 كرد كه اداره كنندگان فعاليتهاي انتخاباتي او، هفته اي پيش از آن، از سومين گفتگو با ايرانيان                  در حالي اين حكم را صادر مي      
 .بازگشته بودند

و .     بنابر معامله اي پنهاني، در ازاء وعده هاي سياسي و نظامي، ايرانيان پذيرفته بودند آزادي گروگانها را بـه تـأخير بياندازنـد                      
 سپتامبر، خود او، در پاسخ موافقت آميزش با چهار پيشنهاد خميني، موضعي موافق گفتگو گرفتـه                 13 ريگان از ياد برده بودكه در     

 .بود
 نـوامبر، هيـأتي را بـه امريكـا          10 تـا    5 اكتبر، هوشنگ الوي، از طريق راگووين، اطالع داد ايران قصد دارد در فاصله               28    در  

خبر راست شد زيرا ايران، بالفاصـله بعـد از انتخابـات رياسـت جمهـوري،                . بفرستد تا دربارة آزاد كردن گروگانها مذاكره كنند       
 .الجزاير را نماينده و واسطه گفتگو قرار داد

ايـران  :  اكتبر، اطالع داد كه وي با رفسنجاني تماس گرفته و  او گفتـه اسـت                30    سيروس هاشمي كه به لندن بازگشته بود، در         
تمامي گروگانها آزاد مي شوند غير از آنها كه ظن قـوي            . بقيه بر عهدة ايرانيهاست   . فته است تمامي جوابهاي الزم را از امريكا گر      

روز بعد اطالع داد كه خميني تغييـر رأي داده و تصـميم گرفتـه اسـت                 . آنها محاكمه خواهند شد   . به جاسوس بودنشان مي رود    
گزارشگر قصـد سـيروس هاشـمي بـر گمـراه كـردن             اين حرفهاي ضد و نقيض معني نداشت و         . گروگانها را بالدرنگ آزاد كند    

 .حكومت كارتر بود
بـراي مثـال،   .      دستگاه ضد اطالعات ساختن و پراكندن جمهوريخوا هان، در روزهـاي پـيش از انتخابـات، سـخت بكـار بـود            

 از تجهيـزات     در شيكاگو و نشريه هاي طرفدار ريگان خبر پخش مي كردند كه هواپيماهاي نظامي امريكـا، پـر                  WLSتلويزيون  
 .نظامي در راه ايرانند و قرار است در تعطيالت آخر هفته پيش از انتخابات، در ازاء اين تجهيزات، گروگانها آزاد شوند

.  بشود " اكتبر سورپرايز  "    كيسي بايد راضي مي بود از اينكه توانسته بود مانع از آن شود كه نامزد رياست جمهوري او، قرباني                    
توطئـه اي كـه   . ايرانيها به عهدي كه در پاريس بستند، وفا كردنـد . ود كه قرباني سازش پنهاني او با ايرانيها شد در عوض، كارتر ب   

 .كيسي برضد حكومت امريكا چيده و به اجرا گذاشته بود، حكومتي كه بشيوة دمكراتيك انتخاب شده بود، كامل بود
 

 سرانجام كارتر
 



. خبر از خواب بيدار شد كه مجلس ايران تصميم مهمي درباره گروگانها اتخاذ كرده اسـت                نوامبر، جيمي كارتر با اين       2    صبح  
 صبح، هلي كوپتر او در كـاخ سـفيد   8وقتي بساعت . او كه براي فعاليت انتخاباتي در شيكاگو بود، بالدرنگ، به واشنگتن بازگشت  
رئيس جمهوري بدون اينكـه كلمـه اي بـر زبـان            .  داد بر زمين نشست، برژنسكي حاضر بود و ترجمه تصميم مجلس ايران را به او             

 .بياورد، متن را گرفت و همانطور كه بسوي دفتر كارش مي رفت، آن را خواند
هر چند تصميم مجلس مباني خوبي براي مذاكره دربر دارد، امـا زمينـه هـاي    :    وقتي كارتر از دفتر كار خود بيرون آمد، گفت 

گروگانهاف، پيش از انتخابات آزاد نمي شوند و احتماالً تا مـدتي پـس از آن نيـز                  .  نمي آورد  مناسب براي اقدام بيواسطه فراهم    
 .آزاد نخواهند شد

 
 

 :همه چيز ديگر شد
 

بعـد از   .  نوامبر، گفتگـو را بـه نتيجـه رسـاند          4   باوركارتر بر اين بود كه ايران همه چيز بدست مي آورد اگر زير فشار انتخابات                
 .ا با كارتري خصم و ديرتر، با ريگاني ستيزه جوتر رويارو خواهند شدانتخابات، ايرانيه
مصادره كـردن امـوال شـاه و    . در فهرست شرائط،، چيزهائي هستند كه ما نمي توانيم بپذيريم  « : كارتر مي گفت  .     و چنين شد  

 !را به ما نمي دهدجلوگيري از طرح دعاوي مالي اشخاص عليه ايران، كارهائي است كه قانون اجازه انجامشان 
يكي پيامي خصوصي از طريق آلمان غربي به ايران، كه قلمروهائي را معين مي كرد كـه توافـق بـر             .      كارتر دو پيام تهيه كرد    

در پيـام تلويزيـوني، تصـميم       . سرشان نيازمند مذاكره بود، و ديگري پيام به ملت امريكا كه همان شب از تلويزيون مـي فرسـتاد                  
 .ده و در بر دارنده مباني مناسب براي حل اختالفهاي ايران با امريكا خواندمجلس را سازن

چرا كه گزارش مبهم كارتر منظرة همة آن اميدها .     بيانات كارتر شرافتمندانه و مسئوالنه بود اما از لحاظ سياسي يك فاجعه بود           
 وقتي همه ايستگاههاي راديوئي، تلويزيوني، سـالي را         روز بعد، . را زنده كرد كه در طول سال پديد آمدند و در كام ياس رفتند             

 .كه بر گروگانها گذشته بود و اميدها كه از پي هم به ياس بدل شده بودند، بخاطر آوردند، ضربه فرود آمد
رزياب  ، كه اPat Caddell نوامبر، پات كادل3اما در .     تا آن ساعت، بنظر نمي رسيد كه پيروزي از دسترس كارتر بيرون باشد

وي بـه   .  بطـرف كـارتر متمايـل نمـي شـوند          "تصميم نگرفته ها    "تحول نظر عمومي نسبت به كارتر بود، به اين نتيجه رسيد كه             
كارتر شكست مـي خـورد و       . »همه چيز ديگر شد   « : هاميلتون جوردن كه مدير فعاليتهاي انتخاباتي كارتر بود، تلفن كرد و گفت           

 .ريگان پيروز مي شود
دو سه روز پـيش     .  نوامبر، صبح زود، منتظر شنيدن نتيجة انتخابات بودند        5اسكات و هم سلول او در زندان اوين، در               سرهنگ  

از آن، اكبر، يكي از پاسدارها، براي اينكه انسانيتي به اسكات و رفيق زندانيش نشان بدهد، راديوئي به بند آورده بود، كه بعـد از                         
او نشسـت و  . اكبر بر اين باور بود كه روز، روزي استثنائي است.  بتوانند خبرها را گوش كنندتصميم مجلس و اعالن شرائط،، آنها   

كسي از واشنگتن به ما خبر داده است كـه كـارتر   : اكبر افزود. »خبرهاي خوش خواهيم شنيد« : گوش را به راديو سپرد و گفت 
 ."امروز روز بزرگي براي همه ما است« . ده استاما توافقي بعمل نيام. تصميم دارد با اين پيشنهادها موافقت كند

. كارتر باخت : او گفت . جوان ديگري چاي و خبرهاي انتخابات را براي اين دو زنداني آورد           .     روز بعد، اكبر جانشين شده بود     
 .»ما رئيس جمهوري شما را عوض كرديم« 

ار داشتند، باور اين بود كـه گروگانهـا، كمـي بعـد از انتخابـات           پيش از ديدارهاي پاريس، نزد ايرانياني كه با گروگانها سر و ك           
 نـوامبر،   24امـا در    . پاسدارها كه در پايين سلسله مراتب قرار داشتند نيز جز اين نمي دانسـتند             . رياست جمهوري، آزاد مي شوند    

 ريگان، آزاد نخواهند شد، پخـش  راديو اظهارات حجت االسالم صادق خلخالي را مبني بر اينكه گروگانها تا انجام مراسم سوگند    
 .سخن او راست بود. معروف بود كه صادق خلخالي حرفي را مي زند كه ديگران فكرش را مي كنند. كرد
 

 :دو شرط جديد امريكا و ورود اسرائيل به صحنه
 



نند بهيچرو از شرائطي كـه      آنها نمي توا  « :، مذاكره كنندگان ايراني پاسخي نخوت آميز به يادداشت امريكا دادند           نوامبر 21   در  
بگفتـه  . »داننـد و رد مـي كننـد       مجلس معين كرده است، عدول كنند و پيشنهادهاي متقابل آمريكا را بيرابطه بـا موضـوع مـي                 

 . ساده و يا تقاضاي توضيح بود" آري يا نه"الجزايريها كه واسطه بودند، آنچه آنها بدان نياز داشتند، يك 
به هر يك از شرائط ايران، پاسخ مثبت داده شده بـود، امـا،         .  تهيه كرد  " بله اما  "ا با الجزايريها، پاسخ        كريستوفر، بعد از گفتگوه   

 .در هر مورد، خواننده به سند جداگانه اي رجوع داده شده بود كه بيانگر شرائط مورد قبول امريكا بود
يكي اينكه مطالبات اتباع امريكا از ايـران و اتبـاع           : مهم داشت  دسامبر به تهران بردند، دو اضافه        3    متن نهائي كه الجزايريها در      

 .ايران از امريكا، از طريق حكميت حل و فصل خواهد شد
   اگر مطالبات عليه ايران در دادگاههاي امريكا موضوع رسيدگي واقع مي شدند، ايران مي توانست به مصونيت دولتـي اسـتناد             

اما اگر مطالبات به حكميت ارجـاع       . شدندئي موفق به گرفتن حكم بر ضد ايران نمي        كند و هيچيك از مطالبه كنندگان امريكا      
اگر ايران مي خواست اين راه حـل را         . هاي خود را وصول كنند    مي شدند، مطالبه كنندگان مي توانستند برنده شوند و طلب         

كه حاضر است براي حـل مشـكل گروگانهـا،          مورد توجه قرار بدهد، نخستين عالمت واقعي از تغيير موضع ، گوياي اين امر بود                
 .حتي به شرائط نامساعد نيز تن بدهد

اگـر حـل مشـكل      .    اضافه دوم اين بود كه زمان ديگر شده است و راه حل هر چه بشود، ايران بايد به زيانهاي مالي رضا دهـد                      
در اين دوره از مـذاكرات، مشـاور       . شدگروگانها تا بر سر كار آمدن حكومت ريگان بطول انجامد، هيچ معلوم نيست چه خواهد                

، از كيسي و اعضاي ديگر تيم ريگان خواست در گفتگوها شركت كنند اما آنها نه Loyd Cuttlerحقوقي كاخ سفيد، لويد كاتلر 
 .حاضر شدند در گفتگوها شركت كنند و نه هيچگونه كمكي كردند

وي عالقـه اسـرائيل را بـه فـروش     . ي آخرين بار با كارتر ديدار كـرد  نوامبر، نخست وزير اسرائيل به واشنگتن آمد و برا 13   در  
ايرانيهـا  « : در سه هفته پيش، سخن بميان آورد، گفـت 4-تجهيزات نظامي به ايران باز گفت و بدون اينكه از فروش تايرهاي اف            

ش اسلحه به ايـران را ايجـاب مـي    منافع درازمدت اسرائيل فرو. از ما استمداد مي كنند و اسرائيل مايل است آن را اجابت كند         
 .»رساندكند و اين كار، به آزاد شدن گروگانها نيز كمك مي

فروش اسلحه به ايران شكستن محاصره اي است كه امريكا ايران را در آن قـرار داده                 :     پاسخ كارتر سخت و خالي از ابهام بود       
ني قاطع از او خواست تا آزاد شدن گروگانها به ايـران اسـلحه              كارتر با لح  . است و رفتاري خصمانه نسبت به مصالح امريكا است        

 .نفروشد
دو هفته پس از آن، براي هماهنگ كردن و به سامان رساندن سياستهاي اسـرائيل در          .    بگين قول داد چنين كند اما جدي نبود       

 مـي خواندنـد،   " كميته"ود را فقط اعضاي اين گروه كه خ. مورد ايران، از جمله فروش اسلحه به ايران، گروهي را تشكيل داد      
 نفري بودند كه در نيمـه اكتبـر از سـوي اسـرائيل      6از قسمتهاي مختلف دستگاه اطالعاتي اسرائيل، برگزيده شده بودند و همان            

همـة  . اين گروه توسط رئيس خود، مستقيم، با دفتر نخست وزير در ارتباط بودنـد             . براي شركت در گفتگوها، روانه پاريس شدند      
، به  1980 نوامبر   28با وجود اين، آري بن مناش گزارش كرد كه در           . ضاء سوگند ياد كردند كه حتي اسمي از كميته نيز نبرند          اع

وجود گروهي مركب از افراد دواير مختلف اطالعات كه خاص ايـران تشـكيل شـده بـود، از             . عضويت اين گروه درآمده است    
 تـا  1979 كه رئيس اطالعـات ارتـش اسـرائيل از    Yehoshua Saguyوآ ساگي ژنرال يهوش. سوي منابع مختلف تائيد شده است

 . بوده است، وجود آن را تصديق مي كند1983
 

 .» اگر پول مي خواهي، حاال وقتش است« :سيروس هاشمي
 

سـازندگان و   او و برادرش رضا، بـا       .     بالفاصله بعد از ديدارهاي پاريس، سيروس هاشمي در تالش خريد اسلحه براي ايران شد             
ايـن دو،   . فروشندگان امريكائي اسلحه و يكچند از ايرانيان با نفوذ، از جمله سيروس داوري و جعفر كريمي تماس برقرار كردنـد                   

 .افسر نيروي دريائي و عضو دفتر خريدهاي نظامي در لندن بودند
اگـر پـول مـي خـواهي، حـاال         : به او گفت  . فروشد    در اواخر نوامبر، رضا هاشمي به يك امريكايي پيشنهاد كرد به آنها اسلحه ب             

رضـا همـين اسـتدالل را بـراي         . زيرا وقتي گروگانها آزاد شدند، ايران ديگـر قطعـات يـدكي نخواهـد خواسـت               . وقتش است 
رضا بر اين باور بود كه خريد غيرقانوني اسلحه براي ايران و بردن سودهاي سرشـار، دوره          . فروشندگان ديگر اسلحه نيز مي كرد     



زيرا بمحض استقرار ريگان در كاخ سفيد، ممنوعيت فروش اسلحه به ايران را لغو مي كند و سيل اسلحه و                    . اي كوتاه، بيش ندارد   
 .تجهيزات نظامي امريكائي و ديگر قطعات يدكي از سوي اسرائيل به ايران روان خواهد شد

، 1980در اوت   .  بودنـد » آي. بـي . اف« زيـرا تحـت نظـر     . رند     بسياري از فعاليتهاي برادران هاشمي در اين دوره، بر ما آشكا          
دليـل  . بظاهر، سيا از حكومت كارتر خواست اجازه دهد دستگاه شنود دقيقي در دفتر كار سيروس هاشـمي كـار گذاشـته شـود                   

امـا  . افقت شـد  اوت با تقاضا مو29در . تقاضايش اين بود كه احتمال دارد وي عامل يك دولت خارجي، به احتمالي ايران، باشد           
 . اكتبر، درست پيش از ديدارهاي پاريس، بطور كامل مستقر نشد14اين دستگاه تا 

اما در عمل بكار گمرك آمد تا       .     تحت نظر قرار گرفتن برادران هاشمي، بنا بر ايجابات امنيت ملي، بدستور حكومت كارتر شد              
كاخ سفيد در اواسط ماه نوامبر از ماجرا آگاه شد وآن          . قرار دهد دو برادر، رضا و سيروس را به جرم قاچاق اسلحه، تحت تعقيب             

وقتي بود كه مقامات گمرك با لويد كاتلر تماس گرفتند و به او گزارش كردند كه داليل مسلم حاكي از آنند كه اين دو بـرادر                          
 آيا مانعي در تعقيب جنائي آنها نمي بينيم؟: اسلحه قاچاق مي كنند و پرسيدند

 نوامبر، با سيروس هاشمي ديدار كرده و با او دربـاره گشـودن مجـراي            15زيرا او، روزي پيش، در      .  كاتلر را لرزاند       اين سخن 
كـاتلر  .  اين بود كه بانكهاي بزرگ آمريكا با ايران بر سر گروگانها گفتگـو كننـد               "مجراي بانكي "معناي  . بانكي گفتگو كرده بود   

، 1981 فوريـه    23 نوامبر، دفاتر سيروس هاشمي تحت نظر در آمدند و تـا             23از  . داردپس از كسب نظر، پاسخ داد، مانعي وجود ن        
 .تحت نظر ماندند

    
. بي. اف« گاري سيك، در مصاحبه ها كه بعد از انتشار كتاب بعمل آورده، خواستار شده است، نوارها و مداركي كه نزد                   : توضيح
. اف«  حكومت كارتر كه خود دستور داده بود برادران هاشمي تحت نظرو پرسيدني است چرا . بايگاني هستند، منتشر شوند   » آي
قرار بگيرند، نخواست سر از كار اين برادران در آورد و به موقع از سازشهاي پنهاني مطلع شـود؟ آيـا حـق بـا كسـاني            » آي. بي

  اصطالح كرده اند؟" كارتريزاسيون"نيست كه بلبشو در مديريت را 
  

 :يها و ترس ريگان و ديدار شبانه ميز با هاشميبهانه تراشيهاي ايران
 

 دسامبر، حكومت كارتر پيامي از ايرانيها دريافـت كـرد كـه اميـد دسـت                 19اما در   .    بظاهر، كارها موافق برنامه پيش مي رفتند      
ردن تضمين هائي خواست به سپايران از امريكا مي. يافتن به توافقي را پيش از روي كار آمدن حكومت ريگان از ميان مي برد      

 :تن بدهد كه در موافقتنامه نيامده بودند
 ميليارد دالر پول ايران را بعالوه بهره آن و نيـز طـالي امانـت نهـاده     6/9 پيش از آنكه گروگانها آزاد شوند، دولت امريكا بايد      

 .شده نزد فدرال رزرو بانك را به بانك مركزي الجزاير بسپرد
 . به بانك مركزي الجزاير، بابت ضمانت بازپرداخت وجوه ايران كه در قيدهاي قضائي هستند بسپارد ميليارد دالر4 و نيز بايد 

 . امريكا متعهد شود بابت گروگانگيري و تصرف سفارت، هيچگونه خسارتي مطالبه نكند
 10مين بازپس داده شدن آنهـا،        دولت امريكا بايد برآوردي از دارائيهاي شاه در ايالت متحده را به ايران تسليم كند و بابت تأ                  

 .ميليارد دالر وديعه بسپرد
 اگر امريكا خواستهاي باال را برآورد سازد، ايران موافقت مي كند اقساط پرداخت نشدة تمـامي وامهـاي خـود را بـه بانكهـاي             

ابـت تضـمين سـر رسـيدهاي        امريكا بپردازد و به بانك مركزي الجزاير اجازه مي دهد از وجوه ايران، مبلغ يك ميليـارد دالر، ب                  
 .آينده در اختيار بگيرد

 ... و نيز ايران مي پذيرد بابت مطالبات ديگر نيز، يك ميليارد دالر نزد بانك الجزاير بسپرد 
تقاضاهاي سخت بـاور    .  ميليارد دالر مي شد    24   مجموع پولي كه ايران مطالبه مي كرد، بالدرنگ، به بانك الجزاير ريخته شود،              

امريكا نمي توانست بابت مطالبات و دعاوي ايران كه مبلغ آن در آينده معين مي               . در واشنگتن همه را بهت زده كردند      نكردني،  
 .با اينها نمي شود گفتگو كرد. هر امريكائي تقاضاهاي ايران را خواند، گفت ايرانيها جدي نيستند. گشت، پيشاپيش تضمين بسپرد

. اين اول بار بود كه غير علني بودن گفتگوها را نقض مي كرد   . ز مطالبات خود را منتشر كرد      دسامبر، خالصه اي ا    21   ايران، در   
 .اين مبادلة علني، پنداري پايان جريان گفتگوها در شكست بود. امريكا نيز با انتشار متن پيامهايش به ايران بدان پاسخ داد



ا اين بود كه حكومت كارتر پـيش از پايـان رياسـت جمهـوري               ترس آنه .      قطع گفتگوها توجه ريگانيان را به خود جلب كرد        
و نخستين كار حكومت ريگان در سياست خـارجي، حـل           . در آن صورت، آنها وارث مشكل مي شدند       . كارتر، مشكل را حل نكند    

 "فكرهـا  "شد، براي ريگان فرصتي فراهم نمي آمد تا كـه آن  اگر چنين مي  . همان مشكلي مي شد كه كار كارتر را ساخته بود         
 را به عمل در آورد؟

 دسـامبر، شـبانه،     21   بر اثر ترس، ادوين ميز كه سرپرست گروهي بود كه بايد امور رياست جمهوري را تحويل مي گرفتند، در                    
روبرت مك كوئين، مأمور ادارة مهاجرت و تابعيت، آن روز عصر، وقتي مي خواست خانه هاشمي                . بديدار سيروس هاشمي رفت   

مك كوئين چنـد روزي بـود، بـراي تحقيـق در     . ميز امشب براي شام به اينجا مي آيد: ، همسر هاشمي به او گفت    را ترك گويد  
همسر سيروس در اين تحقيق بـا او همكـاري مـي            . ، به خانه سيروس هاشمي مي رفت      " گرين كارت  "اطراف فروش غيرقانوني    

و . ه خـورد و آن را بـه سرپرسـت خـويش، گـزارش كـرد      مك كوئين كه بعدها كارآگاه خصوصي شد، به شنيدن خبر، يك   . كرد
 .سرپرست در پي تحقيق در درستي خبر شد و آن را صحيح يافت

    با آنكه ميز و گروه تحت سرپرستي او، به كار تحويل گرفتن امور رياست جمهوري مشغول بودند، به ايـن عنـوان كـه وقـت                          
ي در جريان، توجيه بشوند، اما تا ديدند مـذاكرات قطـع مـي شـوند، ميـز           ندارند، نمي پذيرفتند كه دربارة گروگانها و گفتگوها       
حاال ديگر مي خواست مطمئن شود كـه گروگانهـا در روز اول زمامـداري               . دقت پيدا كرد و به نزد هاشمي، به صرف شام رفت          

 .ريگان آزاد مي شوند
گروگانگيران از « : گفت. نو، از گروگانها سخن بميان آورد    چند روز بعد از اين ديدار شبانه ميز با هاشمي، ريگان در پيام سال              
حال آنكه گروگانگيران جانيان و آدم ربايـاني هسـتند كـه            . امريكا مي خواهند تقاضاهايشان را برآوريم تا آنها را به ما برگردانند           

چهار روز بعد از آن، وي، با . »ه داشته اندقوانين بين المللي را زير پا گذاشته و اين بيگناهان را اسير و اينهمه مدت در اسارت نگا           
؟ »آيا به اين آدم ربايان وحشي باج هم بايـد بـدهيم           « :  انتقاد كرد و گفت    "ميلياردها دالر "همان لحن، ايران را بخاطر تقاضاي       

 كنند تعبيرش اما اگر آنها مي خواهند آن را پيامي بخود تلقي « . خواهد سخن او پيامي به تهران تلقي شود       نمي: وي مي گفت  
 .»اينست كه پيش از آمدن من، كار را تمام كنيد و گرنه بسيار خوشحال مي شوم سر و كار شما با  من بيفتد

   تنها چند هفته پيش از آن، كيسي و ديگر ريگانيان، از برآوردن تقاضاي كارتر داير بر اين كه ريگان موضعي چنان قوي اتخـاذ                        
 .و حاال او اينسان تهديد مي كرد. ن سازد، امتناع كردندكند كه حل مشكل گروگانها را آسا

 

 .دو پيشنهاد مساعد ايران، و بيانيه الجزيره چگونه تدوين شد
 

پـذيرفتن تقاضـاي ميلياردهـا      .      وارن كريستوفر و گروه مذاكره كننده اش نگاه دومي به پيشنهادهاي انفجارآميز ايران كردند             
 ايـران آن شـيوه رسـيدگي بـه          -1: و پيشنهاد بودند كه نظر واشـنگتن را بخـود جلـب كردنـد             اما د . دالر غرامت غيرممكن بود   

 با كمال تعجب، ايران حاضر مي شد وامهائي را كـه در             -2و  . درخواستها را مي پذيرفت كه از لحاظ مطالبات امريكا، مساعد بود          
يرانيان قانع شده بودند كه دارائي شـاه را از طريـق دسـتگاه    و نيز، ا. دوران شاه از بانكهاي امريكائي گرفته شده بودند، بپردازند   

 .قضائي امريكا مطالبه كنند و از تقاضاي خود درباره صورت ريز دارائيها چشم پوشيده بودند
 

در همان زمان كه يادداشتي حاوي مطالبات و گذشتها تسليم حكومت امريكا شد، توضيح داده ام كه هدف از آن، يكـي   : توضيح
در . رانداختن آزادي گروگانها و ديگري پوشاندن بخششهائي بود كه از جيب مردم ايران به قـدرت امريكـا مـي كردنـد                     به تأخي 

 .عمل، از آن مطالبات چشم پوشيدند و هم اين بخششها را كردند
 

اي ايران را برداشـته و  در تهران جنبه هاي مثبت پيشنهاده    .  دسامبر، بقصد مشاورت، وارد واشنگتن شد      29     هيأت الجزايريها در    
پيشنهاد جديد،  . پيشنهادي را آماده كردند و به واشنگتن آوردند       . تقاضاهاي غير واقع بينانه و يا توهين آميز آن را ناديده گرفتند           

ير، با ايـن تـدب    .  دادند "بيانيه"به اين متن عنوان     . شامل دو پيشنهاد ايران و مواردي بود كه دو طرف با آن موافقت كرده بودند              
با اينكـار، الجزايريهـا ايرانيـان را از گيـري بـدر             . ايران و اياالت متحدة امريكا به الجزاير بود كه قول مي دادند و نه به يكديگر               

 .آوردند



ايـن مبلـغ، آن مقـدار از        .  ميليارد دالر را به حسابي در بانك مركزي الجزاير واريز كند           3/7   حكومت امريكا موافقت كرد مبلغ      
دولت امريكا مي پذيرفت بهرة اين پول را نيـز، وقتـي الجزايـر    . يف شدة ايران بود كه مي توانست بالفاصله آزاد شود        پول توص 

 ميليارد ديگر در قيد رسيدگي دادگاههاي امريكـا بـه دعـاوي        2/2مبلغ  . آزادي صحيح و سالم گروگانها را تصديق كرد، بپردازد        
ا با پيشنهاد ايران دائر بر ريختن پـول از سـوي ايـران بـه حسـابي بـراي تضـمين                      حكومت امريك . بود و نمي توانست آزاد بشود     

دربـارة دارئيهـاي شـاه،      .  ميليارد دالر كمتر نشـود     500پرداخت مطالبات، موافقت مي كرد بشرط آنكه موجودي آن هيچگاه از            
 داد اطالعات درباره دارائيهاي ديگـر او        اياالت متحده ارادة خود را مبني بر توقيف دارائيهاي موجود تكرار مي كرد و قول مي               

 .را گرد آورد و دسترسي ايران را به دادگاه هاي امريكا، آسان بگرداند
 ژانويه پاسخ موافقي داده نمي شـد، ديگـر حكومـت            16اگر تا   .  ژانويه به بهزاد نبوي داد     3   اين پيشنهاد را هيأت الجزايري در       

اگـر تـا ايـن      : اين شد كه گفت   .  نامه را در فرصتي كه برايش مي ماند، فراهم آورد          كارتر نمي توانست مقدمات اجراي موافقت     
 .تاريخ جواب موافق نباشد، حكومت امريكا خود را از قيد تعهدها كه بر عهده گرفته است، رها مي داند

 

 و ناگهان ايران تسليم شد و بخششي حيرت انگيز كرد
 

ميليارد دالر را از ياد بردند و به خواسـتن توضـيح دربـاره ايـن و آن پيشـنهاد، بسـنده                       24     بهزاد نبوي و مشاوران او، تقاضاي       
 .كريستوفر و گروه او به الجزاير رفتند تا پرسش و پاسخ ها با سرعت انجام بگيرند. كردند

ـ    .    توجهات ايران حاال ديگر بر روي دارائيهاي توقيف شده ايران متمركز شده بودند              ميليـارد دالر    6/9دن  آنها خواهان آزاد ش
وام ايران به بانكهـاي امريكـا نيـز    .  ميليارد آن مي تواند، بالدرنگ، آزاد شود   3/7حال آنكه حكومت امريكا مي گفت تنها        . بودند

ايرانيها حاضر بودند تمامي قسطهاي عقب افتاده را بپردازند اما بانكها خواهان وجه الضـماني بـراي سـر                   . مشكل بزرگ ديگر بود   
 ژانويـه، روزي پـيش از   15امـا در  . دو هفته اي، هيچ گونه پيشرفت واقعي در گفتگوها حاصل نمي شـد    . اي آينده بودند  رسيده

نبوي و مشاوران او موافقـت مـي        .  درجه اي كرد   180سررسيد مهلتي كه حكومت امريكا معين كرده بود، ناگهان ايران چرخش            
هيچيك از دو طرف، فكر اين راه حل را نيـز نكـرده بـود زيـرا                 . ، نقد، بپردازند  كردند تمامي قرضهاي ايران را به بانكهاي امريكا       

معني اين موافقت آن بود كه ايران مبالغ بزرگي پول مي پردازد تا خود را از بـن بسـت                    . زياني بزرگ براي ايران دربر داشت     
صدر بعدها واكنش   بني. ، خونها را بجوش آورد    اين امتياز فوق العاده اي بود كه ايران مي داد و در ايران            . گروگانها بدر آورد  

 :آن روز را اينسان توصيف كرد
 ميليارد دالر چشم پوشيد بلكه پـذيرفت تمـامي وامهـاي            24نه تنها از    .  ژانويه، بهزاد نبوي بناگهان سر خر را برگرداند        15در      « 

 آمدن ريگان، هر كس از سازشهاي پنهاني اينـان بـا رئـيس               روز مانده به روي كار     6تنها  !! ... چه چرخشي . ايران را، نقد، بپردازد   
نبوي اين بذل و بخششها، در آخرين لحظـه را، از آن رو مـي كـرد تـا كـه آزادي                      . جمهوري آينده آگاه بود، سر در مي آورد       
 .»گروگانها هدية آغاز زمامداري ريگان بگردد

بنا بـر قـول نـوبري،       . د اما مسئول پول و سياست پولي كشور بود           عليرضا نوبري، رئيس بانك مركزي، در هيأت بهزاد نبوي نبو         
« : نبوي وارد شـد و بـدون دادن هـر گونـه توضـيحي، گفـت               . معاون او، در جلسه اي در نيمه ژانويه، به انتظار نبوي نشسته بود            
ايران مـي دانسـت و بـراي        نوبري گروگانگيري را مخالف منافع      . »تصميم گرفته شده است پول را به بانكهاي امريكا پس بدهيم          

 .رها كردن آنها مي كوشيد اما اين مانور در آخرين لحظه را زيانبار و غيرالزم مي دانست
در اين نامـه    .  نمايندة مجلس نوشت   270 صفحه به    15    نوبري، بمحض اطالع از تصميم، آن را افتضاح آميز يافت و نامه اي در               

نوبري بياد مي آورد كه تمام شب، ماشينهاي فتـوكپي كـار            . ني مخالفت آشكار دارند    شرط خمي  4توضيح داد كه اين موافقتها با       
 .اما هيچ اثر نكرد. مي كردند تا صبح، پيش از آنكه نمايندگان رأي بدهند، نامه بدست آنها برسد

ند ماه بعد، نوبري بديدار     چ. "به گوشه اي پرت كرد    "اما بقول خود او، خميني نامه او را         .    نوبري نامه اي نيز به خميني نوشت      
خمينـي در  . خميني رفت و فرصت را مغتنم شمرد و به او توضيح داد كه اين تصميم به زيان ايران بود و نبايد پولها را مي دادند              

 »!از تصميم مطلع شده و از زيانهاي مالي آن خوب آگاه بوده است« : پاسخ گفت
مالهاي : گويداده نزديك بود و از نزديك  رويدادها را پي مي گرفت، مي                بورگه، وكيل دادگستري فرانسوي كه به قطب ز       

ايـن فشـار سـبب      .  ژانويه بحـران را  حـل كنـد         20راديكال دوروبر خميني فشار سختي به نبوي وارد مي كردند تا وي پيش از               
 . درجه اي نيمه ژانويه شد180چرخش 



     
 را وثوق الدوله امضاء كـرد       1919ه الجزيره، در حضور جمع گفته بود قرارداد         آقاي بهزاد نبوي بهنگام امضاي موافقتنام     : توضيح

از اين بيان و نيز از اظهارات او در جلسة غيرعلني مجلس، پس از اعالم جرم بنـي                  .  را بهزاد نبوي امضاء مي كند      1359و قرارداد   
اگـر چنـين باشـد،      . افقتنامه را امضاء مي كنـد     صدر، اينطور مستفاد مي شود كه وي مي خواسته است، بگويد تحت فشار، اين مو              

جـز  .  نفت مي مانـد    1933خيانت او، از لحاظي به خيانت وثوق الدوله و از لحاظي ديگر به خيانت تقي زاده در امضاي قرارداد                    
. زير كنـد اينكه بهزاد نبوي شخصيت حقيرتري داشت چرا كه در آن ايام، خميني نيز آن توان را نداشت كه او را به خيانت نـاگ             

اگر روشنكفرتاريا با مالتاريا همدستي نمي      : اين مقايسه را نه بخاطر ارزيابي اين شخص كه از راه اهميت درس تجربه انجام دادم               
 .كرد، استبداد وابسته بازسازي نمي شد

ري سيك مقايسـه كنيـد، از       توضيح او دربارة پولها را با اين فصل از كتاب گا          .    به تازگي آقاي بهزاد نبوي مقاله اي نوشته است        
 .واقعيت، آنسان كه روي داده است، آگاه خواهيد شد

 
سيروس هاشمي در اواسط ژانويه، در هتـل شـري ندرالنـد            :     جمشيد هاشمي بياد مي آورد كه مركز اصلي فشار در امريكا بود           

Sherry Netherland جمهوري ريگان و نمايندگان ايران  نيويورك، جلسه اي با شركت كساني از تيم تحويل و تحول رياست
. "معاملـه بـي معاملـه     " ژانويه گروگانهـا آزاد نشـوند،        20اگر در   : در اين جلسه، به ايرانيان گفته شد      . و يك اسرائيلي ترتيب داد    

ك آلن مي گويد مسـافرتي بـه نيويـور        . (جمشيد مي گويد اين پيام جمهوريخواه ها را شخص ريچارد آلن به ايرانيها ابالغ كرد              
يك مقام ارشـد گمـرك امريكـا كـه آن ايـام از نزديـك بـا                  ) نكرده است و تا روز انجام مراسم سوگند در واشنگتن بوده است           

در آن روزها ميان جمهوريخواه ها و ايرانيها تماسها برقـرار بودنـد و پيـامي چنـين بـه             : سيروس هاشمي كار مي كرد، نيز، گفت      
 .ايرانيها ابالغ شد
جمهوريخواه ها سخت نگران بودند كـه       : ناخته، بر اين امر داللت مي كنند كه فشار از امريكا وارد آمده است                 امرهاي واقع ش  

ريگان خود دو نوبت، در علن، خواست ايران بحران گروگانها را پيش از آغاز زمامـداري                . مبادا مشكل گروگانها را به ارث ببرند      
 و ميز با سيروس هاشمي رابطه داشته اند و او كه جلسه نيويورك را ترتيب داده                 گزارشهاي معتبر براينند  كه كيسي     . او، حل كند  

 .بود، بر پايه منظمي با ايران رابطه داشت
تسليم خفت بـاري اسـت و در        . اين موافقتنامه ننگين است   « :  ژانويه، بني صدر به خميني نامه نوشت       17   برگرديم به تهران، در     
 روز بعد از آن، بنـي صـدر سـفير           12. پاسخي از خميني شنيده  نشد     » .مضاء شدن آن جلوگري كنيد    از ا . تاريخ بنام شما مي ماند    

: الجزاير را سرزنش كرد كه چرا الجزاير واسطه عقد قراردادي، براي ايران تا اينحد زيانبخش، شده است؟ سفير در جا پاسخ داد                     
 .امله ديگر، معامله اي كه بهشتي و رفسنجاني با ريگان كردند نبوديمواسطه مع. ما واسطه توافق با كارتر بوديم. تقصير از ما نبود

 ميليـارد آن    8بلحاظ قيد و بنـدهاي حقـوقي و قضـائي،           .  ميليارد دالر پول ايران توقيف شد      12    در آغاز گروگانگيري، حدود     
 :، اين پول به اين ترتيب تسهيم شدوقتي گروگانها آزاد شدند. قابل پرداخت به حساب ايران، بهنگام آزاد شدن گروگانها بود

 . ميليارد دالر بابت وامهائي كه بانكهاي امريكا به ايران پرداخته بودند، برداشت شد67/3 
 . ميليارد دالر به حساب تضمين مطالبات امريكائيان از ايران، ريخته شد42/1 
 . ميليارد آن به ايران بازگردانده شد88/2 

 ميليارد دالر كه در قيد دعاوي بود كه به دادگاه ها تسليم شده بودند، يك ميليارد به حسـاب مخصـوص                      2/2    افزون بر اين، از     
به دعاوي، در يك دادگاه بين المللي رسيدگي مي شد و مطالبات شهروندان و شركتهاي امريكائي كه ثابـت مـي                     . واريز مي شد  

 .شدند، از اين حساب پرداخت مي گشتند
  

 .ريد كه نويسنده كتاب نوشته بود اين وامها از طريق طرح دعوا در دادگاه ها قابل وصول نبودندبياد بياو: توضيح
 

 !ايران ديگر حتي از توقيف خارج شدن قطعات يدكي و تجهيزات نظامي را مطالبه نمي كند
 

ر ازاء گروگانگيري از دست     دو سوم آن را د    .  ميليارد دالر، يعني يك سوم از پولش را، پس گرفت          4    دست آخر، ايران حدود     
 ! دالر300بابت هر گروگان، روزانه .  ميليون دالر خسارت پرداخت150يعني در ازاء هر گروگان، . داد



در ماههاي سـپتامبر و اكتبـر، پرزيـدنت كـارتر پيشـنهاد كـرد قطعـات يـدكي و                    :      اما زياني بزرگتر از اين به ايران وارد آمد        
 نـوامبر تـا     4موضوع اسلحه، از    .  اكتبر خميني، آنها را نخواست     21اما ايران، بعد از اظهارات      . اد كند تجهيزات نظامي ايران را آز    

 اكتبر، كارتر اظهار كرد آماده است تمامي تجهيزات نظامي ايران           28با وجود آنكه در     .  ژانويه، در مذاكرات هيچ بميان نيامد      20
 جنگ بر سر حيات ملي خود بود، چه پيش آمد و چرا ايران اسـلحه و قطعـات                   را از توقيف خارج كند و با وجود اينكه ايران در          

يدكي خود را نمي خواست؟ در موافقتنامه الجزيره، هيچ اشاره اي به اين اسلحه و تجهيزات و قطعات، نيسـت و تـا ايـن زمـان،               
 !، هنوز در امريكا، بحال توقيفند1991

احتماالً مي پنداشتند بيشتر از آنچه از دسـت         . ؟ آنها نسبت به امور مالي القيد نبودند            ايرانيها چرا تن به اين زيان بزرگ دادند       
اما اگر ريگان، توافقي را كه آنها با كيسي بعمل آورده بودند، از ياد مي برد، چه؟ قدر مسـلم ،          . مي دهند، از ريگان باز مي ستانند      

 .ها وفا كندبوعدهپوكر بازي كرده بودند و اميدي جز اين نداشتند كه ريگان 
      

اسلحه و قطعات يدكي را     . اين اول بار و آخر بار بود كه سازش كنندگان بابت گروگانها غرامتي چنان سنگين پرداختند               : توضيح
نيز نخواستند زيرا اميدشان اين بود كه در ايران كار رئيس جمهوري را مي سـازند و بـا اسـلحه كـافي كـه دسـتگاه ريگـان در                              

 .مي گذارد، بر عراق چيره مي شونداختيارشان 
ريگان جز به اندازه اي كه بتوانند جنگ را ادامه بدهنـد، اسـلحه و مهمـات    .    سالي بعد، احساس فريب بشدت آزارشان مي داد 

گروگـانگيري و عمليـات انتحـاري در بيـروت، واكنشـهاي ايـن              . اين اسلحه و مهمات را نيز از طريق اسرائيل مي داد          . نمي داد 
 .اس فريب بودنداحس
 

 چه براي كجا ؟
 

رسيد بـراي كـارتر،     به نظر مي  . ريختن پول به چند حساب خاص شروع شد       .     موافقت نامه الجزاير، به امضاي دو طرف رسيد       
در آخـرين لحظـه، ايـران ايـرادي         . آن فرصت باقي مي ماند كه بعنوان رئيس جمهوري از گروگانهاي آزاد شده، استقبال كند              

 .ي از حسابها گرفت و رفع اين ايراد، يك روز وقت برددربارة يك
، نقل و انتقالهاي بانكي به انجام رسيدند و دولت الجزاير گواهي هـاي              1981 ژانويه   20 دقيقه صبح روز     4 و   8   سرانجام، بساعت   

 گروگانها در رياست جمهوري     پس بايد . همه كارها انجام گرفتند و ديگر ايراد رفع نشده اي نماند          . وصول را براي ايران فرستاد    
يعني .  دقيقه، وصول گواهيها را اعالن نكرد5 و 12تا ساعت .  ساعت سكوت مطلق كرد3اما تهران به مدت     . كارتر آزاد مي شدند   

 دقيقه بعد، دو هواپيماي الجزايـري كـه از روز پـيش در فرودگـاه مهرآبـاد،                  30. تا چند دقيقه بعد از شروع مراسم اداي سوگند        
وقتي هواپيماها فضاي ايران را پشت سر گذاشتند، پرزيـدنت ريگـان،       . ه بود، به پرواز درآمد و گروگانها، همه در آن بودند          آماد

 .»گروگانها آزاد شدند« : نخستين بيان رسمي رياست جمهوري خود را كرد
.  آغاز زمامـداري ريگـان آزاد شـوند            جاي هيچ شك نيست كه ايرانيان زمان بندي كرده بودند آنچنانكه گروگانها همزمان با             

در آن ساعات پر تـنش، نـاظران حاضـر در تهـران،             . زمان بندي آنقدر دقيق بود كه هيچ نمي توان آن را به تصادف نسبت داد              
گزارش مي كردند كه پاسدارها به ساعت هاي خود نگاه مي كردند تا ببينند لحظه اي كه بايد اجازه پـرواز بدهنـد، كـي مـي                           

 ..رسد؟
   رفتار ايران واپسين دهن كجي به كارتر تلقي شد و كم بودند كساني كه مي دانستند اين رفتار بر وفق توافقي بعمل آمد كـه                          

 .ماه ها پيش ويليام كيسي بانجام رسانده بود
ي گروگانها به خانه    وقت.      وقتي انتخابات به انجام رسيد و ريگان برنده شد، ايران بخش بزرگي از قدرت معامله را از دست داد                  

. ريگان بيشترين سود سياسي را كرد و از هيجان و شادماني ملي فزونترين بهره را بـرد                . باز گشتند، ناتواني ايران باز هم بيشتر شد       
با وجود سـود بزرگـي كـه        .  خواند و گفت مبارزه با تروريسم در رأس برنامه هايش قرار دارد            "بر بر "در ماه دسامبر، ايرانيان را      

وافقتنامه الجزيره براي امريكا داشت، بسياري از اطرافيان ريگان، معامله با تروريستها را شرم آور مي دانستند و نظـر مـي دادنـد                م
 ...كه نبايد آن را اجرا كرد 

ري، به گروگانگيران درسي سخت عبرت آموز خواهد داد و بهنگام زمامـدا           .    ريگان گفته بود با تروريستها مذاكره نخواهد كرد       
 :با وجود اين. مذاكره نكردن با تروريستها را اصلي از سياست حكومت خويش قرار داد



 

 :تنها سالح ايران
 

اما اگـر   .     با آزاد شدن گروگانها، تنها سالحي كه در دست ايران ماند، سالح تهديد حكومت ريگان به افشاي سازش پنهاني بود                   
بخصـوص كـه    .  خود آنها همانقدر ويرانگر بود كه بـراي ريگـان و حكومـت او بـود                ايرانيها پرده از سازش بر مي داشتند، براي       

افشاي معامله، در ايران عصيان . اسرائيل هم در انجام معامله پنهاني و هم بعنوان واسطه فروش اسلحه به ايران نقش اساسي داشت 
ه پر زياني كه امضاء كرده بود، نسبت به جان خـود            هنوز افشا نشده، بقول بني صدر، بهزاد نبوي بخاطر موافقتنام         . بر مي انگيخت  
 .بيمناك بود

ايران در جنوب مرزهاي اتحاد شـوروي، بـزرگ         .     بيشتر از ترس افشا شدن راز پنهان، موقعيت ايران بود كه نگراني مي آورد             
يابي به آبهاي گرم، نمي شـد       ترين و پرجمعيت ترين كشور نفت خيز بود و با توجه به توسعه طلبي اتحاد شوروي و ميلش به دست                   

از سوي ديگر، اسرائيل مصمم بود حتي درصورت تحريم امريكا، به ايران اسـلحه بدهـد و ريگـان نمـي                     . به ناتواني آن، رضا داد    
 .خواست از آغاز، روابط امريكا را با اسرائيل بحراني كند

امنيتـي خـود شـنيد نويسـنده زن امريكـائي، سـينتيا ديـر                ژانويه از زبان ريچارد آلن مشـاور         23   با وجود اين، وقتي ريگان در       
Cynthia B. Dwyerمعاملـه  ) آزاد نشـده » دير«تا وقتي (به ايرانيها بگوئيد « : ، همسر دوست آلن، در زندان ايرانيها است، گفت

 !.»بي معامله
 امريكـايي كارمنـد     - شـد، بلكـه زن ايرانـي          فوريه آزاد  10نه تنها دير در     .     پيام ريگان به ايران ابالغ شد و اثري قاطع بخشيد         

يـك  . اينان، همه، به جاسوسي متهم بودنـد .  و دو كشيش انگليسي نيز آزاد شدند Rockwell Internationalركول اينترنشنال 
 .هفته بعد از آزاد شدن دير، حكومت امريكا اعالن كرد كه موافقتنامه الجزاير را به تمامه اجرا خواهد كرد

امـا  . شايد چنين باشـد .  قسمتهاي انجام نشدة موافقتنامه الجزيره بوده است "معامله"قصد ريگان از    : د آلن، بعدها، گفت       ريچار
در شوراي امنيت ملي، يك ميز مخصوص خاورميانه وجود داشت و متصـدي آن،              . پيام از مجاري ديپلماتيك به ايران ابالغ نشد       

 مقامهاي كليدي وزارتخانه كه بايد اين پيام را از راه سوئيس يا آلمان، يا الجزايريها يـا                  .از اين پيام هيچ ندانستم    . هنوز من بودم  
اين پيام، يك پيام معمـولي      . مجاري ممكن ديگر به ايران ابالغ كنند، هيچگاه از پيام و چگونگي رسيدنش به تهران، آگاه نشدند                

 .نهم پس از ماجراي گروگانگيري بوداين نخستين ارتباط مهم ميان حكومت ريگان با ايران، آ. نبود
آزاد نشـود، حكومـت او بـاقي مانـدة موافقتنامـه            » ديـر « اگر قصد ريگان اين بوده است كه اگـر        :    طرح چند سئوال جا دارد    

ر الجزيره را اجرا نمي كند، چرا آن را از طريق مجاري نفرستاد كه موافقتنامه الجزيره با اسـتفاده از آنهـا، بـه سـامان رسـيد؟ د                           
روزهاي اول حكومت ريگان، چه مجرائي ميان آن و ايران وجود داشـت كـه نـه شـوراي ملـي امنيـت و نـه وزارتخارجـه، از                             

 وجودش آگاه نبود؟
بيش از يك سال وقت صرف شد تا وسائل مطمئن و راه امن براي رساندن پيام بـه تهـران،    .     ارتباطات با تهران بسيار مشكل بود     

 دارد كه حكومت ريگان، توانسته باشد پيامي به اين اهميت را، بدون استفاده از مجاري برقرار شده،                  جاي تعجب . تدارك شوند 
پس اين حكومت مجاري ارتباط خاص خود را با ايران داشته است و اين مجاري در زمان فعاليتهاي انتخابـاتي                    . به ايران برساند  
 .برقرار شده است

      
اسي، موافقتنامه ها با دولتهاي خارجي را رئيس جمهوري بايد امضاء مي كرد، رئـيس جمهـوري                 با آنكه موافق قانون اس    : توضيح

 .ايران موافقتنامه الجزيره را نديد و امضاء نكرد و بطريق اولي، از پيام ريگان نيز آگاه نشد
 

از او دربارة تروريسم و رابطه با       . د ژانويه، الكساندر هيك، وزير خارجه، نخستين كنفرانس مطبوعاتي خود را برگزار كر            28     در  
وي تمامي تقصير را بگردن شورويها انداخت و كوشيد بر نقش ايران در تروريسـم  بـين المللـي                    . ايران و فروش اسلحه پرسيدند    

د و نـه    اما پاسخ او دربارة فروش اسلحه، نـه دو پهلـو بـو            . آينده روابط دو كشور، بستگي به رفتار ايران دارد        : تأكيد نكند و گفت   
 .»هيچ اسلحه اي، تحت هيچ عنوان به ايران فروخته نخواهد شد« : ابهام داشت



فروشـهاي كوچـك، بالفاصـله بعـد از آزاد          .    وقتي هيك اين اظهارات را مي كرد، اسرائيل فروش اسلحه را تدارك ديده بود             
ائيل، موضوع را با بگين در ميان گذاشت و بگـين      ، سفير امريكا در اسر    Lewisساموئل لوئيس   . شدن گروگانها، انجام گرفته بودند    

 .با آزاد شدن گروگانها، ممنوعيت فروش ديگر محلي ندارد: گفت
امـا در   . مقامهاي رسمي وزارتخارجه به او دستور دادند به اين فروشها اعتراض كند           .    لوئيس گفتگو را به واشنگتن گزارش كرد      

هيك، در دو سفري كـه در       .  او گفتند فروشها با موافقت واشنگتن بعمل مي آيند         همان حال، طرف هاي تماس او در اسرائيل، به        
بدينسان، امريكا، بطور رسـمي، مخـالف       .  به خاورميانه كرد، موضوع را بطور خصوصي، با اسرائيلي ها مورد گفتگو قرار داد              1981

 .فروش اسلحه بود اما هيگ هيچگاه براي متوقف كردنش، وارد عمل نشد
، بعد از بحث ها كه ميان مك فارلين، كـه آن زمـان، عضـو دفتـر     1980در : م عاليرتبه كاخ سفيد در دوره ريگان گفت     يك مقا 

در طـول دسـامبر     . هيگ بود، با داود كيمچي، معاون وقت موساد، بعمل آمدند، هيگ فروش اسلحه به ايـران را تصـويب كـرد                    
قصد او اين بود كه     . المقدس، ديدار و گفتگو كرد    نو و واشنگتن و بيت    ، كيمچي در سه نوبت محرمانه با مك فارلين، در ژ          1981

، از فروشـهاي    "بطور كلـي  "او  : مك فارلين، خود، گفت   . تدابير الزم براي مخفي نگاهداشتن اين فروشها به اجرا گذاشته شوند          
، افسر وزارت امـور     Saterfieldرفيلد  داويد سات .  ، اطالع داشته است اما انكار كرد كه آن را تصويب كرده باشد            1981اسلحه در   

علـي  ": خارجه، كه آن زمان، مسئول ميز اسرائيل در وزارتخارجه بوده است، سالها بعد، تأئيد كرد كه هيگ به اسـرائيليها گفـت                     
ان اما امريكا، پيش از هر فروش بايد بـا فهرسـت فـرآورده هـائي كـه بـه ايـر                    . موافقت داريم ] با فروش اسلحه به ايران     ["االصل

كمي بعد از روي كـار آمـدن ريگـان، از طـرف هيـگ               : يك مقام ارشد وزارت دفاع مي گويد      .  فروخته مي شود، موافقت كند    
.  اما ديگر هيچ اطالعي ندادند و او از تصـميم نهـائي بـي اطـالع اسـت                . درباره فروش مقادير مهم اسلحه به ايران، از ما پرسيدند         

او مـي  . مقام ارشد وزارت دفاع اسرائيل، خود دست اندركار اين فروشها بوده اسـت ، Avraham Tamirژنرال آوراهام تمير 
در . ، بصراحت با فروش اسـلحه بـه ايـران موافقـت كـرد     1981گويد هيگ بعد از گفتگو با آريل شارون، وزير دفاع اسرائيل در           

وي بـه روزنامـه   . وافقت امريكـا  تصـديق كـرد   ، سفير اسرائيل در امريكا، فروش اسلحه به ايران را، با م       Arens، موشه آرن    1982
نه تنها امريكا از فروش اسلحه به ايران اطالع داشت، بلكه فروشـها، بـه تصـويب مقامـات     :  گفتBoston Globeبوستون گالب 

 .عالي حكومت امريكا مي رسيدند
نـد كـه اسـلحه بفـروش رسـيده          اما تكذيب نمي ك   .    هيك تكذيب مي كند كه به صراحت با فروش اسلحه موافقت كرده باشد            

 ».اگر اسلحه بفروش رسيده است، به يمن حسن خدمت مقامي در كاخ سفيد بوده است« : او مي گويد. است
 

 چرا اسلحه از راه اسرائيل به ايران فروخته مي شدند؟
 

. ئيل به ايـران فروختـه مـي شـدند    بدينخاطر بود كه اسلحه از راه اسرا  .      امريكا تحريم فروش اسلحه به ايران را لغو نكرده بود         
دادن اجازه فروش اسلحه به اسرائيل احتماالً نخستين قانون شكني حكومت ريگان بوده و فرداي رسيدن به حكومت انجام داده                    

 .است
 تجهيـزات    ميليون دالر به ايـران     300   بنا بر گفتة يك مقام اطالعاتي ارشد، بالفاصله بعد از آزاد شدن گروگانها، اسرائيل معادل                

 -اسلحه و تجهيزات امريكائي كه اسرائيل به ايران مي فروخت، قطعـات اف              : يك مقام ارشد اسرائيلي مي گويد     . نظامي فروخت 
 . ميليون دالر، بودند240، به مبلغ 113 - و ان 48 -  تانكهاي ام 4

 ميليـون دالر    240، اسـرائيل معـادل      1981در  : ، افسر اطالعـاتي اسـرائيل، تحـت قسـم، گفـت           Northrop    ويليام نورث روپ    
به سفير امريكا اطالع داده شد و به اسرائيل گفته شد امريكا تجهيزات فروخته شده را جانشين خواهد    . تجهيزات به ايران فروخت   

 .كرد
  ، يـك تبعـه  Ian Smalley، يـك سوئيسـي و يـان اسـمالي     Jenniآندره آس جنـي  :    عامالن فروش اسرائيل عبارت بودند از

 . و عامل خريد از سوي ايران، حيدري بود.انگليسي
 11بار اول، در    .  بار، از تل آويو به تهران، از راه الرناكا در قبرس، به ايران تجهيزات نظامي برد                12     يك هواپيماي آرژانتيني،    

ن، در شـرائط مرمـوزي توسـط        سومين بـار، در مراجعـت از تهـرا        .  ژوئيه انجام گرفتند   18 و   14 و بارهاي بعدي در      1981ژانويه  
 .نيروي هوايي شوروي ساقط شد



     سرهنگ دهقان، معاون لوجيستيكي وزارت دفاع ايران، در ماه هاي اول زمامداري ريگان خريد اسلحه از اسرائيل را سـامان                    
نظـامي اسـرائيل در     وابسـته   (، وي قراردادي براي خريد اسلحه و تجهيزات نظامي با يعقـوب نيمـرودي               1981در ژوئيه   . مي داد 

 . ميليون دالر، امضاء كرد135، به مبلغ )ايران در دوره شاه و همان اسرائيلي كه در ماجراي ايرانگيت نقش فعالي داشت
يك روز بعد از جلسـة طـوالني كـه بـا           . كمي پس از اين، آقايان احمد خميني و صادق طباطبائي به وزارت دفاع رفتند             : توضيح

 .دفاع تشكيل شد، سرهنگ دهقان دستگير و محاكمه و محكوم شدحضور اين دو در وزارت 
 شـروع   1981    رئيس جمهوري ايران كه تصريح مي كند كه قراردادهاي عمده فروش اسلحه و تجهيزات نظامي، از ماه مارس                   

قراردادها نيز، در مارس    بعضي از اسناد اين     . كساني كه در عقد اين قراردادها شركت كرده اند اين تاريخ را تأئيد مي كنند              . شد
 . منتشر شده است1984
 براي اولين بـار از سازشـهاي پنهـاني          1987پس نوشته هاي دو مجله نيو رپابليك و نيوزويك مبني بر اينكه بني صدر در                : توضيح

 ماههـاي   واسـطة معاملـة   .  نيز دربارة اين سازشها گفته و نوشته اسـت         1984بني صدر زودتر از     . سخن گفت، دروغ آشكاري است    
 كرده  اول، جمشيد هاشمي بوده است كه با نام هاشمي بالليان فعاليت مي

 .  است
 وقتي اسلحه از اسرائيل به ايران جريان يافتند، جك مونتانس، خلبان فرانسوي نيز، در ماه ژوئن، اجـازه يافـت ايـران را تـرك                         

 . بودند آزاد شده1980رفقاي او از راه لطف به حيدري در اواخر سال . گويد
:      و مدارك و بيانات حاكي از آنند كه اسرائيل تنهـا مجـراي فـروش اسـلحه و تجهيـزات امريكـائي بـه ايـران نبـوده اسـت                             

ويليام هرمن تـاجر اسـلحه      . فروختندفروشندگاني كه به انبار اسلحه ناتو دسترسي داشته اند نيز، به ايران اسلحه و تجهيزات مي               
، در تهران بوده و با حميد نقاشان كه مأمور خريد براي            1981گان به كاخ رياست جمهوري در ژانويه        امريكائي به هنگام ورود ري    

، در پاريس، گرفته    1980نقاشان به او گفته است تصميم به آزاد كردن گروگانها، در اكتبر             . سپاه پاسداران بود، ديدار كرده است     
در سالهاي بعد نيز، كه وي با نقاشان ديدار مي كرد، نقاشان بـه  . ي بخرددر عوض، ايران امكان يافت اسلحه و تجهيزات نظام      . شد

از منابر خاص خود تأئيد گرفـت كـه         : هرمن مي گويد  . گفت ايران، از انبارهاي سالحها و تجهيزات ناتو، خريد مي كند          او مي 
 .شوندتاده مياسلحه و تجهيزاتي كه از انبار ناتو خريداري مي شوند، از بلژيك و هلند به ايران فرس

مدارك در بلژيك وجود دارند كه گواهي مي دهند مبالغي اسلحه و تجهيزات از انبارهاي نـاتو بـه                   :    عارف دوراني مي گويد   
خـود انبارهـاي نـاتو در پايگـاهش در          : و نيز مي گويد   . امريكا، از نو، اين انبارها را پر كرد       : او مي گويد  . ايران فروخته شده اند   

رسي كرده و پاسداران را كه در بيرون آن به انتظار او بوده اند، از اسلحه و تجهيزاتي كه بكار ايران مي آمده اند،                        پرتغال را باز  
منابع ديگر نيز تأئيد مي كنند .  هليكوپتر از طريق زئير به ايران فروخته شد13دوراني بياد مي آورد كه يكبار       ... آگاه كرده است    

 . كه از طريقشان به ايران اسلحه و تجهيزات مي رفتندكه زئير يكي از كشورهائي بود
ايرانيهـا بـه آنجـا مـي        . هر چه را از راه اسرائيل نمي توانستند به ايران بدهند، از راه بلژيك مـي فرسـتادند                 :     الوي مي گويد  

د هرچه مي خواهيد انتخاب كنيد      آنها را به انبارهاي ناتو در فاصلة مرزهاي آلمان و بلژيك مي بردند، و به آنها مي گفتن                 . آمدند
 .و بلژيكيها آنها را به ايران مي فرستادند

، رضا هاشمي با يك تـاجر       1981 فوريه   4بنابر مدارك گمرك امريكا، در      .    برادران هاشمي نيز بخشي از كار را بر عهده داشتند         
وي . هـاي جنگـي وارد گفتگـو مـي شـود      در نيوجرسي، براي خريـد تجهيـزات رادار و هواپيما  Englwoodاسلحه در انگلوود  

در نيمه فوريه، بعضي .  ميليمتري مي شود85 و 60 و خمپاره اندازهاي   7خواهان والكي تاكي موشكهاي زمين به هوا، آرپي جي          
بنا بر همين مدارك، در ماه ژوئن، رضا و جمشيد لولة كليسترون كه             . از اين اسلحه ها به مقصد قالبي سوئيس خريداري مي شود          

اما در فرودگاه لندن لو مي رود       .  مي خرند  C- 130يك ماه بعد، آنها يك فروند       . خرندجزء اساسي رادار است براي ايران مي      
 .و معامله باطل ميشود

 

 :تازه مي فهمند كه برادران ها شمي تحت نظرند
 

 فوريه،  13افزودند، در   مي براي ايران، مي        با آنكه برادران هاشمي هر روز بر فعاليتهاي خود در خريد اسلحه و تجهيزات نظا              
در اواسط فوريه، بنا بر رويه، از كاخ سفيد تقاضا مي شود با وسعت دادن به دايـره تجسـس در                     . ناگهان از تحت نظر خارج شدند     

ـ   . فعاليتهاي برادران هاشمي موافقت شود     ود كـه  بعد از يك ماه كه از عمر حكومت مي گذرد، تازه دستگاه ريگان متوجه مـي ش



با آنكه برادران هاشمي گرم     . كاخ سفيد دستور مي دهد او را از تحت نظر خارج كنند           . سيروس هاشمي، بشدت، تحت نظر است     
يكـي از واسـطه     . خريد غيرقانوني اسلحه براي ايران بودند، جالب است بدانيم چرا كاخ سفيد دستور حكومت كارتر را لغو كرد                 

آي، آنهـم   . بـي . اه پيش از آن، ادموند ميز در خانه اش شام خورده بود، تحت نظر شديد اف               هاي آنان با ايران، مردي كه دو م       
 .، و نيز، تحت تعقيب گمرك امريكا، بخاطر فروشهاي غيرقانوني اسلحه به ايران، بوده است"عامل يك قدرت خارجي"بعنوان 

او بود كه يك رشته ديـدارها در مادريـد، در مـاه             . رد    سيروس هاشمي بود كه نخستين تماسها را ميان كيسي و ايران برقرار ك            
و اين سيروس هاشـمي بـود كـه نخسـتين           . ، ترتيب داد و نخستين توافقها در اين ديدارها حاصل شدند          1980هاي ژوئيه و اوت     

و . اريس نيز بـود   او از شركت كنندگان در ديدارهاي پ      . ، با كشتي، از اسرائيل به ايران فرستاد       1980محموله نظامي را، در اواخر      
و احتمـال دارد    .  ژانويه آزاد كند   20باز او بود كه، در نيمه ژانويه، ديداري ترتيب داد و در آن، ايران پذيرفت گروگانها را در                   

نخستين پيام تهديد ريگان از طريق او به ايران رسـيده و سـبب آزاد شـدن خـانم سـينيتادير و چهـار غربـي ديگـر از زنـدان و                                
اول كار اين بـود     . مكتوم ماندن سر كارهاي اين مرد براي حكومت ريگان اهميتي حياتي داشت           . غرب شده باشد  بازگشتشان به   

 .آي او را بحال خود بگذارد. بي. كه او را از تحت نظر خارج كنند، بدينخاطر كاخ سفيد دستور داد اف
 

 حاصل سخن
 

 :و درستي شهادتهايش» برنك«
 

دي دسترسي داشته است كه او را پيش از آن همه، از قول و قرارها و پي آمدهاشان، آگاه مي                        بدون شك، برنك به منبع فري     
وي اطـالع مـي دهـد كـه     . ، اسـت 1986 ژانويـه  3يك نمونه آن، اظهارات او به آژانس اطالعات وزارت دفاع، در      . كرده است 

 كـه رئـيس     "دسـتوري "در آن تـاريخ،     . ه اسـت   هزار موشك تاو به ايران را بدست آورد        10دريادار پويند كستر اجازه فروش      
دستوري كه اجازه فروش اين موشكها را به ايران مي داد، در پي گفتگو با آميـرام                 . جمهوري بايد امضاء مي كرد، تهيه شده بود       

. يه امضاء كرد   ژانو 6 را در    "دستورالعمل"پرزيدنت ريگان،   . نير، مشاور نخست وزير اسرائيل در مبارزه با تروريسم، تهيه شده بود           
امـا، آن زمـان، جـز بـر شـمار انـدكي از دسـت                . اين امر، ماهها بعد، وقتي ماجرا از پرده بيرون افتاد، عنوان اول مطبوعات شد             

 .اندركاران معلوم نبود
رها بـه  در پاريس و در اواخر ماه اكتبر، يك رشته ديـدا     : ، در حضور قاضي، برنك، تحت قسم، اظهار كرد        1988 سپتامبر   23     در  

راپ به  : برنك مي گويد  . در اين ديدارها، ويليام كيسي، دونالد گرك و يك امريكايي ديگر شركت كرده اند             . انتظار او بوده اند   
، نسـخه اي از  The Rocky Montainnewsروكـي مـونتين نيـوز    . او گفته است، جورج بوش نيز در پاريس حاضر بوده اسـت 

 .ل اكتبر، كمي پيش از انتخابات رياست جمهوري، منتشر كردشهادت برنك را بدست آورد و در اوائ
، از برنك شكايت كرد كـه وي  Thomas O. Rourkeرورك . ، معاون وزير دفاع امريكا، توماس او1989 مه 12 ماه بعد، در 7   

حيت گـرك را  اين شكايت وقتي بعمل آمد كه سنا تازه رسيدگي بـه صـال      . در حضور قاضي فدرال، اظهارات دروغ كرده است       
، وكيل گرك، پس از اينكه سـنا  Michael Scottبنا بر گفته ميكائل اسكات . بعنوان سفير امريكا در كره جنوبي، شروع كرده بود

اگر برنك در دادگاه بگويد كه دربارة اكتبر سـورپرايز دروغ           : صالحيت گرك را تأئيد كرد، حكومت به برنك اين وعده را داد           
 .برنك نپذيرفت. ت خود را پس مي گيرد و او به زندان نمي رودگفته است، حكومت شكاي

روك دو افسر دواير سري به عنوان شاهد به         .  انجام گرفت  Oregon در پرتلند واقع در اورِگان       1990 آوريل   24     محاكمه در   
، از امريكـا بيـرون   1980مبر دادگاه معرفي كرد تا شهادت بدهند جورج بوش از چند هفته پيش تا انتخابات رياست جمهوري نوا     

كردند و نتوانستند مدركي بـر صـحت شـهادت خـود ارائـه              اين دو افسر نتوانستند بگويند در كجا انجام وظيفه مي         . نرفته است 
از شهادتهاي دو منشي، اين نتيجه عايد دادگاه شد كه كيسي مـي             . دو تن از منشيهاي ويليام كيسي به دادگاه احضار شدند         . كنند

 . است سفري كوتاه به خارج كرده باشد، بدون اينكه اين دو از آن اطالع يافته باشندتوانسته
 اكتبـر   19 و   18    گرك كه در سئول به سفارت مشغول بود، به پرتلند آمد و در دادگاه شهادت داد كه وي تعطيالت آخر هفته                      

 اكتبـر، در  20بعداً، او شهادت داد كـه وي در  . ت، گذرانده اسDelaware، واقع در ديلور Bethnay Beach -را در بتني بيچ 
در تأئيد شهادت خود، عكسي از خود و دخترش در لباس شنا به دادگـاه داد و  . دفتر كار خود، در شوراي امنيت ملي بوده است    



مي توانـد   مدافع برنك، نظر يك هواشناس را به دادگاه داد حاكي از اينكه اين عكس ن              . گفت در آن تعطيالت گرفته شده است      
 .چرا كه هوا سرد و ابري بوده است. در آن روزها گرفته شده باشد

البته رأي  .  ساعت بطول انجاميد و رأي اين شد كه برنگ مجرم نيست           5شور هيأت منصفه دادگاه     .  روز طول كشيد   9     دادگاه  
اما به اين معنـي هسـت كـه حكومـت       . ند، در پاريس بوده ا    1980دادگاه به اين معني نيست كه بوش، كيسي، يا گرك در اكتبر             

در ميان تعجب عمـومي، وزارت      .  امريكايي عضو هيأت منصفه، ثابت كند اينان در پاريس نبوده اند           12امريكا قادر نبوده است به      
ي تصميم اين مقام سرّي بـاق     . دادگستري امريكا حاضر نشد دفترهاي تعيين وقت بوش، كيسي، و گرگ را در اختيار داده بگذارد               

 .ماند و هيچگاه حاضر نشد توضيحي در اين باره بدهد
، برنـك در پـاريس   1980 اكتبـر  19    دو سال بعد از آن، روزنامه نگاري بينه اي جست و گزارشي منتشر كرد حاكي از اينكه در     

ويليام كيسي و دونالد    شهادت او بر حضور     . اما موضوع رسيدگي دادگاه، حضور او در پاريس نبود        . نبوده و در پرتلند بوده است     
نه دفاع شاكي و نه دفاع برنـك، هيچيـك بـراي            . گرك و باحتمالي جورج بوش در پاريس و در خدمت سيا بودند خودش بود             

 .و در شهادت دادنها، پرسشي و پاسخي در اين باره نشد. شناختن گذراندن اوقات برنك و محلهاي آنها كوششي بكار نبردند
تنها باري بود كه حكومت امريكا، با آمريـت و از روي قـرار و               . ل ارتباط جمعي را نيز به خود جلب نكرد             اين امر، توجه وسائ   

تمام كساني كه متهم شده بودند، فرصت بي مانندي داشتند خود . قاعده مي كوشيد اتهامهاي راجع به اكتبر سورپرايز را رد كند       
مت امريكا را تحت امر خود داشتند و مي توانستند هـر گونـه سـندي را كـه                   اينان تمامي منابع حكو   . را از اين اتهام مبري كنند     

اما ماية تعجب من و هر كس كه جريان دادگاه را از نزديك تعقيب مـي كـرد، شـد    . الزم مي شد، بيابند و به دادگاه تسليم كنند     
 .كه اينان در رد كردن اتهام شكست خوردند
، و مـردي كـه از لحـاظ    1980رك، يكي از همكاران من در شوراي امنيت ملـي، در        تا دادرسي، من باور نمي كردم دونالد گ       

شغلي به او احترام مي گذاشتم، با كسان ريگان و بوش همكاري كرده است تا كه آزادي گروگانها را به تـأخير بيانـدازد و ايـن                           
 .بقصد بركنار كردن حكومتي كه او، خود، در خدمتش بود

و وكـالي مـدافع او، دفتـر تعيـين وقـت او و دفتـر                . رد كه در اين ديدارها شركت كرده باشـد           گرك، تحت قسم، تكذيب ك    
در روزهـايي از مـاه      . مكاتبات شوراي امنيت ملي را ارائه كردند كه نشان مي دادند وي در آن روز، در سفر خارج نبوده اسـت                    

در روزهـائي   . اعي و سفري به ويرجينينا ثبت شده است       ژوئيه كه ديدارهاي مادريد جريان داشته اند، در دفتر او، كارهاي اجتم           
دفترهاي تعيين وقت او . از ماه اوت، كه دومين ديدارهاي مادريد انجام گرفته اند، در دفتر او، بازيهاي تنيس يادداشت شده اند             

دفتر مكاتبات  . گتن بازگشته اند   اكتبر، آنها به برتني بيچ رفته اند و يكشنبه به واشن           19 و   18و همسرش، حكايت از آن دارند كه در         
اين دفتر ادعـاي گـرك را قويـاً    .  اكتبر از دفتر گرك صادر شده است20شوراي امنيت ملي نشان مي دهد كه سندي به تاريخ      

زيرا گرك يك افسر اطالعاتي كاركشته است و ارزش جعل يك سند را براي ثابـت                . اما سندي غيرقابل رد نيست    . تأئيد مي كند  
 .هيچيك از اين سندها به دادگاه ارائه نشدند. شركت خويش در عملياتي حساس، مي داندكردن عدم 

    در دادگاهي كه يك طرف حكومت اياالت متحده امريكا و طرف ديگر برنك بود، حكومت تنها كافي بود ثابـت كنـد، بـوش            
 ريگان، عضـو شـوراي امنيـت ملـي، در پـاريس             نامزد رياست جمهوري و ويليام كيسي مدير فعاليتهاي انتخاباتي ريگان و دونالد           

 را اتهامي پوچ گردانده و برنك را بـه زنـدان فرسـتاده    " اكتبر سورپرايز  "اگر حكومت از عهده اين كار بر مي آمد،          . نبوده اند 
 :همانطور كه برنك خود مي گويد. بود

براي شخص ورشكسته اي چـون مـن،        . رو بودم  هزار دالر جريمه روب    10 سال زندان و پرداخت      5   من با خطر محكوم شدن به       
 . سال زندان براي تن بيمار من، تحمل نكردني بود5 هزار دالر، يك ميليون دالر مي نمود و 10

رفتن به دادگاه   . با وجد اين، پيشنهاد معامله را رد كردم       .     من فكر نمي كردم به فرض محكوم شدن، از زندان زنده بيرون آيم            
به سخن ديگر، رأي دادگاه صد در صد بسـود  .  اتهام، تبرئه كرد 5 عضو هيأت منصفه، مرا از هر        12... برگزيدم  و گفتن حقيقت را     

 .من شد
.    بارو برنك به حقايقي كه مي دانست بدو آن شجاعت را بخشيد كه در برابر يك مدعي ترسناك بايسـتد و حكـم تبرئـه بگيـرد                        

 .و نيز بجاست اگر گفته شود هر آنچه او گفته، راست است. دليل كافي تلقي كندديوانگي بود اگر دادگاه صرف حرفهاي او را 
... 

   براي مثال، وقتي اماره ها بر حضور كيسي در گفتگوهاي محرمانه با ايرانيها اقامه شدند، طرفداران او گفتنـد در آن ايـام، وي                        
 .هرگز از امريكا خارج نشده است



يـك سـخنگوي    « : خبر اين بـود   . ، در نيويورك تايمز يافت    1980 ژوئيه   30ن، خبري را بتاريخ          تا اينكه يكي از پژوهشگران م     
ستاد انتخاباتي ريگان گفت، ويليام كيسي گفتگو با گروه طرفدار حق حيات را امروز كه از سفر خارج باز مي گردد، شروع مـي                        

 . از آن پس، انكار كنندگان دم فرو بستند. »كند
با وجـود ايـن،     . ، مرد و ديگر نيست تا دربارة نقش خود در ماجرا حرف بزند            1987 مه   6ي سرطاني در سر، در          كيسيي از غده ا   

براي مثـال، در    . چند صحبت علني دربارة گروگانها كرده است كه در پرتو تحقيقها، امروز من با ديد تازه اي در آنها مي نگردم                    
 دزديدن اسرارآميز كتابچه گزارشهاي كارتر پرسـيدند، وي دربـارة اطالعـات             ، در جريان تحقيقات سنا، وقتي از او دربارة        1984

اطالعات راجع به گفتگوها بر سـر آزاد كـردن گروگانهـا، از چنـد منبـع، بـه مـن مـي          « : خود از بحران گروگانها اينطور گفت     
رائيهـاي توقيـف شـدة ايـران، سـروكار          از جمله از طريق بانكداراني كه با وام هائي كه به ايران داده شده بودند و دا                . رسيدند
اين امر كه كيسي، تحت قسم، مي پذيرفت اطالعات راجع به گفتگوهائي كه ميان حكومت امريكـا و حكومـت ايـران                      . »داشتند

 .، به او مي رسيدند، بنفسه، افشاگر است"بانكدارها"جريان داشتند، از مجاري مختلف، از جمله از درون حكومت و 

 
 اشمي ها تحت تعقيب قرا گرفتند؟چه وقت و چرا ه

 
، سيروس هاشمي را از تحـت نظـر خـارج كـرد، اطالعـات و مـدارك مهمـي دربـاره                      1981   وقتي حكومت ريگان، در فوريه      

باستناد آنها، گمرك يكچنـد از فروشـندگان عمـده را كـه طـرف               . خريدهاي غيرقانوني اسلحه بدست گمرك امريكا افتاده بود       
آي سيروس هاشـمي را بحـال خـود رهـا           . بي. حتي بعد از آن كه اف     . هاشمي بودند، تحت نظر قرار داد     معامله رضا و سيروس     

، چند مأمور گمرك، بـا اجـازه بازرسـي در دسـت، وارد              1981 نوامبر   12صبح  . كرد، گمرك وي را تحت نظر خود نگاهداشت       
 .ك، دفاتر تلفن و تلكس پرداختندو به بازرسي دفاتر، اوراق و مدار. دفاتر سيروس هاشمي در نيويورك شدند

برغم وجود اطالعات و مـدارك در دسـت حكومـت و بـا وجـود آنكـه بـرادران        .     تا سه سال پس از آن، هيچ امري رخ نداد         
 .هاشمي به خريد غيرقانوني اسلحه و تجهيزات ادامه مي دادند، تحت تعقيب قرار نگرفتند

 مورد اتهام فروش غير قانوني اسلحه به ايران، عليه سـيروس هاشـمي، صـادر                18رنده  ، ادعانامه اي دربر گي    1984 ژوئيه   18    در  
روزي پيش از آن، رابط هاي پيشـين او         . بهنگام صدور ادعانامه، سيروس هاشمي در لندن بود       . دستور توقيف او نيز داده شد     . شد

 .مائي بمقصد زوريخ خريد و سوار هواپيما شدوي بليط هواپي. با سيا، به جمشيد هاشمي گفتد بالدرنگ از امريكا بيرون رو
. از آنجا به امريكا آمد وقتي در نيويورك از هواپيما خارج شـد، توقيـف گشـت                . وي در برمودا بود   .     رضا از او بداقبال تر شد     

گاه اطالعـاتي،   اما وقتي پذيرفت هيچگاه زبان به بيان شركت خود در عمليات اطالعاتي و همكاريهايش با دسـت                . رضا  زنداني شد   
وي به دليل   . باز نكند، وي را در بازداشتگاهي نگاهداشتند كه بوي امكان مي داد بكار خود، بعنوان مهندس تأسيسات، ادامه دهد                  

 .، حرف بزند1980تعهدي كه سپرده بود، حاضر نشد درباره رويدادهاي سال 
ع كنند كه خدمات بسيار باارزشي به حكومت امريكـا كـرده               سيروس هاشمي چند وكيل معتبر گرفت تا از او به اين عنوان دفا            

با آنكه اين   . عالوه بر كوششهاي قانوني اش، با ويليام كيسي كه حاال رئيس سيا بود، از طريق جان شاهين، نيز تماس گرفت                   . است
اهين، بار ديگر در اوائـل      ش. ، چيزي دانسته نيست   1985تماس از اين مجرا، مستند است، از محتواي پيامهاي سيروس به كيسي در              

ماجراي ايران گيت، رابط سيروس با كيسي شد و از قول او به كيسي خبر داد كه ايرانيان در هامبورگ مي كوشند به توافقي بر          
در ميـان  . ، مرد1985شاهين، در هفتاد سالگي، به بيماري سرطان، در اوائل نوامبر  . سر آزاد كردن گروگانها در لبنان دست بيابند       

، در هتـل مـي فلـور،        1980شييع كنندگان او، يكي كيسي و ديگري فورمارك، كارمند شاهين و همان كس بود كه در مـارس                   ت
 .كيسي را به جمشيد هاشمي معرفي كرده بود

   با وجود دست پري كه داشتند، برادران هاشمي تصور مقابله كردن با حكومت امريكا و رئيس سيا را هـيچ بـه دمـاغ راه نمـي                           
بخود اجازه مي دادند در سايه اين قدرت فعاليـت كننـد، امـا              . اين برادران تصور خرافي از قدرت امريكا در سر داشتند         . ندداد

اين امر كه سيروس هاشمي تصميم گرفت با گمرك همكاري كنـد و زبـان خـود را                  . رودرروئي با آن را خودكشي مي دانستند      
 .بندد، منش او را بخوبي نشان مي دهددرباره كارهاي مخفي كه در آنها شركت داشت، ب

بيمـاري او را سـرطان خـون بـس        . ، سيروس هاشمي، در پي بيماري اسرارآميز دو روزه اي، در لندن، مرد            1986 ژوئيه   21    در  
بسـياري از   . مرگ او، دو روز بعد از يك بازي تنيس طوالني و يك هفته بعد از معاينـه پزشـكي روي داد                    . نادري تشخيص دادند  

جاهـاي  . عالمتهـاي تزريـق را در بـازوي او نشـان داد           "كالبدشكافي  . وستان و بستگان او بر طبيعي بودن مرگ او شك دارند          د



هاشمي . اما پزشكي كه جسد را معاينه كرد، دليلي براي شك كردن در مرگ او بر اثر سرطان خون، نيافت       . "تزريق كبود بودند  
غيـر از جمشـيد   . ود و اطالعاتي كه دربارة ديدارهاي پاريس داشـت، حرفـي بزنـد   مرد بدون آنكه مصاحبه اي كند و از نقش خ   

 .هاشمي، منابع بسياري براينند كه سيروس هاشمي در ديدارهاي پاريس شركت داشته است
 

 چرا بن مناش زبان به افشاي  اسرار گشود؟
 

وي ادعا كرد كه گزارشهاي     . نيويورك، ديدار كردم  ، در   1990من با او، نخست در نوامبر       .     يكي از منابع، آري بن مناش است      
همچنـين، او گفـت     . دستگاه اطالعاتي اسرائيل را دربارة ديدارهاي مادريد، ديده است و جزئياتي از اين ديدارها را شرح كرد                

 . پاريس، فرستاده بود1980جزء گروهي بود كه اسرائيل، براي شركت در ديدارهاي اكتبر 
بن مناش مي گويد توقيف هاشمي ها و او را نورث و    . ات توقيف هاشمي ها، او نيز نزديك بود توقيف بشود         ، در عملي  1986    در  

اين شد كه او با رجائي صمغ آبادي، گزارشگر مجله تايم تماس گرفـت  . كيسي زمينه چيده بودند تا گروه رقيبي را خنثي بسازند   
اما تايم قادر به ارزيابي     .  نوشت 1986صمغ آبادي ماجرا را در      . ن را افشا كرد   و بسياري از جزئيات تماسهاي محرمانه امريكا با ايرا        

ماهها بعد، نشريه لبناني الشـراع از روابـط پنهـاني امريكـا بـا ايـران پـرده                   . ميزان صحت آن بود و تصميم گرفت انتشارش ندهد        
 .برداشت و افتضاح ايران گيت ببار آمد

 سـاخت   C -130 فرونـد هواپيمـاي      3جرم او اين بود كه در كار فروش         . رنيا، دستگير شد   دركاليف 1989 نوامبر   3   بن مناش در    
چـون هنگـام توقيـف، حكومـت        .  نوامبر او از اتهام تبرئه شد      28در  .  ميليون دالر، به ايران بود     36امريكا و مال اسرائيل، به مبلغ       

بعد از آزاد شدن، وي ده، دوازده مصاحبه كـرد و           . ا كرد اسرائيل حاضر نشد به او كمك كند، او در زندان شروع به افشاي ماجر             
 . به شرح عمليات مخفي، فروشهاي اسلحه و عمليات دستگاه جاسوسي اسرائيل در امريكا و بسياري از كشورهاي دنيا پرداخت

وي در مارس   .  پاريس ديده است   1980   هوشنگ الوي نيز بر اينست كه سيروس هاشمي و ويليام كيسي را در ديدارهاي اكتبر                
در . با روي كار آمدن ريگان، بكار خريد اسلحه بـراي ايـران مشـغول شـد    . ، اجازه اقامت دائمي در امريكا را بدست آورد     1981
ژنرال افريم پوران دستيار نظامي منـاخيم بگـين ترتيـب           .  را براي ايران، بخرد    14 - به اسرائيل رفت تا قطعات اف        1981دسامبر  

از نتايج اين ديدار، يكي اين شد كه وي با آبراهـام شـويت               . س با بگين داد و در آنجا عكسي نيز با او گرفت           ديدار او را در مجل    
Shavit        وي حاال شركت    . ، افسر سابق دستگاه جاسوسي اسرائيل، رابطه پيدا كردASCO     را داشت كه مقر اصـليش در بلژيـك و 

يكي از رابطهـاي ايرانـي الوي و        .  آن دستگاه جاسوسي اسرائيل است      از ASCOمنابع خبري براينند كه     . شعبه اش در مالت بود    
ASCO                  بـراي تسـهيل خريـد اسـلحه از          1980 در فروش اسلحه به ايران، احمد كاشاني، همان رابط بن مناش بود كه در سـال 

 .اسرائيل، به اين كشور رفت
وي بر اينست كه هاشمي را كشتند چرا كـه وي            .      الوي با سيروس هاشمي در عمليات تعقيب فروشندگان اسلحه، شركت كرد          

الوي نيـز بعـد از همكـاري بـا گمـرك، از      . با قبول همكاري با بازرسان گمرك، فروشندگان اسلحه و رابطه شان را لو داده بود            
ر فقر و در    او كه مردي ثروتمند بود، روزگار را د       . جمع فروشندگان اسلحه طرد شد و ديگر هرگز نتوانست به شغل خود بپردازد            

 . سالگي، مرد55، در سن 1990وي بر اثر بيماري قلبي مزمن، در دسامبر . حالي بسر آورد كه تا گلو در قرض فرو رفته بود
 

 بوش در ديدارهاي پاريس حضور يافت يا نيافت؟
 

 انـد كـه حـاكي از        براي مثال، بسياري از گزارشـها رو شـده        . بعلت فقدان مدارك قانع كننده ،من از قضاوت دست نگاهداشتم         
 . پاريس هستند1980حضور يافتن شخص جورج بوش، نامزد معاونت رياست جمهوري، در گفتگوهاي اكتبر 

در واقع خواسته انـد همـان       .     و نيز گفته اند، ادعاي حضور يافتن بوش در پاريس را بقصد بي اعتبار كردن داستان، ساخته اند                 
سئوال اصلي اين شد كه آيا شخص رئيس جمهـوري از خريـد اسـلحه بـراي                 : كار بردند روشي را بكار ببرند كه در ايران گيت ب        

كنتراها از سود فروش اسلحه به ايران، اطالع داشته است يا نه؟ و چون مدارك را از ميان برده بودند و پويند كستر شهادت داد                         
خالفكاريها و كارهاي غيرقـانوني     . مينجا خاتمه يافت  كه از او باالتر، مقامي در اين ماجرا دخالت نكرده است، تحقيق كنگره به ه              

 .بسيار ديگر، بدست فراموشي سپرده شدند



 در معرض اطالع عموم قرار گرفت، حـواس وسـائل ارتبـاط جمعـي جمـع ايـن                   1988 در   " اكتبر سورپرايز  "     وقتي داستان   
كرد و بخصـوص وقتـي بـوش در انتخابـات رياسـت             سئوال شد كه آيا بوش در پاريس بوده است يا نه؟ وقتي بينه روشني پيدا ن               

 .، پيروز شد، تمام داستان بايگاني شد1988جمهوري 
كاخ سفيد اطالعات درباره    .    پرزيدنت بوش، با هيجان و بصراحت، تكذيب كرد كه در پاريس و اين ديدارها حضور يافته باشد                

 آوريل 24 در ديترويت، در    WXYZكوئيل نيز در تلويزيون     معاون رئيس جمهوري، دان     . گذران او در آن روزها را منتشر كرد       
از نابختياري، اين اطالعات ضد و نقـيض هسـتند و كـافي بـه               . ، اطالعاتي درباره گذراندن بوش در آن روزها، بدست داد         1991

 .مقصود بوش نيستند
مخفي حفاظت، به تهيه نطقـي گذرانـد         اكتبر را در اقامتگاه خود در واشنگتن، بدون سرويس           19بوش تمام روز    :    كوئيل گفت 

بـوش آن روز نهـار را بـا پـوتر اسـتوارت           : اطالعي كه كاخ سفيد در دسترش مي گذارد، مـي گويـد           . كه شب هنگام ايراد كرد    
Potter Stewart     قاضي ديوان عالي قضائي در باشگاه شري چيز كانتري خورد و بعد از ظهر به ديـدار دوسـتي رفـت و شـب ،
و اگر در باشگاه شري چيز، بـوش بـا          . قاضي، استوارت، مرده است و هويت دوست او معلوم نگشته است          . اد كرد نطق خود را اير   

بخالف اطالع كوئيل، تقاضاي سـرويس      ) كه بخالف استوارت، او عضو باشگاه نبوده است       (استوارت صبحانه و نهاري خورده باشد       
 .مخفي حمايت مي كرد

اينكـار بـراي   .  كوشيد صحت حضور بوش را در شري چيـز كـانتري كـالب، بررسـي كنـد       1990آي در اوائل سال     . بي.      اف
. اما نتوانست حضور بوش را در آن روز و در آن باشگاه به تحقيق برسـاند               . تدارك دادخواست حكومت بر ضد برنك ضرور بود       

ممكن اسـت در ديـدارها و       .   گفته است  در دادگاه، يكي از اتهامها كه حكومت به برنك وارد كرده بود، اين بود كه وي دروغ                
با وجود اين، حكومت از ثابت كردن اين ادعا كه بوش در پاريس نبوده              .  پاريس، شركت كرده باشد    1980 اكتبر   19گفتگوهاي  

 .است، ناتوان شد
بـا  . نبـود    براي حكومت معلوم كردن گذران اوقات نامزد معاونت رياست جمهوري در آن تعطيالت آخر هفته، كـاري مشـكل          

 خـود تحقيـق   General Accounting Officeجنـرال آكونتينـگ آفـيس    . وجود اين، تا اين زمان، اينكار انجام نگرفته اسـت 
 .مستقلي در اين باره كرد اما اجازه نيافت از محافظان مخفي بوش تحقيق كند

ري شده بود، در آن روز، او بـا كسـي           در تاريخ مورد بحث، جورج بوش از سوي حزب جمهوريخواه، معاونت رياست جمهو            
تلفني نيز صحبت نكرده است؟ شگفت تر از همه اين نيست كه آيا بـوش در پـاريس بـوده                    . كه زنده باشد و بتواند شهادت بدهد      

 .اينست كه چرا وي نمي تواند بطور قطع ثابت كند كه در پاريس نبوده است. است يا نه
 

 
 
 

شايد اشـتباه مـي     . ارهاي پاريس براين نظرند كه بوش در آن گفتگوها حضور داشته است                بعضي از شركت كنندگان در ديد     
و . مشكل است بتوان باور كرد كه بوش در بحبوحه مبارزات انتخاباتي به پاريس پرواز كرده باشد               . كنند و شايد اشتباه نمي كنند     

 .افقها، اطالع نيز نيافته استهمانقدر مشكل است بتوان باور كرد، وي از آن ديدارها و گفتگوها و تو
 

 آيا ريگان از توافقهاي محرمانه اطالع داشت يا نه؟
 

   در پاسخ اين پرسش كه آيا رونالد ريگان از معامله سرّي  اطالع داشته و در آن شركت كرده است يا نه؟ اطالعـي جـز اظهـار                            
 :، در دست نيست1991ريگان ، بهنگام بازي گلف در كاليفرنيا، در ژوئن 

من براي آنها بسيار متأثر  . كوشيدم به گروگانها كمك كنم    . راست اينست كه من كاري غير از آن كردم كه مي پرسيد           « :   ريگان
. اين حرف كه من نگران اثر آزاد شدن گروگانها بر نتايج انتخابات بوده ام، وهمـي بـيش نيسـت                   . بودم و مي خواستم رها شوند     

 .»كه من بعمل آوردم، تنها در جهت بازگرداندن آنها بخانه بودكوششهائي ... كوشيدم كاري بكنم 
 آيا اين كوششها متضمن تماس با حكومت ايران نيز بوده است؟:     سئوال
 .توسط من، نه، نه:     ريگان



 شايد توسط كساني كه فعاليتهاي انتخاباتي شما را اداره مي كردند؟:     سئوال
 .»بعضي از اين چيزها جزء اطالعات سري طبقه بندي شده هستند. ئيات بشوممن نمي توانم وارد جز«:    ريگان

او .     با وجود حداكثر تكيه بر جنبه غيررسمي ميدان گلف، ريگان، در جواب خود، معلوم كرد كه متوجه اهميت سئوال هسـت                    
ت گروگانها از ايران بيـرون آورده  ، از سوي او كوشش شده اس1980در جريان مبارزات انتخاباتي سال      : سه بار پي در پي گفت     

 .شوند
    ديدارهاي مادريد و پاريس، آنطور كه هر منبعي وصف مي كند، در واقع كوشـش مسـتقلي بـوده اسـت بـراي آزاد كـردن                          

 .گروگانها و ممكن است آنها قصد خود را به ريگان چنان كه او مي گويد، وانمود كرده باشند
 

 سئوال اصلي كدام است؟
 

: سـئوال اصـلي اينسـت   . ل اصلي اين نيست كه آيا بوش در پاريس بوده است و آيا ريگان از معامله آگاه بوده است يا نه       سئوا
آيا نمايندگان يك حزب سياسي كه در قدرت نبوده است، بطور سري و غيرقانوني، با نمايندگان يـك قـدرت خـارجي خصـم،                        

شهاي حكومت مشروع كشور خود بوده است يا نه؟ حتي امروز كه بـيش از               گفتگو كرده اند يا نه؟ آيا قصدشان ناكام كردن كوش         
يك دهه از آن ماجرا مي گذرد، مشكل مي توان تصور كرد كساني از يك حـزب مخـالف بـا طـوالني كـردن دوران زنـداني                            

يتهـاي انتخابـاتي   كساني كـه فعال : و آنچه روي داده اينست. امريكائي هموطن خود، كوشيده باشند، موفقيت سياسي بكف آورند   
 .ريگان و بوش را اداره مي كرده اند، يك سازمان حرفه اي بوجود آورده اند و با آن، در دمكراسي امريكا خرابكاري كرده اند

نه مطبوعات و نه قـوة مقننـه نمـي خواسـتند تـا              .     در ماجراي ايرانگيت، گزارشي را كه به ريگان داده شده بود، از بين بردند             
اين شد كه خود را به اين قانع كردند كه رئيس جمهوري نمي دانسـته اسـت و             . ك رئيس جمهوري محبوب بروند    مرحله عزل ي  

 . را بوجود آورده بودند" اكتبر سورپرايز"حال آنكه همان كساني ماجراي ايران گيت را بوجود آوردند كه پيش از آن 
 

ويد، به ريگان، روز به روز و جـزء بـه جـزء، فـروش محرمانـه                 سرهنگ اليويه نورث كتابي نوشته است و در آن، مي گ          « :توضيح
. آن بار، نخواستند جستجوي حقيقت را تا به آخر بروند         . اسلحه به ايران و خريد اسلحه به سود آن براي كنتراها گزارش مي شد             

 ؟»آيا در رسيدگي به افتضاح اكتبر سورپرايز تا آخر خواهند رفت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )1370، پاييز 3شماره ( به نقل از مجلة سياست خارجي *هزاد نبويمقالة ب: ضميمه
 

 پاسخهائي به نقد بيانية عمومي الجزاير

 
»  ايـاالت متحـده  -ديوان داوري ايـران  « مجلة سياست خارجي مقاله اي تحت عنوان ) 1369زمستان  (4بعد از سالم، در شمارة      

يخي دخالت آمريكا در ايران و علل تصرف النة جاسوسي، بيانية الجزايـر و              منتشر شده كه طي آن با اشارة كوتاهي به سوابق تار          
ضمناً، با استفاده از فرصت، موضوع حكميت يا داوري نيز مورد تجزيه و تحليـل              . اجراي آن مورد نقد و بررسي قرار گرفته است        

وي، و همچنـين محـل ديـوان، مـورد     واقع شده و در اين مورد تن در دادن به داوري مرضي الطرفين، ترتيب رسيدگي به دعا    
 .انتقاد قرار گرفته است

   متأسفانه بنده با وجود دريافت مجلة مزبور، تا زمان انعكاس مطالب آن به طور كامل، در يكي از روزنامه هـاي يوميـه، فرصـت         
ه فال نيك گرفتم، گرچه دربـادي     ولي پس از مطالعه، درج آن را به داليلي كه متعاقباً بيان خواهم داشت، ب              . مطالعة آن را نيافتم   

امر ممكن است اين تلقي به وجود آيد كه درج چنين مطالبي در نشريه اي كه صاحب امتياز آن وزير محترم امور خارجه است،                        
 .به منزلة تأييد ديدگاههاي مندرج، توسط دولت جمهوري اسالمي باشد

والني، فرصتي را به دسـت داده كـه بتـوان بـا همكـاري مسـئوالن                     به نظر بنده، درج مقالة فوق االشعار، پس از يك سكوت ط           
 ، آنچه را كه سالها به داليل مختلف از ديد عموم و خصوصاً محققـان و صـاحبنظران مكتـوم مانـده       مجلة سياست خارجي   محترم

 حـل و فصـل مسـئلة        اين جانب، به دليل نقشي كه در مذاكرات مربـوط بـه           . تر بيانية الجزاير پرداخت    مطرح و به بررسي عميق    
گروگانها داشته است، از اين فرصت استفاده كرده، ابتدا مقدماتي را به نظر خوانندگان محترم رسانده، سپس به بررسي اجمـالي                     

 .خواهد پرداخت) كه در مقاله آمده است(نقد بيانيه، نقد ارجاع اختالفات به داوري و نقد بيانيه در اجرا 
 

 نكات كلي ) الف
ره درباره حل و فصل مسئلة گروگانها و تصويب و امضاي بيانيه اي در ايـن زمينـه، توسـط يـك دولـت قـانوني، از                            مذاك -1     

اقدامات منحصر به فرد در سراسر جهان و در طول تاريخ بوده است و شايد جز دولت مردمي شهيد رجايي كه مورد تأييد امـام                         
شايد به همين دليل بود كـه از زمـان آغـاز مـذاكرات مربـوط بـه                  . داشتنيز بود، هيچ مرجع ديگري ياراي انجام آن را ن         ) ره(

آزادي گروگانها تا لحظة امضاي بيانية الجزاير، هيچ شخصيت حقيقي يا حقوقي داوطلب انجام اين امر خطيـر و سرنوشـت سـاز                       
ا، از جمله بني صدر، رئيس جمهور       خصوصاً مخالفان بيانية بعد از امض     (نشده و حتي كوچكترين كالمي در اين زمينه بر زبان نراند            

). وقت، برخي از اعضاي دولت موقت و بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي كه بعدها به صـف مخالفـان بيانيـه پيوسـتند                       
بنده بارها و خصوصاً در گزارشي كه به جلسة رسمي و غيرعلني مجلس شوراي اسالمي، پس از امضاي بيانية الجزاير تقديم كـرد،          

 و احوال كشور در طول دورة مذاكرات فشرده در مورد حل و فصل مسئلة گروگانها تا امضاي بيانيه را به شرايط سيركها،                       اوضاع
در زماني كه سيرك باز قصد وارد كردن سر خود به دهانِ باز شير مي كند و در آن لحظات نفس همه در سينه حبس مي شـود،                            

 . تشبيه كرده است
 همة جوسازي ها، حل و فصل مسئلة گروگانها و بيانية الجزاير را يكي از افتخارات دولت شهيد رجـايي                     اين جانب به رغم    -2     

و حاكي از فداكاري، شجاعت و عشق به انقالب و رهبري دولت مزبور دانسته و ضمن اينكه نقش چنـداني بـراي خـود در ايـن                       
الزم مي داند به عنـوان يـك نكتـه، در           . اسي خويش مي داند   زمينه قائل نيست، همان نقش اندك را نيز از افتخارات زندگي سي           

شهيد رجايي و بنده، پيش از تصـويب شـرايط مجلـس شـوراي اسـالمي بـراي                  . اين بخش، به نقل يك واقعيت تاريخي بپردازد       
بـراي آزادي  ولو صرفاً يك محاكمة سياسي و حتي بدون دريافت ما بـه ازا  (آزادي گروگانها، با آزادي گروگانها بدون محاكمه     

مع الوصف، وقتي خواست امام راحل و نظام جمهوري اسالمي را براي حل و فصل سريع موضوع، به شيوة                   . ، مخالف بوديم  )آنها
پيشنهادي مجلس شوراي اسالمي درك كرديم، با تمام توان در راه اجراي مصوبة مجلس تالش كرده و حتي از آبـروي دولـت          

جراكه نيك مي دانستيم كه گروگانگيري جاسوسان آمريكايي يك عمل افتخارآميز بود، ولي             در اين راه سرمايه گذاري كرديم؛       

                                              
يانية الجزاير بوده و در حال حاضر مشاور وزير  مهندس  بهزاد نبوي وزير مشاور در امور اجرايي كابينة شهيد رجائي و مسئول مذاكرات مربوط به ب- *

 .فرهنگ و ارشاد اسالمي و كارشناس مركز تحقيقات استراتژيك مي باشد



آزاد كردن آنها به هر شكل و تحت هر شرايطي، نه تنها نمي توانست براي اقدام كنندگان افتخاري به ارمغان آورد، بلكه منشـاء                        
 رجايي و حقير، به رغم ميل باطني خود، پاي در اين ورطة      اتهامات فراوان نيز خواهد شد و با علم به چنين پيامدي، دولت شهيد            

و مي دانستيم كه اگر ما داوطلب چنين كاري نشويم، ممكن است ماجرا به صورت الينحل باقي مانده و حتي                    ) 1(هولناك نهاده   
جراي گروگـانگيري در    امروز، بنده به اين نتيجه رسيده است كه اگر مـا          . خطرات احتمالي بعدي، انقالب و كشور را تهديد كند        

زمان رياست جمهوري كارتر حل نمي شد، هيچ بعيد نبود كه آمريكـا همـان برخـوردي راكـه امـروز بـا عـراق مـي كنـد، در                              
بـه پيـروي از موضـع ابرقـدرتها و          (افكار عمومي غالب دولتها در سطح بـين الملـي           . زمامداري ريگان با جمهوري اسالمي بكند     

 .نين اقداماتي بمراتب آماده تر از شرايط اقدام عليه عراق بودبراي انجام چ) قدرتهاي بزرگ
 متأسفانه در طول مذاكرات، تصويب و امضاي بيانية الجزاير، وضع اداري مملكت در هم ريخته و دسترسـي بـه اطالعـات                       -3     

 نقـش را در مـذاكرات ايفـا         وزارتخانه هاي خارجه و دارايي كه مي بايست بزرگتـرين         . الزم و نيروي كارشناسي قوي ميسر نبود      
كنند، به دليل مخالفت بني صدر با وزيران پيشنهادي شهيد رجايي، فاقـد وزيـر بودنـد، گرچـه مسـئوالن و كارشناسـان هـر دو                           

بانك مركزي، تحت سرپرسـتي عليرضـا نـوبري، تقريبـاً از كنتـرل           . وزارتخانه در حد توان كمكهاي شاياني در اين زمينه كردند         
از نظـر  .  و اگر همكاري فردي اعضاي كاردان و فداكار آن نبود، اصوالً امكان ادامة مذاكرات فراهم نمي شد      دولت خارج بوده  

وجود كارشناسان حقوق بين الملل، تيم كارشناسي فاقد امكانات كافي بود و به رغـم همكـاري تـوأم بـا فـداكاري حقوقـدانان                         
كمتر مورد توجه تـيم مـذاكره كننـدة ايرانـي قـرار             » تابعيت مضاعف « جوان، به دليل ضعف فوق االشعار، بعضي از مسائل نظير           

به طور كلي، تـيم  . گرفت و بعدها به علت عدم امكان پيش بيني تمام مسائل، اسباب دردسر و خرده گيري هاي فراوان وافع شد                 
ي كرد و اين در حالي بـود  كارشناسي كه در نخست وزيري مذاكرات را پشتيباني مي كرد، از شمار انگشتان يك دست تجاوز نم           

كه طرف مقابل فقط دهها كارشناس به همراه وارن كريستوفر، معاون وزير خارجة وقت آمريكا در طول مـذاكرات، در الجزايـر                      
با وجود  اين نابرابري واضح، آنچه به دست آمد، تنها در سـاية لطـف خداونـد و فـداكاري همـان گروههـاي           . مستقر كرده بود  

 . به رغم كارشكني هاي داخلي بودكوچك كارشناسي و
 پس از امضاي بيانية الجزاير، بر خالف ماههاي مذاكرات و حتي لحظات قبل از امضاي بيانيـه كـه همـة جناحهـا سـكوت                          -4     

و اگر هم مطلبي مطرح كرده بودند، در جهت متهم  كردن دولت بـه كارشـكني در حـل و فصـل سـريع و       (اختيار كرده بودند    
. ، با هوچيگري و سروصداي فراوان، زبان به انتقاد از بيانيـه گشـوده و حتـي تهمـت خيانـت بـه دولـت زدنـد                      )بودفوري مسئله   

متأسفانه، در رأس اين عده، رئيس جمهور وقت، بني صدر، قرار داشت كه عالوه بر طرح مسئله در مصاحبه ها و مقـاالت متعـدد،                         
و ) ارگـان بنـي صـدر      (انقالب اسالمي روزنامه هاي   ). 2(  تسليم قوة قضاييه كرد    رسماً و علناً عليه شهيد رجايي و بنده اعالم جرمي         

، نيز طي دهها شماره، به نقد و بررسي غيرمنصفانة بيانيه، همراه با هوچيگري هاي فراوان پرداختـه                  )ارگان نهضت آزادي   ( ميزان
فتخارآميز دولت شهيد رجائي خيانتي جبـران       و با كمك تمام طيف ضد انقالب آن دوره، آنچنان جوهرپاشي كردند كه اقدام ا              

 .ناپذير معرفي شده كه كسي ياراي دفاع از آن را نداشته باشد
    دولت شهيد رجايي نيز چون يك طرف ماجرا رئيس جمهور قانوني كشور بود، فداكارانه سكوت اختيار كرده و نمي توانسـت                     

جوسازي ها و دروغ پردازي ها عليه دولت و سـكوت مزبـور             .  كند ماهيت برخوردهاي فوق الذكر و برخورد كنندگان را برمال        
بود، كار را به جايي رساند كه حتي در بين دوستان دولت شهيد رجـايي نيـز       » سنگ را بسته و سگ را باز كرده اند        « كه مصداق   

ته و از ايشـان درخواسـت       رف) ره(با توجه به چنان شرايطي، شهيد رجايي و بنده به ديدار حضرت امام              . شبهات جدي ايجاد شد   
ايشان مصالح نظام و ضرورت عدم درگيري دولـت بـا رئـيس             . كرديم كه به دولت اجازه پاسخگويي به رئيس جمهور داده شود          

بـا توجـه بـه دسـتور فـوق الـذكر، امكـان روشـنگري                ). 3(جمهور را به ما گوشزد كرده و اجازة مقابلـه و پاسـخگويي ندادنـد                
 ساعته در جلسة رسمي و غير علني مجلس شوراي اسالمي، 4صدر، از دولت سلب شد و تنها به گزارش     افكارعمومي تا سقوط بني     

پس از فرار بني    ) 4. (پس از صدور بيانية الجزاير كه توسط اينجانب به عنوان وزير مشاور در امور اجرايي داده شد، اكتفا گرديد                  
جه بـه اوضـاع بحرانـي جامعـه و كشـور، پاسـخگويي بـه اتهامـات و                   صدر و مشخص تر شدن ماهيت مخالفان وقت بيانيه، و با تو           

از طرفي مسئوالن و مردم نيز آنقدر مسئله با         . جوهرپاشي هاي بني صدر و دارودسته اش ضروري و به جا تشخيص داده نمي شد              
د نداشـت و بـه طـور        بني صدر و هواداران وي داشتند كه فرصت برخورد با موضوع كهنة شدة گروگانها و بيانيه برايشان وجـو                  

متأسـفانه،  . خالصه با تغيير شرايط، مسئلة بيانيه ديگر مسئلة روز جامعه نبود كه در مورد آن بحث و گفتگوي جديـدي آغـاز شـود                       
سالها بعد گروههاي ديگري، به داليل مختلف و متفاوت تقريباً همان انتقادات و مواضع مخالفان اوليـة بيانيـه را مطـرح كردنـد و          

ز گزارشي توسط يك كميسيون ويژة مجلس شوراي اسالمي در مورد بيانيه و پيامدهاي آن به سبك و سـياق انتقـادات                   يك بار ني  



قبلي تهيه شد كه باز هم با كمال تأسف نه گزارش مزبور و نه پاسخهاي الزم به آن در جلسة علني مجلس شوراي اسالمي قرائـت          
 پاره اي از خواص توزيع شدو اصل گزارش به قرار اطالع ضـميمة پرونـدة                نگرديد و تنها نسخي از گزارش و پاسخهاي آن بين         

. اعالم جرم بني صدر از شهيد رجايي و بنده گرديد و به اين ترتيب، ديگر هرگز فرصتي براي طرح علني مسائل بيانيه يافت نشد                        
 نشرية روزانه، فرصت و فضاي مناسـب         و به دنبال آن در دو      مجلة سياست خارجي  خوشبختانه، درج مقالة انتقادي فوق الذكر در        

 .جهت طرح نا گفته ها و نانوشته ها در مورد مسائل مربوط به گروگانها، آزادي آنها و بيانية الجزاير و پيامدهاي آن به دست داد
   الزم به توضيح است كه طي سالهاي اخير به كمك عده اي از دوستان و با حمايـت دولـت وقـت، تـالش زيـادي در جهـت                             

وين تاريخچة مربوط به مذاكرات انجام شده در جهت حل و فصل مسئلة گروگانها كرده و اسناد زيادي را در ايـن مـورد بـا                          تد
مشقت فراوان گردآوري نموده كه بجرئت مي توان ادعا كرد كه اگر اين تالشها صورت نمي گرفـت، بخـش مهمـي از تـاريخ                         

ادگي وجود دارد كه اسناد تاريخي مزبور از طريـق آن مجلـه و يـا طـرق                  در حال حاضر، آم   . كشور و انقالب در محاق مي ماند      
 .ديگر در اختيار محققان و صاحبنظران قرار گيرد

 آيا مصوبة مجلس شوراي اسالمي در مورد حل و فصل مسئلة گروگانها قانوني بوده است؟ در جاي جاي مقالة منتشـره در                       -5     
 مجلس شوراي اسالمي نـام بـرده شـده و مفـاد     11/8/59اي ديگر، از مصوبة مورخ آن مجلة محترم و همچنين در برخي گزارشه  

بيانية الجزاير با شروط مندرج در مصوبة مذكور تطبيق داده شده و سپس به طور غيرمستقيم نتيجه گيري شـده اسـت كـه نتـايج      
البته، اين اقدام نويسندة مقالة مورد      . ه است حاصل از بيانية الجزاير با شرايط فوق الذكر مطابقت نداشته و يا در حد مطلوب نبود               

 مجلـس شـوراي   11/8/59پس از امضا و شروع به اجراي بيانية الجزاير، موضوع مصوبة مـورخ  . بحث، مسبوق به سابقة قبلي است  
 مخـالف   اسالمي و شروط مندرج در آن، از جمله مسائلي بوده كه همواره مورد استناد قرار گرفته و مخصوصاً از طرف جناحهاي                    

، دربارة آن تفاسير گوناگون بـه عمـل آمـده          )كه در هر دوره تفاوت كرده و اولين جناح بني صدر و نهضت آزادي بوده است               (
تلقي كرده و بـا تأكيـد   » قانون«در مقالة مزبور و نيز گزارشهاي ديگر، سعي بر اين بوده است كه مصوبة مزبور را به عنوان       . است

م غيرقابل تغيير و الزم االجرا و قطعي است، دولت شهيد رجايي را متخلف از قـانون مصـوب مجلـس     بر اينكه مصوبه حاوي احكا    
 .معرفي كنند

بوده است؟ در پاسخ به اين سئوال       « قانون« مجلس شوراي اسالمي     11/8/1359    ولي آيا واقعاً و از لحاظ حقوقي مصوبة مورخ          
 :و شبهة ايجاد شده تذكر موارد زير ضروري است

در زيربخشي از مذاكرات مجلس شوراي اسالمي در هنگام تصويب شرايط مجلس، بـه نقـل از شصـت و سـومين جلسـة               )   الف  
 :علني دورة اول مجلس شوراي اسالمي، عيناً بازنويسي مي شود

 
 :     اظهارات يكي از نمايندگان خطاب به رئيس مجلس

، نه به شكل اليحه و نه به شـكل طـرح            )مصوبة مربوط به آزادي گروگانها    منظور  ( جناب عالي تصريح فرموديد كه اين        …       « 
مثالً، اگر  . بنابراين، اگر طرح مي بود، طبعاً بايد مشخص مي شد كه يك شوري يا دو شوري است                . قانوني وارد مجلس شده است    

س مي كرد، بعد مي رفت به كميسيون        طرح عادي بود، ما حاال در شور اول بوديم و بعد از رأي گيري امروز يا موافقتي كه مجل                  
بنابراين، همان طور كه آقاي عسگراوالدي مي فرمايند، دقيقاً همين طور است و .  روز ديگر مي آمد5باز براي شور دوم و بعد از        

 »…اين هيچ كدام از اينها نيست 
 

 :اظهارات رئيس مجلس در پاسخ يكي از نمايندگان
در اينجـا   . آقاي دكتر سامي خواندند و مربوط به اين موضوع نيست و مربوط به لوايح است               اين همان چيزي بود كه       …       « 

 و ضـمناٌ هـم پيداسـت ان         …اي را امام به عهدة مجلس گذاشته اند كه خارج از همة معيارها داريم حل مـي كنـيم                     يك مسئله 
 بكند، يك دولتي است كه مـا رأي اعتمـاد بـه او              و مي خواهد اين را اجرا     ) اشاره به دولت شهيد رجايي    (دولتي كه آنجا نشسته     

 ».داده ايم، اين طور نيست كه بخواهد منافع ايران را با يك لفظي فداي چيز ديگري بكند
 

بـوده،  » اليحـة قـانوني   « و نـه    » طـرح قـانوني   «    به اين ترتيب، مالحظه مي شود كه مجلس خود نيز به اينكه مصوبة مزبور نـه                 
 .نمي شود» قانون« مورد فوق، هيج مصوبه اي تبديل به مقّرست و غير از دو 



را دارد؟ طبق اصـل پنجـاه و        » قانون« مورد بحث ارزش حقوقي يك      » مصوبه«بايد ديد آيا  از لحاظ ماهيت و شكل نيز           )      ب
گان منتخـب   ششم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اعمال قوة مقننه از طريق مجلس شوراي اسالمي اسـت كـه از نماينـد                    

مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعدي مي آيد، براي اجرا به قوة مجريـه و قضـاييه ابـالغ     
بدين ترتيب، مصوبات قوة مقننه پس از طي مراحل مندرج در قانون اساسي بايد به دولت ابالغ شود و مفهوم مخـالف                      . مي شود 

ي از سوي قوة مقننه صادر شود كه مراحل معينه در قانون اساسـي را طـي نكـرده باشـد، نمـي              آن اين  است كه چنانچه مصوبات      
 .تواند عنوان مصوبات الزم االجراي قوة مقننه را پيدا كند

    همچنين طبق اصل شصت و پنجم قانون اساسي، مصوبات الزم االجراي قوة مقننه الزاماٌ نمي تواند از صورت طرح و يا اليحـه    
طبق اصل نود و سه و نود و چهار قانون اساسي، تأئيد شوراي نگهبان نسبت به كلية مصـوبات مجلـس جهـت يـافتن                         . شدخارج با 

 : حال بايد ديد كه مصوبه مورد بحث از لحاظ شكلي چگونه بوده است. اعتبار قانوني، ضروري است
 صورت طرح يا اليحه توسط نمايندگان مجلـس و         در حالي كه قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي به طور كلي ابتدا به             -1     

يا دولت به مجلس تقديم مي شود و مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار مي گيرد، مصوبة مذكور صرفاً به صورت نظرية كميسـيون                        
 . بررسي مسئلة گروگانها در مجلس مطرح بوده است

بان يا طي مهلت قانوني با امضاي رياست مجلـس شـوراي             قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي، پس از تأييد شوراي نگه          -2     
 .اسالمي به نهاد رياست جمهوري اعالم و از طريق رئيس جمهور جهت اجرا به دولت ابالغ مي شود

 روز آن را امضـا و بـه         5    طبق مادة يك قانون مدني، مصوبات مجلس شوراي اسالمي به رئيس جمهور ابالغ و وي نيـز ظـرف                    
 . ساعت آن را منتشر نمايد48كند و دولت موظف است ظرف مدت دولت ابالغ مي 
طبق سوابق موجود، مصوبة فوق الـذكر هـيچ         .  قانون مدني، انتشار قوانين بايد در روزنامة رسمي به عمل آيد           3   بر اساس مادة    

باً يك ماه پس از تصـويب       تقري (8/9/59 مورخ   52716يك از مراحل فوق را طي نكرده است و دولت صرفاً از طريق نامة شمارة                
پيوسـت  (ادارة كل قوانين مجلس شوراي اسالمي، رسماً در جريان مصـوبه قـرار گرفتـه اسـت                  ) مصوبه و شروع اقدامات دولت    

كه بالطبع ، صرفاً يك نامة اداري بوده و اصوالً ادارة قوانين حق ابالغ مصوبات مجلس، آن هم به وزير مشاور در امـور   ) 1شمارة  
 .نداشته است ، نامة مزبور ابالغ قانوني تلقي نمي شوداجرايي را 

«  باالخره، آيا اصوالً گروگانگيري و يا آزادي گروگانهايي كه توسط مردم نگهداري و كنتـرل مـي شـوند، مـي توانسـت                         -3     
لزم بـه اجـراي چنـان       هيچ دولتي به حساب آيد و آيا اصوالً مجلس شوراي اسالمي قانوناً مي توانست دولت را م                » وظيفة قانوني 

مصوبه اي بكند؟ اگر چنين بود، چرا كميسيون ويژه حل و فصل مسئلة گروگانها، پيش از تصويب رهنمودهاي مربوط بـه آزادي                      
گروگانها، وزير مشاور در امور اجرايي را به عنوان نمايندة دولت وقت دعوت و از وي سئوال مـي كنـد كـه آيـا اگـر مجلـس                             

سئوال رئيس كميسيون از اين جانب به       ( در اين زمينه تصويب كند، دولت آنها را اجرا خواهد كرد؟             شوراي اسالمي مواردي را   
 ).عنوان وزير مشاور در امور اجرايي در جلسة مذكور

 صرفاً يك اعالم نظر، اعالم موضع و رهنمود مجلس شوراي اسالمي به 11/8/59 با توجه به موارد فوق الذكر، مصوبة مورخ -4     
كه دولت مي توانست و مي بايست در چارچوب آن به تشخيص            ) به مجلس است  ) ره(كه خود مبتني بر رهنمود امام       (ت بود   دول

 .خود نسبت به انتخاب روشهاي مناسب اجرايي اقدام كند
نمايد كه      در خاتمة اين مبحث، توجه خوانندگان، علي الخصوص صاحبنظران، محققان و حقوقدانان را به اين نكته جلب مي                   

 اليحة مربوط به حـل   24/10/59 مجلس حكم قانون الزم االجرا را داشت، چگونه همان مجلس در تاريخ              11/8/59چنانچه مصوبة   
و فصل دعاوي را كه از نظر شكلي در تعارض با شروط مجلس است، تصويب مي كند؟ مذاكرات مفصل انجـام شـده در هنگـام                          

 و عمليـات    11/8/59 شوراي اسالمي، وجود اختالفات شكلي متعدد في مابين مصـوبة            تصويب اليحة مزبور در جلسة علني مجلس      
اجرايي انجام شده توسط دولت را كه صريحاً به اطالع مجلس رسيده است، نشان مي دهد و تصويب اليحة حل و فصل دعاوي                       

 .ستتوسط مجلس بوده ا) حداقل از نظر شكل(توسط مجلس، نشانه اي از تأييد عمليات اجرايي 
    به رغم تمام توضيحات فوق الذكر، به شهادت كلية سوابق موجود، دولت شهيد رجايي نهايت كوشش خود را جهـت منظـور                      

مضافاً اينكه معموالً . ، در بيانيه به كار برده است11/8/59كردن جزو جزو نظرات و تصميمات مجلس شوراي اسالمي، يعني مصوبة           
از جمله اينكه در مصوبه آمده اسـت كـه در           . ي با اهداف كلي نظام و مجلس شورا مغاير بود         اجراي مو به موي مصوبه در موارد      

صورت تحقق كامل شرايط ايران، گروگانها آزاد شوند و اگر بخشي از شروط تحقـق يافـت، متناسـب بـا شـروط تحقـق يافتـه،                           
را شود، هنوز هم تعدادي از گروگانهاي آمريكايي        اگر قرار بود اين بخش از مصوبه مو به مو اج          . تعدادي از گروگانها آزاد شوند    



در طهران نگهداري مي شدند و آيا اين نقض غرض نبود؟ و آيا انجام اين امر در اوضاع و احوالي كه بر جامعـه حكمفرمـا بـود،                 
 را تأييد كند؟) ره(مي توانست مصالح كشور و نظر امام 

در چند جاي مقاله از وزير وقـت        :  و فصل مسئله گروگانها و بيانية الجزاير        نقش وزير مشاور درامور اجرايي در جريان حل        -6     
وزير وقت مشاور در امور اجرايـي مسـئول امـور           « ،  «مسئول وقت حل و فصل مسئلة گروگانها      «مشاور در امور اجرايي به عنوان       

الش شده كه مسئوليت حل و فصل مسـئله را          نام برده و به عمد يا به سهو ت        » مسئول وقت كميسيون امور گروگانها    « ، و   «گروگانها
همان طور كه در بخشهاي قبلـي نيـز         (گرچه اين جانب    . يكسره به عهدة وزير مشاور در امور اجرايي كابينة شهيد رجايي بگذارد           

، شركت در مذاكرات مربوط به حل و فصل مسئلة گروگانها و داشتن نقش در ايـن مـورد يعنـي يكـي از بحرانهـاي                  )مطرح كرد 
چيدة تاريخ انقالب اسالمي را، يكي از افتخارات زندگي سياسي و مبارزاتي خود دانسته و مي داند، مع الوصف، توضيح موارد                     پي

 :زير در جهت روشن شدن اذهان، خالي از فايده نيست
عنـوان نماينـدة      واقعيت قضيه اين است كه پس از طرح مصوبة مجلس در جلسة هيئت وزيران، وزير مشاور در امور اجرايي به           

دولت جهت انجام مذاكرات و اتخاذ روشهاي اجرايي براي حل و فصل مسئلة گروگانها و مسائل حقـوقي و مـالي بـين ايـران و                
در كلية مراحل مذاكرات مزبور، اين جانب با داشتن سمت وزير مشاور در امـور اجرايـي صـرفاً بـه عنـوان                       . آمريكا انتخاب شد  

همچنـين  )  5.  (ين حقيقت در كلية صورت مذاكرات هيئت وزيران به طور دقيـق مـنعكس اسـت               نمايندة دولت عمل كرده و ا     
اشاره به اين نكته ضروري است كه كلية مراجع عالية مملكتـي از جملـه دفتـر حضـرت امـام، سـران سـه قـوه، هيئـت رئيسـه و              

 مكتوب در جريان جزو جزو مـذاكرات         عالوه بر اينكه به صورت     …كميسيوهاي ذيربط مجلس شوراي اسالمي، هيئت وزيران و         
و در ) ره(و مواضع اتخاذ شده از سوي مذاكره كنندگان و نتايج حاصله قرار مي گرفتند، طـي چنـد مالقـات بـا حضـرت امـام                          

كه در آن زمان بدون حضور رئيس جمهور وقت و با شركت شهداي گرانقدر، بهشـتي و رجـايي، حجـت    (جلسات سران سه قوه  
، پيشرفت )مين آقاي هاشمي رفسنجاني، رئيس وقت مجلس و اين جانب به طور منظم و هفتگي تشكيل مي گرديد     االسالم و المسل  

 )6. (مذاكرات و مشكالت احتمالي مطرح و از ايشان رهنمودهاي الزم دريافت مي شد
 دولت را طي نامـة شـمارة   25/10/59   نهايتاً و پس از جمع بندي كلية اقدامات و نتايج، شهيد رجايي، نخست وزير وقت، مصوبة           

بيانيه ها، اسناد، مدارك و مكاتبـات مربـوط بـه شـرايط آزادي              «  به اين جانب ابالغ كرد و دستور داد          20/10/59 مورخ   64530
» امضا و مبادلـه   «را كه به تصويب دولت جمهوري اسالمي ايران رسيده بود،           » …پنجاه و دو آمريكايي گروگان نزد ملت ايران         

 ).3 و 2ستهاي شماره پيو(كند 
   در خاتمة اين بحث، مي تواند بجرئت ادعا كند كه زماني كه حقير نمايندگي دولت را در اين امر خطير و حساس، آن هم بـا                          
حداقل امكانات موجود در كشور به عهده گرفت، هيچ احدي داوطلب و حتي آمادگي پذيرش مسئوليت مـذكور را نداشـته و                      

 ) 7. (»ديوانة پا برهنه از آب گذشت « -ر به همكاري و ارائة مشورتي در اين زمينه نبودند بسياري افراد، حتي حاض
 

 »نقد بيانية عمومي« پاسخهايي به ) ب
حال، در اينجـا    .    در قسمت اول، پاره اي توضيحات، اطالعات و اسناد عمومي در اختيار خوانندگان و صاحبنظران قرار گرفت                

 : مقالة مندرج در آن مجله جهت آگاهي خوانندگان تقديم مي شود» بيانية عمومينقد « توضيحاتي در مورد 
بيانيه، آزاد گذاشتن تمام سرمايه هاي ايران را مورد   ) الف(با اشاره به پاراگراف     » نقد بيانية عمومي  «  نويسنده در خصوص     -1     

 :بررسي قرار داده و اعالم كرده است
توضيح آنكه اين بند از بيانيه با توجه به اطالعات موجود، در زمـان امضـاي                ) 8(ي تحقق يافت    اين شرط از شروط تا حدود         « 

 ميليـون   300نيز در بيانيه پيش بيني شده است، مـاجراي          )  9 (4 و   3حتي نحوة رفع اختالف روي اقالم       . بيانيه تحقق كامل يافت   
ضعف اطالعات دولت و مملكت در هنگام مذاكرات و امضاي بيانيه           نيز ربطي به اصل پاراگراف فوق نداشته و ناشي از           )  10(دالر  

 .  دريافت و به حساب ايران واريز شد3بوده است كه البته، خوشبختانه بعدها تصحيح و رقم مزبور و بهرة آن از حساب شمارة 
« راگراف مزبور، انتقاد تكرار شـدة  بيانيه، لغو ادعاهاي آمريكا عليه ايران، نويسنده ضمن نقل پا         ) ب( در خصوص پاراگراف     -2     

طرح انتقاد مـذكور ناشـي از عـدم توجـه بـه             . را مجدداً تكرار كرده است    » در واقع مشمول حال مدعيان آمريكايي شده است       
مذاكرات مربوط به بيانيه، مذاكرات مربوط به حل و فصل دعـاوي در مجلـس شـوراي اسـالمي و ماهيـت اختالفـات ايـران و                           

يت اين است كه يكي از شروط چهارگانة مجلس شوراي اسالمي، لغو كلية ادعاهاي آمريكـا عليـه ايـران بـود و                      واقع. آمريكاست
دولت شهيد رجايي در جهت تحقق شرط مزبور، با بـيش از صـدها شـكايت                . هيچ بحثي از دعاوي ايران عليه امريكا مطرح نبود        



دولت آمريكا اين شـرط     . اردها دالر در دادگاههاي آمريكا مواجه بود      اتباع آمريكايي عليه دولت ايران با خواسته اي معادل ميلي         
مجلس را پذيرفته و در عين حال، در جستجوي راهي براي طرح دعاوي غير مرتبط با گروگانگيري و انقالب اسالمي اتباع خود                      

ت طـرح دعـواي مرجـع ديگـر         بود؛ چرا كه امكان وادار كردن اتباع به پس گرفتن دعاوي از دادگاههاي آمريكا، مگر در صور                
بنابراين، در بادي امر مسئلة ارجاع به حكميت، صرفاً به منظور ايجاد مرجع جـايگزين بـراي  طـرح دعـاوي                      ) 11. (وجود داشت 

داوري « بنـابراين، فلسـفة اينكـه       . كه مقرر شد دعاوي خود را از دادگاههاي آمريكا پس بگيرند          ) 12(اتباع آمريكايي مطرح بود     
! ، همان طور كه گفته شد كامالً روشن است و نيازي به تحقيق و كشف نداشته اسـت                 »مدعيان آمريكايي شده است   مشمول حال   

ظاهراً، نويسندة محترم مقاله و سايرين فراموش كرده اند كه دعوي بر اثر آزاد كردن وجوه ايران از توقيـف آمريكـا و ارجـاع                         
، در روز امضاي بيانية الجزاير، اگر اشـتباه نكـرده و حافظـه          )پيش از امضاي بيانيه   ( شكايات آمريكاييها عليه ايران بود، نه بر عكس         

مع الوصـف، در پـاراگراف مربـوط بـه     . ياري دهد، تنها يك دعوي، آن هم از طرف دولت ايران عليه دولت آمريكا، مطرح بود           
شده است كه تقريباً در برگيرندة كلية دعـاوي         بيانيه، دعاوي دولت عليه دولت و دعاوي متقابل دولت نسبت به اتباع، پيش بيني               

آنچه مد نظر انتقاد كنندگان و از جمله نويسندة مقاله است، احتماالً اين است كه چرا دولت ايران و اتباع ايراني                     . ما خواهد بود  
ز چنـين حقـي   حق طرح دعواي مستقل عليه اتباع آمريكايي ندارند؟ و به طور ضمني، القاي شبهه مي كننـد كـه طـرف ديگـر ا     

در حالي كه اين مطلب از بي اطالعي آنان در مورد تفاوت ساختار اقتصادي ايران و آمريكا ناشي مـي شـود و                       . برخوردار است 
گرنه در بيانيه، گرچه اغلب حقوق يك طرفه اي به نفع ايران در نظرگرفته شده است، در ايـن زمينـه، هـر دو طـرف از حقـوق            

 با توجه به ساختار اقتصادي آمريكا تمام مدعيان آمريكايي غير دولتي هستند؛ در حالي كـه كليـة                   يكساني برخوردار هستند، ليكن   
منتقدان بيانيه قطعاً آگاهي دارند كه دولـت و مؤسسـات           . سازمانهاي ايراني طرف دعوي دولتي يا تحت كنترل دولت مي باشند          

دارند و همچنين است در مورد ايران كه حق طرح دعوي عليـه  دولتي آمريكا هيچ حقي براي اقامة دعوي عليه اتباع ايران را ن        
اتباع آمريكايي را ندارند و اصوالً چنين عملي از نظر حقوق بين المل امكان پذير نيست كه دو دولت بيانيه اي را امضـا كننـد و                           

 .اتباع خود را مجبور به حضور در يك داوري بين المللي نمايند
 دعوي، ذكر   1400(ه يادآوري است كه بسياري از دعاوي مطروحة دولت ايران عليه اتباع آمريكا                 در خاتمه اين قسمت، الزم ب     

 .، به عنوان دعاوي متقابل در داوري ثبت شده است)شده در مقاله
انيـه و   ، نويسنده مقاله با اشاره به دعاوي كه در صالحيت دادگاههاي ايران بود، به تخلف آمريكـا از بي                  )ب(    در مورد پاراگراف    

خارج نكردن دعاوي مزبور از دادگاههاي آمريكا اشاره كرده كه به فرض صحت، اوالً ربطي به بيانيه ندارد و ثانياً، وجود دعاوي                  
به فرض صـدور حكـم محكوميـت ايـران در دادگـاه      (نخواهد داشت ) مدعيان(مزبور هيچ خاصيتي براي خواهانهاي آمريكائي   

ضمناً، بايد اشاره كرد كـه آمريكـا        .  به دليل تخلف از بيانيه     - بين المللي قابل طرح نخواهد بود        آمريكايي، مسئله در هيچ دادگاه    
 )در عمل دهها تخلف از بيانيه داشته كه تماماً در ديوان به ثبت رسيده و در دست رسيدگي است

نويسندة مقاله ضمن نقل مادة مزبور، ادعـا     بيانيه، يعني ضمانت عدم دخالت آمريكا در امور داخلي ايران،            1 در مورد مادة     -3     
 :كرده است

اياالت متحده نه تنها هيچ تعهدي در عدم مداخله در امور داخلي نداده است، بلكه هيچ اعترافي، حتي به طور ضـمني و                              « 
ها  ايي كه بعد از صدور بيانيه     بنابراين، به نظر ما بر خالف جنجاله      . تلويحي، هم به اينكه در گذشته اين كار را نموده، نكرده است           

به راه انداخته اند، مبني بر اينكه آمريكا به دخالت در امور داخلي ايران اعتراف كرده و متعهد به ترك فعل از اين به بعد شـده                           
 )13(» .است، نه آن فعل مورد اعتراف واقع شده و نه اين ترك فعل تعهد گرديده است

 
 :ي شود    در پاسخ  بموارد زير متذكر م

اياالت متحدة آمريكا تعهد مي كند كه سياست اياالت متحده اين است و از اين پس ايـن خواهـد                    «      اوالً، در مادة يك بيانيه      
جملـة مزبـور قطعـاً و در هـر          . »بود كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم، سياسي و يا نظامي در امور داخلي ايران مداخله ننمايـد                  

ولي در مورد اعتراف به مداخلـه در گذشـته، همـان طـور كـه شـهيد رجـايي در                     . مداخله در آينده است   مرجعي تعهد به عدم     
 و بنـده در جلسـة رسـمي و غيرعلنـي مجلـس              6/11/1359گزارشي رسمي خود به مجلس شوراي اسالمي در جلسة علني مورخ            

 داشته ايم، گرفتن چنين اعترافـي از يـك كشـور            شوراي اسالمي، كه پس از صدور بيانية الجزاير تشكيل شده بود، صريحاً اظهار            
مگـر قـدرتهاي پيـروز      (، به صورت رسمي و در چارچوب يك سند بين المللي امكان پذير نبوده و نيست                 )آن هم يك ابرقدرت   (

اصوالً، هدف مجلس شوراي اسالمي ). جنگ جهاني دوم از آلمان هيتلري يا متحدين جنگ خليج فارس از عراق شكست خورده          



نويسـندة مقالـه و ديگـران كـه حتـي از دور             .  گرفتن تعهد مبني بر عدم مداخله در آينده بود، نگرفت اعتراف به گناه، است              نيز
، بـه دنبـال چـه مـذاكرات     )جملة مذكور در مادة يك    (دستي بر آتش نداشته اند، طبيعي است كه ندانند كه انشاي همين جمله              

ر شده است؛ واال، اولين عبارت پيشنهادي آمريكا بسيار كمرنگ و در حد تعهد بر عدم طوالني و چقدر مباحثه و مجادله امكان پذي       
 )14!(مداخله در آينده، همچون گذشته، بود

 دولـت شـهيد    روزنامة جمهوري اسـالمي،      ثانياً، برخالف ادعاي نويسندة مقاله كه تنها با استناد به يك مصاحبة غير مستند بنده با                 
ا كردن جنجال د ر اين زمينه كرده است، موضع هميشگي دولت شهيد رجايي در مورد مادة فـوق همـان                     رجايي را متهم به برپ    

 : مجلس شوراي اسالمي به شرح زير بيان داشته است6/11/1359است كه شهيد رجايي در جلسة مورخ 
در امور داخلي ايران خواسته شده      در اين زمينه، دولت مجري مصوبة مجلس بود كه در آن از آمريكا تعهد عدم مداخله                        « 
 نفـري كـه كـوچكترين ارزشـي هـم      52توضيح اين مسئله ضرورت دارد كه آمريكا و هيچ كشور ديگر، ولو به قيمت جان      . است

كـه در گفتگوهـاي پنهـاني از        ) انتقاد كننـدگان  (آنها  . براي آنها قائل نيست، هرگز حاضر به اعتراف به جرم نبوده و نخواهد بود             
ييان يا واسطه هاي آنها چنين تعهداتي شنيده بودند، اگر مي خواستند آنها را به روي كاغذ و بـا امضـاي رئـيس جمهـور                          آمريكا

 )15(» .شدند آمريكا به دست آورند، حتماً ناكام مي
 

 كـه  هم كرده است، در جهت عكس بوده و معلوم نيسـت         » جنجالي«     به طوري كه مالحظه مي شود، اگر دولت شهيد رجايي           
نويسندة مقاله كه ان شاءاهللا محقق است، چرا قصد دارد در تمام موارد به طور مستقيم يا غير مستقيم دولت مرزبور را زير سئوال                        

در ضمن، نقل جمالت فوق از گزارش شهيد رجـايي، از ايـن جهـت مفيـد اسـت كـه                     ). به جاي تالش براي كشف حقايق     (ببرد  
 روز پس از امضاي بيانية الجزيره شهيد رجايي بـه آن            7حة وي اكتشافات جديدي نبوده و       نويسندة مقاله بداند كه مطالب مطرو     

 .پاسخ داده است
 : بيانيه در مورد بازپس دادن اموال شاه سابق اظهار داشته است12 بند 4 نويسندة مقاله با طرح مادة -4     

نـه مـا اطالعـي صـحيح از ايـن           . ستگانش داشته باشد، مسترد نشد    دراين مورد، عمالً چيزي كه نشان از اموال شاه سابق و ب                  « 
عـالوه بـر ايـن،      . اموال داشتيم و نه طرف آمريكايي از حسن نيت الزم برخوردار بود تا جهت تحقق ايـن مهـم مسـاعدت كنـد                      

باز گذاشـته بـود     ) اعم از صوري و غيره    (و بستگانش را براي هر نقل و انتقال احتمالي          ) در زمان حيات  (گذشت زمان، دست شاه     
.... «)16( 
 

     معلوم نيست كه مقصود نويسنده از طرح مطالب فوق انتقاد از اين مادة بيانيه است و يا تكرار عرايض بنده كه خود عينـاً نقـل              
  شـهيد  6/11/1359به هر حال، بنده باز هم براي روشن شدن بيشتر اذهان، بخشـي از گـزارش مـورخ                   . كرده و يا تائيد آنهاست؟    

 :رجايي به مجلس شوراي اسالمي را در زير نقل مي كند
در اين زمينه، دولت بارها اعالم كرده است كه صورتي از اموال و دارايي هاي شاه معدوم و بستگانش را در اختيار ندارد                              « 

ا خواهـان چيـزي هسـتيم كـه         بنابراين، م . و تالشهاي يك سالة بانك مركزي نيز در اين زمينه كوچكترين نتيجه اي نداشته است              
ضمناً، تا يك ماه پيش، تنها يك شكايت عليه شاه و فرح و اشرف در دادگاه نيويورك داشـتيم و                . نمي دانيم چيست و چقدر است     

آيا منقدين  . ديگر هيچ اقدامي در مورد ساير بستگان نشده بود و لذا دارايي هاي اين عده مي توانست آزادانه نقل و انتقال يابد                     
ي جز آنكه دولت رفته، براي بازگرداندن چنين اموالي سراغ داشته اند و اگر داشته اند، چرا با دولت در عرض مـدت يـك                         راه

تعهد به  (به اعتقاد دولت جمهوري اسالمي، دو بند فوق الذكر از مصوبة مجلس شوراي اسالمي               ... سال گذشته مطرح نكرده اند؟      
بيش و پيش از آنكـه ارزش اقتصـادي و عملـي داشـته باشـد، ارزش سياسـي دارد، واال       ، )عدم مداخله و بازپس دادن اموال شاه    

كيست كه نداند دسترسي به اموال شاه و بستگانش پس از اين همه سرو صدا و هشياري آنها كار ساده اي نيست و يا تضمين عدم                          
 )17(» ...مداخلة آمريكا در ايران امري نشدني است 

 
ات نويسندة مقاله و ديگران در مورد بيانية الجزاير، اطالع از عين گزارش رسمي شهيد رجايي به جلسـة                   در تكميل پاسخ به انتقاد    

، تقديم مي شود و جمالتي از آن      )4شمارة  ( مجلس شوراي اسالمي را به غايت ضروري دانسته و پيوست            6/11/1359علني مورخ   
 .درا نيز به عنوان حسن ختام اين قسمت، در زير برجسته مي كن



در هيچ شرايطي تعهداتي بيش از آنچه كه اين دولت از آمريكا گرفته، قابل وصول نبوده و نخواهد بود، مگـر بـر اسـاس                                « 
آنچه به دست آمده، باالترين تعهداتي است كـه مـي تـوان از              . عملكردهاي سازشكارانه و يا در گفتگوهاي خصوصي غير رسمي        

 نفـري كـه كـوچكترين    52تذكر دوم اينكه هيچ تعهد اضافي آمريكا به خاطر وجـود  .  گرفتآمريكا با توجه به قوانين آن كشور    
ارزشي حتي براي جانشان قائل نبود، نمي توان گرفت و اينكه تصور شود ما ديگر وسيله اي براي اعمال فشار به آمريكا نـداريم،                        

ه اشغال نمي شد، ما هرگز به گرفتن اين مقـدار از            ذكر اين نكته نيز ضروري است كه حتي اگر جاسوسخان         ) 18. (بي اساس است  
 )19(» .حقوق و داريي ها و تعهد مابقي آن از آمريكا نمي شديم

 
    نه به قصد توجيه بيانيه ها كه به بهترين وجهي از زبان شهيد رجايي توجيه شده و مورد رضايت و قبول و تأييد كليـة مقامـات                           

ر گرفته است، بلكه به منظور يادآوري شـرايط و جـوي كـه بيانيـه مـذاكره و امضـا شـد،             قرا) به استثناي بني صدر   (ذيربط وقت   
 :اهرمهاي فشاري را كه در اختيار آمريكا و ايران قرار داشت، در زير به طور خالصه به اطالع مي رساند

 .ر سپردة ايران نزد بانكهاي آمريكايي وجود مقادير معتنابهي از اموال و دارايي هاي ايران در آمريكا و نيز ميلياردها دال-1     
  طرح هزاران دعوي از طرف شركتهاي آمريكائي و تأمين و توقيف ميلياردها دالر امـوال و سـپرده هـاي ايـران توسـط                          -2     

 .دادگاههاي آمريكا
 نيازمنـدي هـاي      حصر اقتصادي ايران و محروميت ايران از دسترسي به بسياري از بازارهاي جهـاني، حتـي در خصـوص                   -3     

 فوري و اضطراري
  تحميل جنگي تمام عيار به ايران و نياز ايران به آزاد كردن اموال و سپرده هاي خودو-4     
 شكست كارتر در انتخابات و روي كار آمدن قريب الوقوع ريگان كه ايران را باجگير و وحشي خوانده بود ،مسلماً با ايـن                        -5     

 .انيه اي شبيه آنچه كه تنظيم شده، نبودطرز فكر حاضر به تنظيم بي
 . برخورداري آمريكا از پيشرفته ترين امكانات حقوقي و فني و تخصصي و اطالعاتي-6    
 تحريك و تهيج افكار عمومي دنيا عليه انقالب اسالمي ايران و قصد به انزوا كشيدن انقالب و نيز آمـادگي افكـار عمـومي                         -7     

 . اقدام دولت آمريكا عليه ايرانمردم آمريكا جهت هرگونه
 :    در مقابل، اهرمهاي فشاري كه در اختيار ايران قرار داشتند، عبارت بودند از

 نفر گروگان آمريكايي كه از ارزش آن بتدريج كاسته شده بود و معلوم نبود كه براي ريگـان اصـوالً                 52 در اختيار داشتن     -1     
 .داره كشي، داشته باشندارزشي مگر به عنوان بهانه اي جهت ق

 . انگيزه هاي شخصي كارتر به آزادي گروگانها قبل از ترك كاخ سفيد-2    
 

 )20(» حكميت يا داوري« انتقادات به ) پ(
 

     نويسندة مقاله در چند جا و پس از تعريف داوري به عنوان يكي از بهترين طرق حـل و فصـل صـلح آميـز كشمكشـهاي بـين                        
يك مرجع حكميت يا داوري اسـت كـه ظـاهراً تمـام             ... «  اياالت متحده    - اينكه ديوان داوري دعاوي ايران       المللي و تأكيد بر   

 :، اشاره كرده است)21.... (تعريفهايي كه بر له داوري آورده شده است، در خود دارد 
رسيم شده بـراي ادارة امـور ايـن ديـوان           به عبارتي دقيق تر، ساختار ت     . امور ديوان بر مقررات پونستيرال استوار است      ...        « 

 )22(» ...است ) پونستيرال(داوري، همانا قوانين و مقررات كميسيون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق تجارت بين الملل 
 

 :پس از ذكر مقدمات فوق، ناگهان در مقام انتقاد از اين داوري بر آمده، مي نويسد
 و آن هم چنين داوري بـر سـبيل صـواب بـوده اسـت يـا خيـر و اصـوالً چـه آلترنـاتيو يـا                             آيا تن در دادن به داوري     ...        « 

 )23(» . توانست جايگزين آن شود آلترناتيوهايي مي
      

 :نويسنده باالخره نتيجه گيري كرده است
 كه بتواند بر اساس عـدل و        اين دادرسي از نوعي است كه با توجه به ساختار شكلي و ماهوي آن، بعيد به نظر مي رسد                  ...        « 

 )24(» ...انصاف استوار باشد 



 
 :    در نهايت، پيشنهاد نويسندة مقاله چنين ارائه شده است

ارجاع بـه داوري    (چيزي كه به نظر ما مي توانست جاي خود را به آلترناتيوهايي چون حل و فصل كلي و يكجا بدهد                     ...        « 
 »)ا بدهدجاي خود را به حل و فصل كلي و يكج

 
 :     در پاسخ تذكر موارد زير مفيد خواهد بود

     اوالً، توضيح اين نكته ضروري است كه با توجه به مواضع جنايتكارانه و تجاوزات متعدد امپرياليسم آمريكا عليه منافع و حقوق                     
أئيد عموم مسئوالن و مجلـس نيـز    تا گروگانگيري، سياست دولت شهيد رجايي كه مورد ت        1332 مرداد   28ملت ايران، خصوصاً از     

حال بايد ديد كه اين قطع روابط از چه طريق بـه شـكل بهتـر                . بود، بر قطع كلية روابط سياسي و اقتصادي با آمريكا قرار داشت           
با توجه به مقدمة فـوق،      . امكان پذير بود و چگونه مي بايست حركت كرد كه منافع و مصالح ملت ايران در نهايت محفوظ بماند                  

ي مسائل في ما بين با آمريكا، آيـا بـدون مـذاكرات             »حل و فصل كلي و يكجا     «  فرض پذيرش پيشنهاد مبهم نويسنده در مورد         به
 مستقيم و با مذاكره از طريق واسطه و همچنين بدون حفظ روابط با آمريكا، چنين كاري ميسر بود؟

صالحه اي كه به هيچ وجه حتي مباني آن معلوم ومشخص نبـود،  ، حاضر به چنين م)و حتي امروز (     ثانياً، چه كسي در آن زمان       
 )25(بوده و هست؟ چه مرجعي مجوز چنين مصالحة عظيم را صادر كرده بود و يا مي كرد؟ 

    آيا در حالي كه طرف ايراني ميزان دقيق اموال و دارايي هاي خود را در آمريكا، ميزان ادعاهاي بجاي شاكيان آمريكايي را                      
ختالفات، صد در صد نمي دانست؟ آيا در شرايطي كه حتي يك ادعاي طرف ايراني براي طرح در مذاكرات بـا طـرف                       حتي با ا  

آمريكايي آماده نبود؟ آيا در شرايطي كه حتي مبلغ دقيق موجودي نقدي خود را در بانكهـاي آمريكـايي نمـي دانسـتيم؟ و در                         
، بانكي و اطالعاتي، كلية اطالعات را مطمئنـاً در اختيـار داشـت، حـل و                 شرايطي كه آمريكا با پيشرفته ترين سيستم حقوقي، مالي        

فصل كلي و يكجاي دعاوي با آمريكا غيرممكن و غيرعاقالنه نبود؟ آيا اگـر چنـين اقـدامي در آن زمـان صـورت مـي گرفـت،                            
» غيرقانوني در اموال عمـومي    دخل و تصرف    « و  » سازش و تسليم  « نويسندة مقاله و ديگران، امروز اقدام كنندگان را حداقل به           

 )26! (متهم نمي كردند؟
صورت مي گرفت و بعدها، پي به اشتباه در محاسبات خود مي بـرديم و يـا دعـاوي    » حل و فصل كلي و يكجا« باالخره، آيا اگر   

 ميليـارد   12آمريكـا و يـا ادعـاي        » فـدرال رزرو  «  ميليون دالر پرداخت اضافي به       300نظير  (جديدي از طرف ما كشف مي شد        
، به كدام مرجع بايد     )دالري وزارت دفاع عليه دولت آمريكا كه هيچ يك در زمان تصويب و امضاي بيانيه وضع روشني نداشتند                 

 مراجعه مي كرديم؟
     به نظر بنده، داوري مرضي الطرفين موجود، به رغم داشتن كاستي هايي كه با توجه به قوانين بين المللي و قـدرت حقـوقي                        

، بهترين مرجع براي ايران جهت دفاع در مقابـل هـزاران دعـواي مطروحـه و                 )حداقل بسياري از آنها   ( اجتناب ناپذيرند    آمريكا
استيفاي بخش كوچكي از حقوق تضييع شدة خود از يك ابرقدرت زورگو و مزدور است و اگر چنين داوريي وجـود نداشـت،                       

به طور كلي، صرف نظر از قـانوني بـدون اقـدام            . مين حداقلها هم نبود   امكان دفاع در قبال اين ادعاها و نيز به دست آوردن ه           
دولت شهيد رجايي در مورد ارجاع اختالفات مالي و حقوقي آمريكا به داوري مرضي الطرفين، اقدام مزبور با توجـه بـه مـوارد              

ا در چارچوب مصوبة مجلـس  فوق الذكر، اصولي ترين و مناسب ترين روش حل و فصل اختالفات مالي و حقوقي ايران و آمريك     
 )27. (شوراي اسالمي، بدون توسل به راه حلهاي سازشكارانه بود

 
 نتايج اجراي بيانية الجزاير) ت

    به نظر بنده، عملكرد بيانية الجزاير و حل و فصل دعاوي ايران و آمريكا، بايد به طور مشروح توسط مسئوالن ذيربط در معـرض              
 .»ا سيه روي شود هر كه در او غش باشدت « -افكار عمومي قرار گيرد 

    متاسفانه به دليل اينكه هنوز داوري مرضي الطرفين در جريان مي باشد و ممكن است به مواضع ما لطمه خورده و نتـوانيم در                        
 پايان كار برخي از دعاوي به حداكثر حقوق خود برسيم، مسئوالن نمي تواننند بسياري از دستاوردهاي بيانيه و داوري را پيش از                 

از طرف ديگر، جماعتي نيز     . داوري، به اطالع عموم برسانند و همين امر فرصت به دست منتقداني نظير نويسندة مقاله داده است                
كه كاري به بيانيه و داوري نداشته و به دنبال ايجاد محملهاي قوي و مورد قبول براي برقراري رابطه با آمريكا هستند، دانسته يـا   

ال و دارايي هاي بلوكه شدة ايران در آمريكا را آنچنان براي مقامات مسئول كشور بزرگ جلوه مي دهند كه ارزش            ندانسته امو 



و اين برخورد نيز به طور غيرمستقيم اين نتيجه را مـي دهـد كـه بيانيـه و داوري در             ) 28(برقراري رابطه با آمريكا را داشته باشد        
بنده چنانچه بتواند به آمار و اطالعـات دقيـق دسترسـي پيـدا كـرده،                .  نداشته است  عمل كاري انجام نداده و نفعي براي كشور       

بـا  (اجازة انتشار آن را بيابد، به شماره هاي بعد آن مجله مقاله اي دربارة عملكرد بيانيه و داوري ارائه خواهـد داد و ايـن نتـايج       
ر اجراي بيانيـة الجزايـر و رونـد صـحيح و اصـولي              وجود تمام كارشكني هايي كه توسط برخي عناصر در مراحل مختلف در كا            

مـع  . ، صحت عمل و حقانيت دولت شهيد رجايي در حل و فصل مسـئلة گروگانهـا را بـه ثبـوت خواهـد رسـاند                   )داوري داشتند 
ارد زيـر را    انتقادكنندگان به بيانية الجزاير عمومـاً مـو       . الوصف، در انتهاي همين مقاله نيز نكاتي را به اختصار به اطالع مي رساند             

 :محور قرار داده و مي دهند
 ميليـارد دالر بـه      87/2 ميليارد دالر وجه نقد و طال داشتيم كه از آن مقدار پس از امضاي بيانيه، تنها فقـط                    10  بيش از     -1            

. هـا اشـاره مـي كنـد    اين رقم به عمد يا به سهو فقط به وجوه بازپس داده شده در روز آزادي گروگان         . »ايران بازگشت داده شد   
، امروز تقريباً تمام وجوه فوق الذكر، غيـر         )به دليل نداشتن مسئوليتي در اين زمينه      (حال آنكه بر اساس اطالعات غير مستند بنده         

، مسـترد   )كه به هر حال يكجا يا تدريجي مي بايست تا امروز پرداخت مي شـد              (از اقساط بدهي هاي ايران به بانكهاي آمريكايي         
، واريز شده است و بـه هـيچ         )حساب دولت الجزاير كه زير كنترل داوري مرضي الطرفين مي باشد           (2 به حساب شمارة     شده و يا  

، يك ميليارد دالر بـوده      1359 نيز در سال     2مبلغ واريز شده به حساب شمارة       . وجه سپردة بانكي و طاليي در اختيار آمريكا نيست        
كتهاي آمريكايي به دست آمده و بهرة يك ميليارد دالر مزبور، به حسـاب فـوق واريـز                  و مبالغي نيز كه در مصالحه با برخي از شر         

 ). ميليون دالر باشد200مبلغ واريزي از طريق مصالحه ها، شايد حدود (شده است 
ثـق بنـده،   باز، بنا بـر اطالعـات غيـر مو       » .اموال و دارايي هاي توقيف شدة ايران در آمريكا، به ايران مسترد نشده است              « -2     

كه بازپس گيري آنهـا نيـز       ... (قسمت اعظم اموال و دارايي هاي غيرنظامي شناخته شدة ما به غير از چند تابلوي نقاشي، فسيل و                   
، طبق بيانيه به  ايران بازپس داده شده و قسمت كمي كه باقي مانده ربطي به بيانيه نداشته و ناشي از تخلف                       )مشكل اساسي ندارد  

ا در بازپس دادن اموال باقي مانده و نيز اموال نظامي مـا از بيانيـه تخلـف كـرده و دليـل آن را نيـز موضـع                             آمريك. آمريكاست
خصمانة دو كشور نسبت به يكديگر عنوان كرده است و به قرار اطالع داوري نيز استدالل مزبور را نپذيرفته و به آمريكـا تكليـف                         

يران بپردازد كه ظاهراً آمريكا هم اصل بازپرداخت وجوه مربوطه را پذيرفته            كرده كه وجوه يا اموال نظامي توقيف شده را به ا          
در اينجـا،   . داوري و گفتگوهاي جنبي در اين مـورد ادامـه دارد          . است، ولي د ر مورد ميزان آن هنوز اختالف نظر وجود دارد           

صحيح كرده، ولـي در جريـان مـذاكره در          الزم به ذكر است كه گرچه بيانيه بازپس دادن كلية اموال و دارايي هاي ايران را ت                
مورد بيانيه، بنده در جواب شايعات وسيعي كه ايران را متهم به ساخت و پاخت با آمريكايي هـا و برقـراري پـل هـوايي جهـت                            
ح تحويل اسلحه به ايران در قبال آزادي گروگانها مي كرد، ضمن تكذيب شايعة مزبور، اعالم كرد كه ما به هيچ وجه نياز به سـال     

 كه البته، اين نظر دولت شهيد رجـايي بـود           ) نقل به مضمون  ) (29(آمريكايي نداشته و از چنان كشوري سالح نخواهيم گرفت          
اين توضيح از آن جهت است كه دانسته شود دولت ايران حتي در زمان تصويب و امضـاي بيانيـة           . كه از زبان بنده بيان مي شد      

.  ندوخته بود و مي دانست تا انقالب اسالمي برپاست، آمريكا به ايران سـالح نخواهـد داد          الجزاير كيسه اي براي سالح آمريكايي     
لذا در اين زمينه، آنچه اتفاق افتاده كامالً قابل پيش بيني بوده و اگر غير از اين مي بود، مي بايسـت نسـبت بـه ماهيـت انقـالب                              

ه دولت ايران تمام تالش خود را در جهت دريافت اموال مزبور            البته، اين بدان معنا نيست ك     . اسالمي ترديد كرده يا مي كرديم     
براي روشن شدن اذهان خوانندگان، خصوصاً صاحبنظران و محققان، به استحضار مي رساند كه دولت ليبي پيش از                  . به كار نبرد  

يـة وجـوه آن را     از آمريكـا خريـداري كـرده و كل        *) 130 سي  ( هواپيماي هركولس باري     6روي كار آمدن سرهنگ قذافي،      
 سال از اين خريد  مـي گـذرد، آن دولـت حتـي               21و تا آنجا كه بنده اطالع دارد، هنوز بيش از           ) در همان زمان  (پرداخته بود   

 .موفق به دريافت يك هواپيما هم نشده است
ضـمن تأئيـد ايـن مطلـب،        بنـده   »  .از اموال و دارايي شاه و بستگانش هيچ چيز به دولت ايران تحويل نشد             « :  مي گويند  -3     

اعالم مي كند كه در اين مورد بيانيه نقصي ندارد، بلكه مشكل اين است كه بر اساس اطالعات اين جانـب تـا ايـن لحظـه هـيچ                             
دولت آمريكـا هـم كـه       . اطالعي در مورد اموال مزبور وجود نداشته است تا بتوان از طرف مقابل درخواست حكم توقيف كرد                

البتـه، اگـر نويسـندة      . عات و ارائة آنها در زمينة اموال مذكور بوده، به لطائف الحيل طفره رفته اسـت               متعهد به جمع آوري اطال    
مقاله و يا هر كس ديگري بتواند در اين زمينه اطالعات دقيق و موثق در اختيار مسئوالن ذيـربط قـرار دهـد، هـيچ گونـه مـانع                       

 .تقانوني جهت مبادرت به اقدامات اجرايي وجود نخواهد داش
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، جهت تضمين احكام ديوان داوري الهه، سبب خواهد شد كـه ايـران              2پذيرش حساب تضميني شمارة     «  انتقاد شده كه     -4     
 ».ميلياردها دالر وجوه خود را به حساب مزبور ريخته، از آن طريق به جيب سرمايه داران آمريكايي بريزد

كـل پرداخـت ايـران بابـت     ) حدود يازده سـال ( تاكنون 1359از بهمن .     حال، مالحظه كنيد در عمل چه اتفاقي افتاده است   
اين در حالي است كـه كليـة دعـاوي مهـم            ). آمار چند ماه قبل   ( ميليارد دالر بوده است      789558/1دعاوي شركتهاي آمريكايي    

 در دسـتور    **ت دفـاع    خواهانهاي آمريكايي حل و فصل شده و مهمترين دعاوي ايران در مورد پرونده هايي نظير پرونده وزار                
 .كار داوري است و به گفتة آگاهان مبالغ معتنابهي قطعاً به نفع ايران حكم داده خواهد شد

پرداخت صدها ميليون دالر به ايرانيان فراري به عنـوان داشـتن تابعيـت مضـاعف      «  يكي ديگر از انتقادات وارده به بيانيه،         -5    
رد بايد اذعان كرد كه به دليل مشكالت كارشناسي در هنگام مذاكرات، تصور نمي رفت      در اين مو  . بوده است » بابت دعاوي آنها  

به هر حال، بايد ديد در عمل و اجرا، به رغم جنجالهاي صـورت              . كه آمريكا امكان سوء برداشت از تعريف كلمة تبعه داشته باشد          
ـ   « اوالً ديوان داوري مسئلة     . گرفته، كار به كجا كشيده است؟      مطـرح و   » تابعيـت مضـاعف   « را در قبـال     » ب و مـؤثر   تابعيـت غال

تصويب كرده است و به اين ترتيب، تقريباً همة ايرانيان فراري در جريان انقالب اسالمي از طرح دعوي عليه ايران محروم شده                      
ثانياً، ). ب فرار كرده است   مگر خانواده هايي كه از سالها قبل از انقالب تبعة آمريكا بوده اند و رئيس خانواده در جريان انقال                  (اند  

 ميليـون دالر ادعـا فقـط بـا          152 مـورد آن بـا       31 مورد بوده كه تا چند مـاه قبـل،           122تعداد دعاوي مطرح شده در اين زمينه        
بقية پرونده ها نيز در دست رسيدگي است و استرداد دعاوي مطروحـه از  . پرداخت كمتر از يك ميليون دالر مختومه شده است        

 )30. (هانهايي همچنان ادامه داردطرف چنين خوا
    به طوري كه مالحظه مي شود، با پايان كار داوري، ايران نه تنها تمام وجوه، اموال و دارايي هاي خود را از آمريكا خـارج و                

مريكـا  مطالبات و وجوه كاالهاي ممنوع الصدور از آمريكا را نيز دريافت خواهد كرد، بلكه مبلغ دريـافتي بابـت دعـاوي عليـه آ                      
ان شاءاهللا و با كوشش دولت و دفتر خدمات      (احتماالً بيش از ميزان پرداخت ما بابت ادعاهاي خواهانهاي آمريكايي خواهد بود             

حق درخواست حكم توقيف براي اموال شناخته شدة شاه و بستگانش در حـوزة قضـايي آمريكـا، بـه طـور            ). حقوقي بين المللي  
نيـز بـه قـوت    ) ولو بر روي كاغـذ (تعهد آمريكا مبني بر عدم مداخله در امور داخلي ايران    . ددائمي براي ايران باقي خواهد مان     

 كه مجموعة دستاوردهاي فوق را مي توان پيروزي بزرگي براي يك كشـور جهـان سـوم و افتخـاري      خود باقي خواهد ماند     
در حـل و فصـل ايـن معضـل بـزرگ بسـيار       گذشته از نتايج فوق، اقدام دولت شهيد رجـايي        . براي دولت شهيد رجايي دانست    

و بدون اطالع از جزئيات امـور، فرصـت         » لب گود نشسته  « ،  »پس از حل معما   « شجاعانه و فداكارانه بوده و نبايد اجازه داد كه          
 .طلبانه از اين عمل انتقاد كرد

 حـل و فصـل مسـئلة گروگانهـا و              در خاتمة مقاله، توصيه مي شود كساني كه قصد مطالعه و تحقيق در مورد علـل و چگـونگي                  
اختالفات مالي و حقوقي ايران و آمريكا را دارند، نسبت به مجموع حوادث و اتفاقات احاطه پيدا كـرده و بـه كليـة مـدارك و                           

در غير اين صورت، جو سازي ها و هو و جنجالهاي سياسي كه پس از آزادي گروگانها، به انگيزه                 . مستندات مربوطه مراجعه كنند   
در اين مورد،   . ختلف عليه بيانيه و دولت شهيد رجايي صورت گرفت، بر كارهاي تحقيقاتي و علمي نيز سايه خواهد افكند                 هاي م 

مراجعه به صورت جلسات كميسيون بررسي مسئله گروگانها، صورت جلسات مذاكره با هيئتهاي الجزايـري، مـذاكرات و جلسـات                   
و سـران سـه قـوه در آن زمـان،           ) ره(اسالمي، آگـاهي از مواضـع امـام         متعدد هيئت وزيران، صورت مذاكرات مجلس شوراي        

ضرورت تام دارد، كه ان شاءاهللا همان طور كه قبالً عرض شد، بنده در صورت تصويب مقامـات ذيـربط، بـزودي بـه انتشـار آن                           
 .همت خواهد گماشت

 التوفيق و عليه التكالن...                                         من ا                                                                         
 

 يادداشتها
طي مذاكرات مربوط به بيانيه، با  هيئت الجزايري، از آنجا كه تحقق             . در اينجا نقل يك ماجراي تاريخي ضروري است        -1

 دولت ايران در مرحلة اول به طـرف         كامل شروط چهارگانة مجلس و سپس آزادي گروگانها مستلزم سالها مذاكره بود،           
آمريكايي پيشنهاد كرد كه به اندازة مجموعة ادعاهاي ايران از آمريكا در خصوص اموال و دارايي هـاي بلوكـه شـدة                      

 ميليارد دالر در حساب بانك مركزي الجزاير واريز كند و گروگانها را فوراً تحويل بگيـرد                 24كشور و شاه مبلغي معادل      
اين پيشنهاد به طور رسمي و كتبي به طـرف          . آزادي گروگانها در مورد حل و فصل مسائل اقدام كنند         و طرفين پس از     
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پيشنهاد مزبور، مورد مخالفت دولت آمريكا واقع شده و جوسـازي هـاي وسـيعي             . آمريكايي از طريق الجزاير ابالغ شد     
لت ايران بابت آزادي هر گروگـان مبلـغ   توسط دولت مذكور عليه آن در وسايل ارتباط جمعي بر پا و ادعا شد كه دو      

در داخل كشور نيز يكي از اعضاي دولت موقت در گفتگوي تلفني با احمد عزيـزي،  .  ميليون دالر باج مي خواهد  500
، مگـر  ]منظور دولت شهيد رجايي[مگر اينها ديوانه هستند « : ، گفته بود  )دبير وقت كميسيون مربوطه در نخست وزيري      ( 

نيز يكي  ) به طور تقريبي  (همزمان با همين اظهارات     ). نقل به مضمون  (» !شنهادي را به آمريكا قبوالند؟      مي شود چنين پي   
دوبار در دو ديدار پياپي     ) ره(امام  . مي رود ) ره(از سران دولت موقت كه عضو شوراي انقالب نيز بوده، به ديدار امام              

آقاي دكتر سحابي به ديدار من      ... « : به شرح زير نقل فرمودند    با شهيد رجايي و بنده، در همان روزها، ديدار مزبور را            
منظـور  [و اشك مي ريخت، گفـت اينهـا         ] اشاره به در ورودي اطاق    [آمد و در حالي كه در همين كنار در ايستاده بود            

مأمور ايـن   ترا به خدا گروه ديگري را       . اعتقاد به حل مسئلة گروگانها ندارند و كارشكني مي كنند         ] دولت شهيد رجايي  
حضرت امام، پس از نقل اظهارات نامبرده، از شهيد رجايي و بنده خواستند بـا تمـام              ). نقل به مضمون  (» ...كار بفرماييد   

پس از ديدار نخسـت، بنـده خـدمت شـهيد رجـايي عـرض               . توان و در كوتاهترين زمان جهت حل مسئله اقدام كنيم         
مخالفت با آزادي بدون    (ا كه با توجه به موضع بنده در مورد مسئله           مرا از مسئوليت مذاكرات معاف كنيد، جر      « : كردم

اگر كـار مـذاكرات بـه بـن بسـت بكشـد       . ، هميشه اقداماتي نظير اتهامات فوق مي تواند مطرح شود)محاكمة گروگانها 
 است و ، خواهند گفت، دولت چون اعتقاد نداشته كارشكني كرده ]چنانچه در زمان بيان همين مطالب چنين شده بود        [

لحن حضرت امام در هر دو مالقات طوري بود كه گويا مـي خواسـتند بـه مـا                   (حتي شايد امام هم اين ادعا را بپذيرد         
تعريف داستان مالقات با دكتر سحابي، آن هـم دوبـار و            . تفهيم كنند كه مبادا در حل مسئله اهمال و يا كارشكني بشود           

اهيم به هر قيمت كه شده كار به بن بست نكشد، ممكن است ناچار بـه                اگر بخو ). در دو مالقات مؤيد اين برداشت است      
اعتقاد به  « : شهيد رجايي با درخواست بنده بشدت مخالفت كرده و گفت         » ...اتخاذ مواضعي شويم كه مطلوبمان نيست       

 ).نقل به مضمون(» .واليت فقيه، عشق به نظام و فداكاري در راه جمهوري اسالمي، يعني همين
ماجراي تاريخي فوق از آن جهت بود كه شرايط دولت و مواضع مخالفان بعدي بيانيه، پـيش از اعضـاي بيانيـة                          نقل  

الزم به تذكر است كه بنده مطالب فوق را در جلسة رسمي و غير علني مجلس شوراي اسـالمي در         . الجزاير روشن شود  
ـ   59اواخر سال   رده و در بايگـاني مجلـس شـوراي اسـالمي     ، يعني در زمان حيات حضرت امام و شهيد رجـايي نقـل ك
 .بنابراين، كسي نمي تواند در صحت آنها ترديد و يا القاي شبهه كند. موجود است

، بنـده بـراي   66 يـا  65متأسفانه، تا چندي پيش اعالم جرم مزبور هنوز در قوة قضائيه مطرح بوده و آخرين بار در سال       -2
روندة مزبور به دادسراي عمومي تهران دعوت شد و بـه رغـم اعـالم               مشورت در مورد نحوة شروع بازپرسي در مورد پ        

در حال حاضر نيز از وضـع پرونـدة فـوق بـي خبـر               . آمادگي، به داليلي كه از آن بي اطالع است، بازپرسي آغاز نشد           
 .است

و شـهيد    مجلس شوراي اسالمي، يعني در زمان حيات امـام           59شرح مالقات فوق نيز در جلسة رسمي و غيرعلني اواخر            -3
رجايي، از پشت تريبون نقل و در بايگاني مجلس شوراي اسالمي موجود است، فلذا از طرف هيچ فرد يا مرجعي قابـل                      

 .انكار نيست
علـت  (پس از فرار بني صدر، رئيس جمهور وقـت، ديگـر غيرعلنـي مانـدن مـذاكرات جلسـة مزبـور وجهـي نداشـت                           -4

خواست مطالبي را كه ممكن است بـه تضـعيف رئـيس جمهـور              درخواست بنده براي جلسة غيرعلني اين بود كه نمي          
يعنـي درخواسـت كننـدة جلسـة        (، ولي متأسفانه به رغـم درخواسـتهاي مكـرر حقيـر             )وقت منجر شود، علناً بازگو كند     

، نه تنها مذاكرات مزبور از طرف مجلس منتشر نشـد، بلكـه             )غيرعلني كه تمام مدت را هم فقط خود صحبت كرده است          
 .اميداست مجلس محترم در اين مورد اقدام الزم به عمل آورد. يار بنده هم به طور كامل قرار نگرفتحتي در اخت

 .ان شاءاهللا صورت مذاكرات مزبور در صورت كسب مجوزهاي الزم بزودي در اختيار آن مجله قرار خواهد گرفت -5
ي تضعيف جناح مقابل خود اقدامات انجام      پس از امضاي بيانيه الجزاير، بني صدر و يارانش تالش زيادي داشتند كه برا              -6

شده را غيرقانوني و حتي خائنانه وانمود كنند و چون بني صدر در آن زمان رئيس جمهور قانوني كشور بود، جوسازي                     
از . اعتماد داشت، مؤثر واقع مـي شـد       ) نه شخص بني صدر   (هايش بر افكار عمومي جامعه، كه به رئيس جمهور اسالمي           

الش مي كرد، حال كه توانسته تا حدودي افكار عمومي را در جهت اهـداف خـويش آمـاده كنـد،                 طرفي، بني صدر ت   
دخالت حضرت امام را نيز در مسئلة آزادي گروگانها كه او خيانت مي ناميد، كشف نمايد و امام را نيز همـراه پيـروان                        



لمات بين بني صدر و شـهداي گرانقـدر،         شاهد اين مدعا، مكا   . راستينش آماج حمالت و اتهامات ناجوانمردانه قرار دهد       
در جلسة مذكور، شهيد بهشتي به بني صدر متـذكر          . بهشتي و رجايي، در جنب يكي از جلسات شوراي عالي دفاع است           

بني صدر بالفاصـله اعـالم مـي        . مي شود كه حضرت امام در جريان مسئلة حل و فصل آن بوده و آن را تأئيد مي كند                  
وقتي اين مكالمات توسط شهيد رجايي نقل شد، بنده توصـيه نمـود             »  مردم اعالم نمي كنيد؟    پس چرا اين را به    « : كند

بنده پاسخگويي به تمام اتهامات را بـر عهـده   . كه از هيچ احدي و خصوصاً حضرت امام در اين مبارزه نبايد خرج كرد         
الجزاير با مردم مطرح نشد و تـا بـه          به همين دليل، هيچ يك از موارد فوق و حتي مصوبة دولت در مورد بيانية                . گرفت

 .حال نيز بنده در جايي مطرح نكرده است
 .يادداشت شهيد رجايي در دفتر يادداشت روزانه: به نقل از -7
 595، ص )1369زمستان  (4 سال چهارم، شمارة مجلة سياست خارجي، -8

 .همان -9
 .همان -10
ذ كرده و اعـالم كنـد كـه مسـئلة فـوق، مسـئلة               البته ممكن بود دولت ايران در مذاكرات موضع غيرقابل انعطافي اتخا           -11

. آمريكاست و آنها خود بايد راه حلي پيدا كنند و دولت ايران پاسخگوي هيچ ادعايي از سوي اتباع آمريكـايي نيسـت   
 :به داليل زير موضعگيري مزبور صحيح نبود

ب اسـالمي از  خالف حق و منطق بود كه اگر ادعاي منطقي و غيرمرتبط با گروگـانگيري و حـوادث انقـال        .1
دولـت آمريكـا هـيچ راه حلـي نمـي           . طرف يك خواهان ولو آمريكايي مطرح گردد و به آن توجه نشود           

رئيس جمهور آمريكا بدون پيش بيني مكانيسمي جهت جايگزيني دادگاههاي آمريكـا،   . توانست داشته باشد  
 بدون ترديـد مـذاكرات را   اتخاذ چنين موضعي. قادر به ختم دعاوي و فسخ احكام توقيف و  مصادره نبود     

به بن بست مي كشاند و ادامة بحران گروگانها به زمان رياسـت جمهـوري ريگـان كشـانده مـي شـد كـه                         
 .خواست هيچ مرجع و نهادي نبود

در صورت اتخاذ چنين موضعي، دولت ايران در آن زمان و در آينده از طـرح دعـاوي مشـابه نسـبت بـه                         .2
با توجه بـه دعـاوي بـزرگ ايـران در           (چندان به نفع ما تمام شود       آمريكا محروم مي شد كه معلوم نيست        

 ).داوري مرضي الطرفين كه شايد بهترين مرجع رسيدگي باشد
كه در آنجـا صـريحاً همـين مطلـب از           1359 / 24/10مذاكرات جلسة علني مجلس شوراي اسالمي مورخ      :  نگاه كنيد به   -12

ة حل و فصل دعاوي هم همين نكته بوده و صـريحاً در جلسـه               طرف اينجانب به اطالع مجلس رسانده شد و فلسفة اليح         
 .مطرح گرديد

 598، ص )1369زمستان  (4 سال چهارم، شمارة  مجلة سياست خارجي، -13

در امور داخلي » از اين پس« بر اساس مصوبة مجلس شوراي اسالمي، در اين ماده آمريكا مي بايست تعهد مي كرد كه            -14
، مفهوم پذيرش مداخلة قبلي را داشت و آمريكا در مقابل اين عبارت، عبارت              »ين پس از ا « عبارت  . ايران دخالت نكند  

را پيشنهاد كرد كه با مخالفت طرف ايراني رو بـه رو  » ...سياست آمريكا بر اين بوده و خواهد بود كه در امور داخلي   « 
فق كردند كه اوالً عـدم مداخلـه   شد و باالخره پس از مذاكرات سخت و طوالني، طرفين بر روي جملة فوق الذكر توا     

 .هم در آن وجود دارد» از اين پس« در گذشته را تصريح نكرده و ناظر به زمان حال است و ثانياً عبارت 
 )4پيوست شمارة  (31 مجلس شوراي اسالمي، صفحه 6/11/1359گزارش شهيد رجايي به جلسة علني مورخ  -15
 598، ص )1369ن زمستا(، 4 سال چهارم، شمارة مجلة سياست خارجي، -16

متأسفانه به نظر مـي رسـد نويسـندة         ). 4پيوست شمارة   ( گزارش شهيد رجايي به مجلس شوراي اسالمي         32 و   31صفحة   -17
بيانية الجزاير مي داند، تمام استنادات خود را به اظهارات اين جانب كـرده اسـت، حـال           « مسئول«مقاله چون بنده را     

گزارش رسمي، بمراتب از مطالب طرح شده توسـط ايـن جانـب در يـك                آنكه اظهارات فوق الذكر شهيد رجايي در        
 ).آن هم براي محققي كه كار علمي و آكادميك مي كند(مصاحبة غيررسمي قابل استنادتر است 

ميزان امتيازي كه انقالبيون مسلمان لبنان بابت گروگانگيري اتباع آمريكايي و اروپـايي گرفتـه و يـا خواهنـد گرفـت،          -18
 .يد رجايي استمؤيد ادعاي شه

 ).4پيوست شمارة  (32، صفحه 6/11/1359گزارش شهيد رجايي  به جلسة علني مجلس شوراي اسالمي در  -19



 .60، ص )1369زمستان (، 4 سال چهارم، شمارة مجلة سياست خارجي، -20
 .601همان، ص  -21
 .همان -22
 .همان -23
 . همان -24
ي اختالفـات موجـود در بيانيـه و داوري كـه     الزم به توضيح است كه حتي سالها بعد، پيشنهاد حل و فصل كلي و يكجا               -25

در سطوح پايين تر از وزير و در چـارچوب ارتبـاطي            (چارچوب آنها دقيقاً مشخص بود، به دليل نياز به مذاكرة مستقيم            
 .، مورد تأييد مسئوالن عالي رتبة كشور قرار نگرفت)كه با آمريكا در داوري الهه وجود دارد

و فصل يك دعواي بسيار كوچكتر كه تمام ابعاد آن مشخص بوده و بين يك شـركت                 الزم به تذكر است كه براي حل         -26
، خوانندگان و شايد نويسنده خود شاهد سئواالت متعـدد از دو وزيـر در               )تراكتورسازي(ايراني و رومانيايي مطرح بود      

سـت سـازمان برنامـه و       مجلس شوراي اسالمي و اعالم جرم عده اي از نمايندگان عليه اين جانب، وزير مشـاور و سرپر                 
بودجة وقت، و تعدادي از همكاران بنده در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايـران و شـركت تراكتورسـازي ايـران          

اند كه پس از سالها بازپرسي و رفت و آمد به دادسراي عمومي تهران، باالخره حكم برائت، به دليل عدم وقـوع                      بوده
 .بزه براي پروندة مزبور صادر شد

 به توضيح است كه با توجه به مذاكرات مجلس شوراي اسالمي در جريان بحـث دربـارة اليحـة دولـت پيرامـون       الزم -27
، توسـط   »حل و فصل كلي و يكجـا      « ارجاع به داوري، مالحظه خواهد شد كه حتي يك بار در طول مذاكرات، بحث               
 .نهادي را ارائه ندادهيچ يك از نمايندگان محترم مطرح نشد و در خارج از مجلس هم كسي چنين پيش

. بارها در سخنراني ها و مصاحبه ها، شرط برقراري رابطه با  آمريكا، آزاد شدن اموال و دارايي هاي ما ذكر شده است                       -28
تجربـة كشـورهاي   . حال آنكه عمدة اموال و دارايي ها تا به حال وصول شده و عمدة باقي مانده اموال نظامي اسـت       

نداشـته باشـيم، احتمـاالً قابـل     ) در واقع وابستگي بـه آمريكـا  (» دوستانه«  كه تا روابط    مختلف و انقالبات نشان مي دهد     
 كه البته، آمريكا حـداقل      -دريافت نيست گرچه بايد تمام تالش خود را براي استيفاي اين حقوق قانوني به كار گيريم                 

 .در حرف اظهار مي دارد كه حاضر است وجوه مربوط به تسليحات را پرداخت كند
سـعادتي يكـي از اعضـاي مركزيـت     (» رابطة محاكمة سعادتي با آزادي گروگانها  « شعار آن روز منافقين بر در و ديوار          -29

، كـه هـدف نشـان دادن نـوعي معاملـه بـا              )منافقين كه در يك ارتباط جاسوسي به نفـع شـوروي دسـتگير شـده بـود                
ويل سالحهاي خريـداري شـده بـه ايـران، در     طبيعي است كه در چنان جو مسمومي، تصريح بر تح. ها بود آمريكايي

امـوال و   « ضمن اينكـه لفـظ      . بيانيه، به جو مزبور دامن مي زد و لذا دولت ترجيح داد كه دراين مورد تصريحي نشود                
 .، شمول عام دارد و در بيانيه تحويل آنها تصريح شده است»داريي ها

 ميليـارد   1/1 ميليارد دالر و يك خواسته با        7/1 مورد با    90(ه   ميليارد دالر خواست   9/2 دعواي ديگر با رقم كل       911تعداد   -30
 .مطرح است) دالر
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 قاي رجائي نخست وزير درباره حل مسئلة گروگانها گزارش آ-6
بعد از اينكه ماموريت حل مسئله گروگانها از طرف مجلس به دولت واگـذار              .  بسم اهللا الرحمن الرحيم    -) نخست وزير (    رجائي  

طـالع دارنـد،    شد يك گروهي را براي مذاكره و مبادله اسناد از طرف دولت مأمور كرديم كه همانطور كه نمايندگان محتـرم ا                    



در مجموع مصوبات مجلس هميشه مورد نظر       . بعهده داشتند ) آقاي بهزاد نبوي  (رياست اين گروه را وزير مشاور در امور اجرايي          
با اينكه مقداري در اجرا با مذاكرات طوالني تري ما را مواجه كرد، ولي              . حتي آخرين تبصره اي كه مجلس تصويب كرد       . بوده

د هم ما موفق شديم كه آن مصوبه را هم طبق نظر مجلس عمل كنيم براي اينكه نمايندگان محتـرم در                     به ياري خدا در آن مور     
جريان پيشتر اين مذاكرات قرار بگيرند من خالصه اي را بصورت گزارش عرض مي كنم و تمام بيانيه ها و آن نوشته هـايي كـه                          

شود تا اگر مجلس الزم ديد، تكثيـر كننـد و نماينـدگان     يدر اين رابطه رد و بدل شده است تهيه شده است كه تقديم مجلس م          
 .محترم در جريان آن نامه هايي هم كه رد و بدل شده است قرار بگيرند

   در پي پيام حج سال گذشته امام امت، و رهنمودهاي ايشان سبقي بر مبارزه بي امان بـا آمريكـا، و همچنـين بمنظـور عينيـت                           
مسلمان نسبت به آمريكا و آخرين توطئه اش يعني پناه دادن بـه شـاه معـدوم، دانشـجويان                   بخشيدن به خشم و نفرت عميق امت        

اين عمل ابتكاري و در عين حال متهورانه، بازتابهاي         . مسلمان پيرو خط امام اقدام به اشغال جاسوسخانه آمريكا در تهران كردند           
پا گذاشتن باصطالح قـوانين بـين المللـي، آنهـم در رابطـه بـا            عده اي كه برايشان زير      . مختلفي در جامعه انقال بي ما ايجاد كرد       

. العمل هاي تند و خشن آمريكا و احياناً از دست رفتن ثمرات انقالب بودند              ابرقدرتها باور كردني نبود، وحشت زده منتظر عكس       
م و انقالب، از همان آغاز بـا        و گروه سوم يعني گروههاي مخالف اسال      . گروهي نيز حيرت زده در انتظار پايان كار بسر مي بردند          
 .تهمت و افتراهاي گوناگون حركت را محكوم كردند

امام در همان اولين لحظات اشغال جاسوسخانه، نه تنهـا          .      در اين ميان عكس العمل امام  امت شگفت انگيز و خالف انتظار بود             
ب اول خواندند، بلكه خود پيشاپيش اين حركت، رهبري آنرا اقدام انقالبي دانشجويان را تأئيد كرد و آنرا انقالبي بزرگتر از انقال   

 .امت قهرمان و انقالبي نيز در پي صحه امام، يكپارچه اقدام انقالبي مزبور را تأئيد كردند. عهده دار شدند
ش درآمده و هيأتي        در بادي امر، امريكا با تصوري كه از گذشته داشت و با اميد نفوذ در انقالب اسالمي ما، از در نرمش و ساز                      

را براي مذاكره به ايران اعزام داشت، فرمان خشم آلود و رعدآساي امام كه هر نوع مذاكره و سازشي را نفي مي كرد، آنهـا را                          
در آسمان ميخكوب و وادار به بازگشت كرد لذا امريكا ناچار به برمال ساختن چهره واقعي و كريه خود در قبال انقالب اسالمي از     

 ماه پس از انقالب هنـوز در بانكهـا و مؤسسـات             9دستور توقيف اموال و سپرده هاي ما كه متأسفانه          . اي منافقانه، گرديد  پس نقابه 
 .آمريكائي بود، صادر شد، خريد نفت تحريم و دستور محاصره اقتصادي ايران صادر گرديد

رده و با روزه بجنگ حصر اقتصادي رفت، امريكا از          ملت مسلمان ايران بر اساس رهنمودهاي امامش با تمام اين پيامدها مقابله ك            
روي يأس و نااميدي به قطع رابطه با ما دست زد و اماممان فرمود كه ما رابطه با امريكا را مي خواهيم چه كنيم؟، الهي كه بخطر                           

 .بيفتد
 چهره كثيفش نتيجـه اي ببـار             شيطان بزرگ درمانده و حيران، دست به اقدامات عصبي و بي نتيجه اي زد كه جز برمال شدن                 

بود، تنها به ياري خدا بـا شكسـت و   ....... حمله مستقيم نظامي به طبس، كه حركتي بمراتب مفتضحانه تر از حمله به  منابع         . نياورد
يچ يك بـه    كودتاي امريكائي نوژه و بمب گذاريهاي مكرر حتي در نقاط پرجمعيت تهران، ه            ..................... ناكامي روبرو شده و     

 .نتيجه نرسيد و در آخرين مرحله حمله نظامي صدام بدستور آمريكا آغاز گرديد و هنوز نيز ادامه دارد
   پس از آنكه حركت انقالبي دانشجويان ثمرات خود را ببار آورد، امام امت در پيام حج امسال خويش، تصميم گيـري در ايـن              

 آبانماه شرايط آزادي گروگانها را اعالم و بدولت ابالغ كـرد            11مجلس نيز در    زمينه را بعهده مجلس شوراي اسالمي گذاشتند و         
 .و دولت نيز بر اساس مصوبه مزبور اقدام و به نتايج مناسب دست يافت

    حال كه با آزادي گروگانها اين مرحله از جنگ ما با امريكا تغيير شكل مي يابد، ارزيابي نتايج و ثمرات ايـن حركـت انقالبـي                  
 .اً با توجه به تخطئه مخالفين، ضروري بنظر مي رسيدخصوص

    به اعتقاد ما، اشغال جاسوسخانه و گروگانگيري جاسوسان و مأموران امريكائي در ايران نتايج مثبت خارجي فراواني به همـراه                   
 جهـان نشـان داد كـه        از نظر خارجي اشغال جاسوسخانه، به افسانه شكست ناپذيري امريكـا پايـان داده و بـه مستضـعفين                  . داشت

البته منظور اين نيست    » هيچ غلطي نمي توانند بكنند    « ابرقدرتها، هر چند خشمگين و مصمم، در مقابل ايمان و اراده مردم متحد              
كه ابرقدرتها و در رأس آنها امريكا قادر به توطئه بر عليه مستضعفين و انقالب آنان نبوده و نخواهند بود، بلكه غرض اين است كه                         

 .ن توطئه ها هرگز نخواهد توانست كه يك ملت بپاخاسته با ايمان را به زانو درآورده و وادار به تسليم و سازش كنداي
     همچنين اشغال جاسوسخانه و برمال شدن فعاليتهاي درون آن ماهيت به اصطالح سفارت خانـه هـاي ابرقـدرت هـا را بـراي                        

بـر عليـه    » سـفارتخانه هـا   « ش مصونيت سياسي، چه توطئه ها در داخل همين          جهانيان روشن تر كرده و نشان داد كه تحت پوش         



و باالخره اشغال جاسوسخانه و دستگيري گروگانها حداقل آمريكـا را در اعمـال جاسوسـي                . شود مخالفين ابرقدرتها تدارك مي   
 .خود در كشورهاي مختلف جهان وادار به حزم و احتياط بيشتري كرد

اين حركت انقالبي وحدت و يكپارچگي مـردم        . جاسوسخانه به مراتب پرارزشتر از نتايج خارجي آنست           ثمرات داخلي اشغال    
مقاومت آنها را در قبال شدائد و حصر اقتصادي باال برده، گرچـه كـه از ايـن روحيـه                   . را بر گرد امام و خط امام دوچندان كرد        

ديگر كمتر كسـي    . مريكا از نظر تمام مردم ما بخوبي شناخته شد        مقاومت و حتي آمادگي براي روزه استفاده نشد، ماهيت واقعي ا          
 .است در ايران كه نسبت به جنايات و توطئه هاي امريكا در رابطه با انقالب و مردم مسلمان ما بي اطالع باشد

ل جاسوسخانه امريكـا    براستي تا زماني كه  اشغا     . تحقق عيني بخشيد  » بعد از شاه نوبت امريكاست    «      اشغال جاسوسخانه به شعار     
امـام  » « نه شرقي، نه غربي   « فرا نرسيده بود اشغال جاسوسخانه بر روي تمام اين تحليل ها و ارتباطات خط ابطال كشيد و خطر                   

سياستي كه در عـين مبـارزه بـي امـان بـا غـرب جنايتكـار              . بر سياست خارجي جمهوري اسالمي حاكم كرد      » را طوعاً و يا كرهاً    
به شرق تجاوزگر نداشته و در مقابله با سلطه طلبي شرق، دست نياز به سوي غرب دراز نمـي كنـد و بـاالخره                        كوچكترين اميدي   

سياست موازنه منفي حكومتهاي ملي گراي منطقه در گذشته اي نه چندان دور، جاي  خود را به سياست خارجي مكتبـي فـوق                        
سيخ بسود و نه كباب در سياست خـارجي جمهـوري اسـالمي از آن               كنار آمدن با امريكا و يا شوروي به شكلي كه نه            . الذكر داد 

 .پس ديگر، محلي از اعراب نداشت
     افشاي اسناد جاسوسخانه نيز كمك فراواني به امت شهيدپرور ما در شناخت چهرة واقعي عناصر به ظاهر ملـي، گروههـاي بـه                    

سـليقه هـايي كـه مـي        . البي مايل به سازش با امريكا كرد      ظاهر چپ، و حتي به ظاهر ضدامريكايي، و همچنين سليقه هاي غيرانق           
رفت تا در صورت موفقيت امام را براي جلب رضايت امريكا از صحنه سياست خارجي كنار زده و فعاليت دادگاههاي انقـالب و                       

 .غيره را متوقف كند
مربخش ترين نتايج اين حركـت انقالبـي       اشغال جاسوسخانه سبب محاصرة اقتصادي و انزواي ما گرديد كه به نظر ما يكي از ث   

به اعتقاد ما، دولت جمهوري اسالمي بايد فرداي پيروزي انقالب، خود داوطلبانه روابط اقتصادي را بـا امريكـا قطـع                     . بوده است 
 .مي كرد و به قول امام به استقبال اين انزواي سازنده مي رفت و عدو سبب اين خير شد

يكا از ادامه سياستهاي منافقانه كه تصور مي كرد باالخره امكان بازگشت به ايـران را فـراهم مـي                       در اثر اشغال جاسوسخانه امر    
كند، مأيوس شد و به ناچار به قطع روابط با ايران اقدام كرد و سپس برخالف تمام قوانين بين المللي كه خـود بـراي آن سـينه                            

شانه اين بود كه ديگر امريكا امكـاني بـراي نفـوذ خـود بـه                حركات مزبور ن  . چاك مي كرد، توطئه نظامي طبس را تدارك ديد        
اين نااميدي و غصب  كار را بـه جـائي كشـاند كـه رؤسـاي                 . درون انقالب از راههاي منافقانه و توأم با نرمش و سازش نمي يابد            

 .جمهور امريكا كارتر و ريگان در مصاحبه هاي رسمي خود همه ملت ما را آدم ربا و بربر مي نامند
 در حل ماجرا نيز ما موفق شديم كه امريكا را وادار به تعهدات بين المللي در رابطه با عدم مداخله در امـور داخلـي ايـران و                      

گرچه مي دانيم كه امريكا به تعهد اولش از لحظه امضاء و پيش از آن وفادار نمانده و                  . بازپس دادن اموال شاه و بستگانش بنمائيم      
در مورد سپرده ها و دارائي هاي ايران نيز همين قدر كه بتوانيم حق .  نيز احتماالً چيزي به دست نميايداز اموال شاه و بستگانش   

 .خود را از اين جهان خوار گرفته و يا با تعهدات معتبر، وي را وادار به دادن حقوقمان كنيم پيروزي بزرگي خواهد بود
 تعهدات اياالت متحده

 نماينـدگان دولـت الجزايـر بـه دنبـال       1359 ديماه   12دولت جمهوري اسالمي ايران، در تاريخ           به دنبال اعالم آخرين پاسخ      
 :مذاكرات طوالني با دولت امريكا، با پيش نويس دو بيانيه صادره از سوي دولت جمهوري دموكراتيك مردم الجزاير درباره

 . گروگان ملت ايران52 اصول كلي براي اجراي مصوبه مجلس شوراي اسالمي در رابطه با -1     
 . حل و فصل ادعاهاي فيمابين دو دولت-2     

     اساس كار بر اين بود كه چنانچه دو دولت با مفاد اين بيانيه موافقت كرده و اين موافقـت را  رسـماً اعـالم و بـه آن ملحـق                               
رسيدن بـه يـك توافـق رسـمي         . رددشوند، اصول پذيرفته شده به عنوان يك تعهد بين المللي براي هر دو طرف الزم االجرا گ                

براي تشكيل يك هيئت داوري مورد قبول طرفين از اينجهت مقتضي بود كه عمالً لغو دعاوي عليه ايران در دادگاههاي امريكـا                      
و فسخ احكام توقيف صادره براي اموال و دارائي هاي ايران در اين كشور بدون پيش بيني چنين مكـانيزمي امكـان نداشـت و                         

كا ناگزير بود با ارائه اين توافق به دادگاهها مدعيان را به قبول حكميت و رسيدگي به دعـاوي در خـارج از دادگـاه      دولت امري 
مجبور سازد و با جانشين ساختن حكميت بين المللي موجبات لغو دعاوي عليه ايران و احكام توقيف صادره را فـراهم آورده در                       

فق نامه ديگري به منظور روشن كردن تعهدات مالي متقابل و نحوه نقل و انتقال سـپرده      مراحل مذاكره درباره مفاد بيانيه ها، توا      



ها تنظيم گرديد كه تعهدات دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت اياالت متحده امريكا در رابطه با بيانيه حكومـت جمهـوري                      
ا بيانيه هاي پـذيرش رسـمي آنهـا و سـاير اسـناد              متن فارسي و انگليسي اين سند همراه ب       . دموكراتيك مردم الجزاير خوانده شد    

مـتن پاسـخهاي مـورخ اول       . مربوط به نقل و انتقال سپرده ها و آزادي گروگانها تقديم مجلس شوراي اسالمي ايران مي گردد                
  ايـاالت  1359 آذر   13 و   1359 آبان   17 دولت جمهوري اسالمي ايران و همچنين پاسخهاي مورخ          1359 آذر   27 و   1359آذرماه  

كليه صورت مذاكرات با  . متحده امريكا قبالً براي اطالع رياست و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي ارسال گرديده است              
 براي مجلس شوراي اسالمي ارسال و از تاريخ فوق تـا پايـان مـذاكرات متعاقبـاً ارسـال                  1359 دي   22هيئت الجزايري تا تاريخ     

 .خواهند گرديد
ولت الجزاير و پذيرش آن از طرف دولت اياالت متحده امريكا اين دولت نسبت به موارد زير متعهد گرديده                       بر اساس بيانيه د   

 :است
 دولت امريكا متعهد شده است كه از طريق لغو احكام انسداد تا حد امكان وضعيت مالي ايران را به صورت موجود قبل از                      -1     
 . بازگرداند) ايه هاي ايران از طرف رئيس جمهوري امريكاتاريخ صدور دستور انسداد سرم (1358 آبان 23
 دولت امريكا متعهد شده است كه از طريق اعمال ترتيبات پيش بيني شده در بيانيه مربوط به حل و فصل ادعاها و ارجاع                        -2     

ي اتبـاع و مؤسسـات      دعاوي به حكميت مرضي الطرفين تمام اقدامات حقوقي در دادگاههاي اياالت متحده كه متضمن ادعاهـا               
امريكائي عليه ايران و مؤسسات دولتي آنست خاتمه داده، كليه احكام توقيف و احكام قضائي صـادر را لغـو و سـاير دعـاوي بـر                           

 .اساس چنين ادعاهايي را ممنوع و موجبات خاتمه دادن آنها را فراهم نمايد
 .مور داخلي ايران به هر صورت مداخله ننمايد اياالت متحده امريكا متعهد شده است كه از اين پس در ا-3     
 : اياالت متحده متعهد شده است كه دارائيهاي ايران موجود در قلمرو قضايي اياالت متحده را به شرح زير مسترد سازد-4     

 .هره متعلقه طالهاي متعلق به ايران و كلية دارائي هاي ايران موجود نزد بانك فدرال رزرو نيويورك به انضمام ب-    الف
از اين محل اقساط معوقه و اقساط آتي وامهاي دولـت و            ( دارائي هاي نزد شعب خارجي بانكهاي امريكائي با بهره متعلقه            -     ب

 ).مؤسسات كنترل شده به وسيله دولت بازپرداخت خواهد شد
ل وجـود احكـام توقيـف دادگاههـا، حـداكثر       اين دارائي ها به دلي    .   دارائي هاي نزد شعب بانكهاي امريكائي در امريكا         -     پ  

ظرف ششماه آزاد خواهد شد كه نيمي از وجوه آزاد شده حداكثر تا يك ميليارد دالر در يك حساب تضميني بهـره دار بـه نـام                         
بانك مركزي دولت الجزاير نگهداري خواهد شد كه صرفاً براي تضمين پرداخت و تأديه ادعاهاي عليه ايران طبق بيانيه حـل و           

 .فصل ادعاها مورد استفاده قرار خواهد گرفت
 . دارائي هاي ديگر ايران شامل وجوه و اوراق بهاءدار و آنچه كه در چهارچوب بندي هاي فوق قرار نمي گيرد-     ت 
 . اياالت متحده متعهد شده است كه كليه تحريم هاي تجاري عليه ايران را لغو كنند-5     
 . شده است كه ادعاهاي مطروحه در دادگاه بين المللي عليه ايران را پس بگيرد اياالت متحده متعهد-6     
 اياالت متحده متعهد شده است كه از اقامه دعوا توسـط ايـاالت متحـده و يـا اتبـاع آن و يـا اشـخاص غيرامريكـائي در                              -7     

 :ا موارد زير جلوگيري نمايددادگاههاي امريكا در مورد هرگونه ادعاهاي حال يا آينده عليه ايران در رابطه ب
 . دستگيري و توقيف گروگانها-    الف 
 .  صدمات وارده به اتباع اياالت متحده و يا اموال آنها در جريان انقالب اسالمي ايران-     ب 
باشـد، بـه    اياالت متحده متعهد شده است كه موجبات بازگشت دارائيهاي خانواده شاه معدوم را، كـه در امريكـا موجـود           -8     

 :ايران از طريق زير فراهم نمايد
 انسداد و ممنوعيت انتقال اموالي كه در كنترل وراث شاه و يا هر يك از بستگان نزديك وي بوده و به عنـوان خوانـده                   -    الف

 .از جانب ايران، بر عليه آنان در دادگاههاي اياالت متحده طرح دعوا مي شود
خاص مقيم در حوزة قضائي امريكا در مورد اموال مزبور و تسـليم آنهـا بـه ايـران و اعمـال                       جمع آوري اطالعات از اش     -     ب  

 .مجازاتهاي كيفري و مدني در صورت تخلف از اين امر
 . اجراي مصوبه ها و احكام دادگاههاي ايران در ارتباط با اين دارائي ها وسيله دادگاههاي امريكا-     پ 
 هها اجراي حكم نهائي دادگا-    ت 
 اياالت متحده متعهد شده است كه ضمن پذيرش رأي هيئـت داوري در مـورد هرگونـه اخـتالف و قصـور در اجـراي                          -    ث  

 .تعهدات فوق، خسارات وارده به ايران را جبران نمايد



بـه تسـليم شـده          همانگونه كه مفاد تعهدات حاكيست، ابرقدرت امريكا در مقابل خواست انقالبي ملت ايران به طرق زير وادار                  
 :است
 ابرقدرت امريكا، كه همواره به استناد افسانه عظمت و انسجام دروغين نظام سياسي و اقتصادي خود، امضاي هرگونه تعهد                    -1     

از اين گونه را، آنهم نه در مقابل همپالگي هاي چپاولگر خود بلكه در برابر امت مستضـعف و انقالبـي ايـران، خـارج از ضـوابط                            
تي و دون شأن خود تلقي مي كرده است، مجبور شده كه اين تعهدات را در سطح جهاني انتشار داده و خود را به آنهـا            امپرياليس

و بي شك سرپيچي احتمالي از اين تعهدات در آينده رسوائي ديگري به پرونده سياه اين مستكبر خواهد افزود و     . پا ي بند سازد   
ا كريه تر از هميشه مشاهده خواهند كـرد و ايـدئولوژي دروغ و تزويـر را بـيش از             مستضعفان جهان چهره كريه اين جهانخوار ر      

 .پيش خواهند شناخت
 امريكاي سلطه گر مجبور شده است كه مصوبه مجلس شوراي اسالمي را در رابطه با تعهد عدم مداخلـه بپـذيرد و بـدون                         -2     

ي اين مستكبر در امور داخلي ايران است، داشته باشد، بـه دنيـا   اينكه ياراي اعتراض به محتواي آن را كه دال بر دخالت هميشگ          
مستضـعفان جهـان بـا ايـن        . اعالم كند كه ديگر، به هر صورت ممكن، پا در حريم آزادي خلق انقالبي ايران نخواهـد گذاشـت                  

 .پذيرش و تعهد دريافتند كه افسانه حقوق بشر ادعائي سردمداران سيستم كفر جهاني جز فريبي بيش نيست
 سيستم سرمايه داري امريكا به خروج اموال و دارائي ها و طالهاي ايران از قلمرو مـالي و اقتصـادي خـود رضـايت داده                 -3     

 .است و اين تعهدي است كه متكاثرين همواره از تن دادن به آن ابا داشته اند
مسـلمان ايـران در جريـان انقـالب اسـالمي و             ابرقدرت امريكا، مجبور شده است كه آثار و عواقب حركت انقالبي خلق              -4     

 نفر اتباع امريكا بپذيرد و نسـبت بـه          52حركت انقالبي دانشجويان مسلمان پيرو خط امام را در تسخير النه جاسوسي و دستگيري               
 .آن تمكين نمايد و صراحتاً حق هرگونه اعتراض و ادعاي خسارت در اين رابطه را از خود و اتباع خود سلب نمايد

 امريكاي جنايتكار، بازيگر اصلي عروسكهاي خيمه شب بازي و سرسپردگان امپرياليسـم غـرب، عليـرغم وحشـت و نگرانـي                      -5     
آشكار اين عروسكان و عليرغم پي آمدهاي ناگواري كه پشت پا زدن به تعهدات و پيمانهاي شيطاني بين امريكـا و نـوكران آن،                        

 قانوني و قضائي ايران را مبني بر تعلق اموال شاه معدوم و بستگان وي به ملـت              خواهد داشت، مجبور شده است كه مصوبه هاي       
ايران بپذيرد و اعالم كند كه دادگاههاي اين كشور بايد بدون توجه به اصول و قوانين قضائي و حقوقي كـه مـي توانـد مـانع                           

 .اجراي آن گردداجراي چنين مصوبه هائي باشد درباره بازگشت اموال حكم صادر كرده و خود متعهد 
 استرداد اموال و دارائي ها

 :     اموال و دارائيهاي ايران به چند دسته تقسيم مي شود
  ميليارد دالر5/2به مبلغ ) شامل طال و اوراق بهادار( سپرده هاي نزد بانك فدرال رزرو -1     
 دالر ميليارد 8/4 سپرده هاي نزد شعب اروپايي بانكهاي امريكائي به مبلغ -2     
  ميليارد دالر2/2 دارائي هاي نزد شعب بانكهاي امريكائي در امريكا به مبلغ -3     
  ميليارد دالر4 تا 1 دارائي هاي ديگر در امريكا و خارج از امريكا بين -4     

 ميليارد دالر قبل    8 معادل    از دارائي هاي فوق به اضافه بهره متعلقه تقريباً         2 و   1    بر اساس تعهدات دولت اياالت متحده، دو قلم         
دارائي هاي نزد شـعب بانكهـاي امريكـايي در امريكـا پـس از               . از آزادي گروگانها به حساب بانك مركزي الجزاير واريز گرديد         

خاتمه جريان لغو دعاوي و احكام توقيف و ارجاع آنها به حكميت كه تا اوايل تيرماه به طول مي انجامـد بـه ايـران بازخواهـد                           
ايي هاي ديگر نيز پس از مقابله اطالعات و ارائه اسناد و مـدارك الزم بـه ايـران مسـترد خواهـد گرديـد و هرگونـه                           دار. گشت

 .االجرا خواهد بود اختالف فيمابين نيز با رأي داوري مرضي الطرفين الزم
بت اصل بهره و اقسـاط عقـب افتـاده           ميليارد دالر با   6/3 ميليارد دالر واريز شده به حساب بانك مركزي الجزاير مبلغ            8   از مبلغ   

بدهي هاي دولت ايران و مؤسسات كنترل شده به وسيله دولت بر اساس داليلي كه ذيالً خواهد آمد به بانكهاي امريكائي مسترد                      
 ميليارد دالر نيز در حساب مخصوص به نام بانك مركزي الجزاير به منظور پرداخـت مبـالغ مـورد اخـتالف در                       4/1گشته و مبلغ    

ايـن مبلـغ پـس از رسـيدگي         . رد سپرده ها و بهره متعلقه به سپرده هاي ايران در مؤسسات بانكي امريكا مسدود گرديده است                مو
 .دقيق و رفع اختالفات به ايران با اياالت متحده بازخواهد گشت

نكه در زمان رژيم شـاه معـدوم             انتقال اقالم موجود در شعب اروپايي بانكهاي امريكائي با يك مشكل عمده روبرو بود و آن اي                
. مبالغي از با نكها و كمپانيهاي امريكائي وام اخذ گرديده كه بطور كامل پرداخت نشده و بدهي هاي حاصله همچنان پابرجا بود                     



بانكها و مؤسسات امريكائي قبل از انتقال سپرده ها جهت اطمينان از دريافت مطالبات خود تقاضاي تضمين داشتند و بـدون ايـن    
 :براي آزادساختن سپرده ها پيشنهادهاي زير مطرح بود. ضمين ها حاضر به آزاد ساختن سپرده ها نبودندت

    پيشنهاد اول كه توسط بانكهاي امريكائي ارائه گرديد مبني بر اين بود كه يك حساب ثابت به منظور تضمين پرداخت اصـل و                       
ساط دو سال آينده وامهاي مذكور اسـت در يـك بانـك امريكـايي افتتـاح                  ميليارد دالر كه معادل اق     2بهره وامها به مبلغ حدود      

گردد و موجودي حساب ايران در اين بانك هيچ گاه از اين مبلغ كمتر نباشد و بانك مركزي ايران مصونيت خود را كه ناظر به               
ت شـناخته شـده اسـت از خـود          معافيت از توقيف اموال قبل از رسيدگي در دادگاه است و در كشورهاي جهان قانوناً به رسمي                

 .سلب نمايد و بانك مركزي به رأي محاكم انگليس تمكين كند
واضح است كه اين پيشنهاد امريكا كـه چيـزي شـبيه بـه قراردادهـاي                .      دولت نيز مي بايست چنين تضمين و تعهدي را بدهد         

 .استعماري زمان قاجاريه بود نمي توانست مورد قبول قرار گيرد و لذا رد شد
     پيشنهاد دومي نيز وجود داشت و آن اينكه ايران دارائيهاي خود در بانك هاي امريكايي مقيم اروپا را بيرون نكشـيده و فقـط                

بـدين ترتيـب امريكـا ديگـر        . شرايط را به حالت قبل از گروگانگيري بازگرداند و روابط مالي و پولي عادي خود را ادامه دهد                 
 .اين پيشنهاد نيز داراي چندين اشكال بود. ما در آنجا خود تضمين براي امريكا خواهد بودتضمين نخواسته و موجودي پول 

 . نگهداري دارائيها در بانكهاي امريكا يعني ادامه روابط پولي و مالي گذشته با آن-    اوالً
و همانطور كه قبالً دارائيهاي مـا را ضـبط           تجربه به ما آموخته است كه امريكا به هيچ وجه تابع قوانين بين المللي نبوده                 -    ثانياً

لذا اين  . نمود، در آينده هم خيلي ساده مي تواند بر اساس شكايت يك كمپاني و حكم توقيف دادگاه به ضبط اموال ما بپردازد                     
 .پيشنهاد نيز رد گرديد

بود كه با اسـترداد اصـل وامهـا و               پيشنهاد سومي كه مورد توجه قرار گرفت و داراي مزاياي متعددي نيز هست بدين ترتيب                
اولين نتيجه مثبت اين اقـدام  . بازپرداخت كليه آنها به بانك ها و مؤسسات آمريكايي كه طلبكار هستند با آنها تصفيه حساب نمائيم              
يكائيها اين وامها كه توسط امر    . اين است كه ايران خود را زير فشار وامهاي سنگيني كه بر آن تحميل گشته بود خالص مي نمايد                  

پرداخت شده معموالً بر اين اساس است كه در مقابل پرداخت وام به خاطر پروژه توسط كمپانيهاي امريكـائي و خريـد كـاال از                         
آنها اين وامها پرداخت مي گرديد، در واقع پرداخت وام به خاطر گشايش بازار جديد در ايران جهت كاالهاي امريكائي بـوده                      

 .است
 درصد مـي رسـيد پرداخـت        5/22 آنكه ايران ديگر مجبور نيست كه بهره سنگين اين گونه وامها را كه تا                     دومين نتيچه مثبت  

مـي  )  درصـد 7 الـي  3حدود (  ميليارد دالر با نرخ بهره كم 2,9اين نكته قابل ذكر است كه از كل وامها تنها مبلغي حدود          . نمايد
 .باشد و بقيه نرخ بهره باال دارند

با توجه به اين    . ومين نتيجه آنكه، اين عمل خود آغازگر قطع ارتباط مالي و بانكي با امپرياليسم امريكا خواهد بود                    و باالخره، س  
نكات مثبته بود كه دولت جمهوري اسالمي ايران ترجيح داد كه به جاي سپردن و دادن هرگونه تضميني براي وامهـائي كـه از                        

 .خت و به كلي قطع ارتباط مالي و بانكي با امريكا بنمايدامريكا اخذ نموده است، اصل وامها را  پردا
 خوب يك مقدار هم انتقادات شده است كه با اجازه نمايندگان محترم به طور خالصه به اين انتقادات در سه صفحه جواب مـي    

 ....دهيم با توجه به اينكه ملت ما در شرايطي هستند كه يك حركت به اين وسعت 
متني كه خوانديد جمله اي بود كه كل آنچه انجام شده است براي اطـالع مجلـس و رياسـت جمهـوري                       در   -    محمد يزدي   

 .فرستاده شده است
 . تا بيست و دوم ديماه-   رجائي 

 . ايشان در مصاحبه اخيرشان نوشته اند من در جريان نيستم و به اطالع من رسانده نشده است-     محمد يزدي 
 .ايشان هم نوشته بودند كه تا بيست و دوم داده اند. آقايان مطلبشان را بنويسند و بدهند خواهش مي كنم -   رئيس 

 . زمان را ننوشته بودند-    محمد يزدي 
 .  چرا در بيانيه دفتر رياست جمهوري بود كه تا بيست و دوم داده اند-    رئيس 
 . من هم بخاطرم هست كه يك زماني را ايشان گفته اند-     رجايي
ضمناً آقايـان سئواالتشـان را بنويسـند و         .  نوشته اند تا بيست و دوم داده اند و از بيست و دوم به بعد بي اطالع هستيم                  -     رئيس  

 !.بدهند آقاي رجائي جنابعالي هم به سئواالت شفاهي پاسخ ندهيد
   بررسي انتقادات-رجايي 



 دولت در زمينه اجراي مصوبه مجلـس در خاتمـه بررسـي نظريـات                   پس از تجليل ثمرات اشغال جاسوسخانه و تشريح عملكرد        
 .منتقدين ضروري به نظر مي رسد

يكدسته آنها كه نتايج حاصله از اقدامات دولت را مورد انتقاد قرار مي دهنـد و دسـته دوم آنهـا كـه               :     منتقدين بر دو دسته اند    
 . حل ها را نيز محكوم مي كننداشغال جاسوسخانه و پيامدهاي آن را محكوم كرده و طبعاً راه

 :   در پاسخ دسته اول عمدتاً بايد به سه انتقاد پاسخ داد
در اين زمينه دولت بارها اعالم كرده است كه صورتي ازاموال و            .    اول اينكه از دارائيهاي شاه چيزي به دست ما نرسيده است          
كساله بانك مركزي نيز در اين زمينه كوچكترين نتيجه اي نداشـته            دارائيهاي شاه معدوم و بستگانش در اختيار ندارد و تالشهاي ي          

ضمناً تا يك ماه پيش تنها يك شكايت عليـه امـوال            ! بنابراين ما خواهان چيزي هستيم كه نمي دانيم چيست و چقدر است           . است
ود و لذا دارائيهاي ايـن عـده        شاه و فرح و اشرف در دادگاه نيويورك داشتيم و ديگر هيچ اقدامي در زمينه ساير بستگان نشده ب                  

آيا منتقدين راهي جز آنكه دولت رفته براي بازگرداندن چنين اموالي سراغ داشته انـد و  . مي توانست آزادانه نقل و انتقال يابد      
 .اگر نداشته اند چرا با دولت در عرض مدت يكسال گذشته مطرح نكرده اند

.  اوالً ناظر به اعتراف به دخالت در گذشته نبوده و ثانياً ضمانت اجرائي نـدارد               .   دوم اينكه تعهد عدم مداخله در امور داخلي ما        
. در اين زمينه دولت مجري مصوبه مجلس بوده كه در آن از امريكا تعهد عدم مداخله در امور داخلي ايران خواسته شده اسـت          

 نفري كه كوچكترين ارزشي هم بـراي آنهـا          52توضيح اين مسئله ضرورت دارد كه امريكا و هيچ كشور ديگر ولو به قيمت جان                
آنها در گفتگوهاي پنهاني از امريكائيان و يـا واسـطه هـاي آنهـا               . قائل نيست هرگز حاضر به اعتراف به جرم نبوده و نخواهد بود           

 حتمـاً   اگر مي خواستند آنها را به روي كاغذ و با امضاي رئيس جمهوري امريكا بـه دسـت آورنـد،                   . چنين تعهداتي شنيده بودند   
و اما در زمينه تضمين تعهد عدم مداخله، آيا چيزي جز ايمان و همبستگي امت مسلمان و ايستادگي آنها در قبال     . ناكام مي شدند  

 مداخالت امريكا و ابرقدرتهاي ديگر مي تواند وجود داشته باشد؟
 بـيش از آنكـه ارزش اقتصـادي و عملـي               به اعتقاد دولت جمهوري اسالمي دو بند فوق الذكر ازمصوبه مجلس شوراي اسالمي            

داشته باشد، ارزش سياسي دارد، واال كيست كه نداند دسترسي به اموال شاه و بستگانش پس از اينهمه سروصداها و هشياري آنهـا                 
 .كار ساده اي نيست و يا تضمين عدم مداخله امريكا در ايران امري نشدنيست

 ميليـارد دالر بـوده و دولـت تنهـا، موفـق بـه               14ه دارائيهاي ايران در امريكا بالغ بر             سومين انتقاد به عملكرد دولت اينست ك      
 . ميليارد آن گرديده است7/2بازگرداندن 

بانك مركزي رقم سپرده هاي موجـود  .  ميليارد دالر يك رقم تخميني است14    در پاسخ به اين انتقاد بايد بگوييم كه اوالً مبلغ     
 ميليارد را مي    5/9 چيزي نزديك به يازده ميليارد دالر مي داند و حال آنكه طرف مقابل رقمي نزديك به                  در بانكهاي امريكائي را   

در مورد دارائيهاي ديگر، بانك مركزي رقمـي حـدود چهـار    .  ميليارد اختالف حساب وجود دارد5/1و بين بانكها بيش از    . پذيرد
ائه مي دهد و طرف مقابل چيزي بيش از يـك ميليـارد دالر را شناسـائي كـرده                   ميليارد دالر با تأكيد بر اينكه آمار دقيق ندارد ار         

 ميليارد دالر بوده كه طبيعتـاً از        8است كه باز رقم دقيق نيست، ثانياً مبلغ دريافت شده فوري دولت جمهوري اسالمي نزديك به                 
ن مبلغ فوراً به حساب بانك مركزي ايران واريـز    ثالثاً آنچه كه از اي    . آن مبلغ وامهاي معوفه و آتي حال شده، بايد پرداخت شود          

 ميليارد دالر مورد اختالف نيز در حساب دولت الجزاير است كـه اگـر بانـك مركـزي     418/1و .  ميليارد دالر است8/2شده مبلغ  
 در  1360هم تيرماه    ميليارد دالر هم حداكثر تا د      2/2از كل سپرده ها مبلغ      . اسناد آنرا ارائه دهد، مي تواند مالك تمام آن گردد         

 .اختيار بانك مركزي قرار خواهد گرفت
    و اما در مورد دارائيهائي كه ميزان آن نامعلوم و همگي در توقيف دادگاههاي امريكاست، چنانچه قرار بود پـس از بازگشـت                       

تقال برخي از اقالم كاالهـاي      تمام آنها، به قرض موافقت آمريكا، گروگانها آزاد مي شدند اصوالً نقض غرض شده بود، زيرا كه ان                 
مزبور ممكنست چندين سال به درازا بكشد و چه بسا اگر گروگانها محاكمه مي شدند، محكوميت بسـياري از آنهـا كمتـر از ايـن                          

 .مدت مي شد
اول اينكه در هيچ شرايطي  تعهـداتي بـيش از آنچـه           .     در خاتمه بحث، دولت جمهوري اسالمي دو تذكر را ضروري مي داند           

كه اين دولت از امريكا گرفته قابل وصول نبوده و نخواهد بود، مگر بر اساس عملكردهـاي سـازش كارانـه و يـا در گفتگوهـاي                    
تـذكر  . خصوصي غيررسمي، آنچه كه به دست آمده باالترين تعهداتيست كه مي توان از امريكا با توجه به قوانين آنكشور گرفت                   

 نفري كه كوچكترين ارزشي حتي براي جانشان قائل نبـود نمـي تـوان               52ه خاطر وجود    دوم اينكه هيچ تعهد اضافي از امريكا ب       



و ذكر اين نكته نيز ضروريست كه . گرفت و اينكه تصور شود ما ديگر وسيله اي براي اعمال فشار به آمريكا نداريم بي اساس است       
 .ارائيها، و تعهد مابقي آن از امريكا نمي شديمحتي اگر جاسوسخانه اشغال نمي شد ما هرگز به گرفتن اينمقدار از حقوق و د

     حال انتقاد دسته دوم كه مخالف اصل اشغال جاسوسخانه هستند را مطرح كرده و با وجود اينكه دفاع از اشغال جاسوسخانه و              
 دانـيم پاسـخهاي     پاسخگويي به انتقاد مزبور قانوناً بر عهده دولت جمهوري اسالمي ايران نيست، ولي شرعاً خـود را مكلـف مـي                    

 .مقتضي به اين دسته بدهيم
احساسات ضد اسـالمي و ضـد ايرانـي را در مقيـاس             «    مخالفين سرسخت و قديمي اشغال جاسوسخانه مي گويند كه اين عمل            

دي تحريم اقتصادي، از دست رفتن باقيمانده ذخاير ارزي آزاد، و ركود و انحطاط رشد اقتصا              « تهييج كرده، ما را دچار      » جهاني
« آنها با اشاره به افشاگريي هاي دانشجويان مـي گوينـد            . را فراهم كرده است   » زمينه هاي جنگ ايران و عراق     « كرده و   » ملي

در اثر اشغال جاسوسخانه در جهان منزوي شـده و   . در جامعة پس از اشغال جاسوسخانه اشاعه يافته است        » فرهنگ دروغ و تزوير   
 .گروگان امريكا شده ايمدر يك جمله با  گروگانگيري خود 

اينها تمام تضـييقاتي را    .    اين دسته در حقيقت ماهيت انقالب اسالمي ما و حتي هر انقالب ديگري را به درستي درك نكرده اند                  
كه به امت ما وارد مي شود معلول گروگانگيري مي دانند و حال آنكه با بررسي اجمالي حتي انقالبات غيراسالمي كه سياسـتهاي          

كارانه را نيز تعقيب كرده اند، مي توان پي برد كه پي آمد تمام آنها حصر اقتصادي و سياسي، انـزوا، و حتـي حملـه هـاي                            سازش
حال تمام اين قبيل نابساماني ها را در رابطه با اشغال جاسوسـخانه دانسـتن اگـر ناشـي از غـرض                      . مستقيم و غيرمستقيم نظاميست   

 .نباشد، از ناآگاهي سرچشمه مي گيرد
   ممكن است سئوال شود كه اگر استدالل فوق درست است پس چرا تمام اين نوع تضييقات پس از اشغال جاسوسخانه صورت                     

« و  » آزادمـنش « پاسخ بسيار روشن است تا اشغال جاسوسخانه هنوز امريكا به روي كار آمدن حكـومتي بـه اصـطالح                    . مي گيرد 
افقانه خود را حفظ مي كرد تا بتواند با چنان حكـومتي بهتـرين روابـط را برقـرار                   در ايران دل بسته بودو لذا چهره من       » ميانه رو 
ولي پس از اشغال جاسوسخانه و شكست سليقه هاي غيرانقالبي در جامعه ما اين اميد مبدل به يأس شده و هر چه جامعه ما                        . سازد

نزديكتـر شـد، تضـييقات و توطئـه هـا نيـز           به حاكميت خط اصيل امام كه نفي هر نوع سازشكاري و گرايش به غرب و شرقسـت                  
 .شديدتر شد و باالخره با شكل گرفتن سه قوه و ثبات آنها، تهاجم نظامي صدام آغاز گرديد

كه همان صنايع مونتاژ وابسـته اسـت        » اقتصادي ملي «    به هر حال چنانچه اين آقايان از بابت تضييقات مزبور و از دست رفتن               
الب اسالمي انتقاد كنند، كه اشغال جاسوسخانه تنها مرحله جديدي در انقالب مزبور بوده كه بـه گفتـه                   ناراحتند، بايد به اصل انق    

 .والسالم. اماممان انقالبي بزرگتر از انقالب اول است
 . مرگ بر منافقين و صدام- خميني رهبر - اهللا اكبر - اهللا اكبر - احسنت، احسنت، اهللا اكبر -    نمايندگان 

 سه و تاريخ تشكيل و دستور جلسه بعد پايان جل-7
 صبح فردا و اولين دستور اليحه الحاق يك تبصره به اليحه قانوني راجع به افـزايش                 8  برنامه فردا، وقت جلسه ساعت        -    رئيس  

 . سال به ده سال است5 قانون امور گمركي از 38مدت مندرج در مادة 
 .59 قانون بودجه سال 16 و 5 اليحه لغو محدوديت هاي مندرج در تبصره هاي -2
 . سئوال آقاي محمد نوروزي از وزير كشاورزي-3

 ) پايان يافت15/12جلسه ساعت . (جلسه را ختم مي كنيم
  اكبر هاشمي رفسنجاني-                                                                                        رئيس مجلس شوراي اسالمي 

 

 واقعيت از واقعيتهايي كه بهزاد نبوي بروز داده است 6
 

 :چرا بايد مشكل گروگانها با كارتر حل مي شد؟
    بهزاد نبوي مي گويد امضاي بيانية الجزيره از افتخارات زندگي او است و جاي جاي اصرار مي ورزد كه مشكل گروگانها بايد              

 :، مي نويسدچرا؟ در پاسخ به اين پرسش. در دورة كارتر حل مي شد
امروز بنده به اين نتيجه رسيده است كه اگر ماجراي گروگانگيري در زمان رياست جمهوري كارتر حل نمي شد، هيچ بعيد                         « 

افكار عمومي غالب   . نبود كه امريكا همان برخوردي را كه امروز با عراق مي كند، در زمامداري ريگان با جمهوري اسالمي بكند                  



براي انجام چنين اقداماتي، بمراتـب آمـاده تـر از           ) به پيروي از موضع ابرقدرتها و قدرتهاي بزرگ       (المللي  دولتها در سطح بين     
 .»شرائط اقدام عليه عراق بود

 را 5اهـرم شـماره    .     اين دليل را كافي نمي داند و در جاي ديگر، اهرمهاي فشاري را كه در اختيار امريكا بود، بر مـي شـمارد                      
 :عبارت مي داند از

شكست كارتر در انتخابات و روي كار آمدن قريب الوقوع ريگان كه ايران را باجگير و وحشي خوانده بود و مسـلماً بـا ايـن                         « 
 .»طرز فكر حاضر به تنظيم بيانيه اي شبيه آنچه تنظيم شد، نبود

    
 :هرم را، اهرم فشار براي ريگان مي گرداند   طرفه اينكه وقتي به اهرمهاي فشار در دست ايران مي پردازد، از نو، يكي از دو ا

 
 نفر گروگان امريكائي كه از ارزش آن بتدريج كاسته شده بود و معلوم نبود كه براي ريگان اصـوالً                    52 در اختيار داشتن     -1    « 

 .ارزشي مگر به عنوان بهانه اي جهت قداره كشي، داشته باشد
 .»انها قبل از ترك كاخ سفيد انگيزه هاي شخصي كارتر به آزادي گروگ-2     
 

 اهرم فشـار    -2 وجود دارد و     "قداره كش " خطر روي كار آمدن يك حكومت        -1:     اگر حكومت يك كشور ضعيفي بداند كه      
 در كشور قوي، تنها رئيس جمهورش عالقه دارد مشـكل           -3در دستش، گروگانهائي هستند كه ارزش خود را از دست داده اند و              

كدام زمان را براي حل مشكل انتخاب مي كند؟ آيا صبر مي كند كارتر در انتخابات شكست بخورد و پس از                     گروگانها حل شود،    
آن نيز تا روزهاي آخر بهانه مي تراشد تا ناگزير شود، ميلياردها دالر را نيز روي گروگانها بگذارد و يكجا تحويل ريگـاني بدهـد                         

 با حكومت كارتر تمام كند؟كه از ترس او، مصمم شده بود هر طور هست كار را 
كامـل حقيقـت    . آقاي بهزاد نبوي حقيقت را تمام و كمال نمـي نويسـد           .      بدينسان، ايران گيتيها اهرمهاي فشار را مي شناختند       

ـ                          اب اينست كه نه بر آنها و نه بر هيچكس پوشيده نبود كه تا وقتي اميد آزاد شدن گروگانها بود، بنا بر سنجشهاي افكار، اقبال انتخ
اين حل نكردن به موقع     .  را تشكيل دادند   " كميته اكتبر سورپرايز   "ريگانيان تا بدانحد ترسيده بودند كه       . شدن كارتر قطعي بود   

 .مشكل گروگانها بود، كه سبب انتخاب ريگان به رياست جمهوري امريكا شد
دانست كـه بطـور قطـع و يقـين ريگـان بـه رياسـت        او از كجا مي :     اما واقعيتي را كه آقاي بهزاد نبوي بروز مي دهد، اينست      

، قطـع  "مشكل گروگانها را حل مي كردند"جمهوري امريكا انتخاب مي شد؟  و اگر حكومت رجايي و كساني كه در پشت پرده  
داشتند ريگان انتخاب خواهد شد و بدين دليل بهر قيمت مي خواستند كار را با حكومت كارت تمام كنند، چرا در مجلس، كـار                        

 شرط را تصويب 4را از روي قرار و قاعده به تأخير مي انداختند؟ چرا دو روز به انتخابات رياست جمهوري امريكا مانده، مجلس              
در آينده خواهند گفـت كـه مـا ريگـان را در امريكـا               « : كرد؟ و چرا رفسنجاني در روز انتخابات رياست جمهوري امريكا گفت          

آنها چنان عمل مـي كردنـد كـه ريگـان           : نبوي خود و ديگر ايران گيتيها را لو مي دهد         ؟ پس آقاي بهزاد     »رئيس جمهور كرديم  
آن واقعيت اساسي را كه راست مي گويد، اينست كه ايران گيتيها بهـر قيمـت مـي                  . بطور قطع به رياست جمهوري امريكا برسد      
 مي برد، بيقين مشكل گروگانها بگونه اي حل         اگر حكومت كارتر به اين واقعيت پي      . خواستند كار را با حكومت كارتر تمام كنند       

 .مي شد و وضعيت سياسي امريكا و ايران و كشورهاي منطقه جز آن مي شد كه شد
    چرا ايران گيتيها بهر قيمت مي خواستند مشكل را با حكومت كارتر حل كنند؟ پاسخ اين پرسش را در بررسـي واقعيـت مهـم                         

اگـر از آن مـي ترسـيديد كـه     : پيش از آن، از او و ايران گيتيها بپرسـيم . وز داده است دومي مي جوئيم كه آقاي بهزاد نبوي بر       
ريگان بر سر كار بيايد و همان بال را بر سر شما بياورد كه بر سر عراق آورد، چرا از نو، در لبنان دست به گروگانگيري زديد؟ آيـا                             

لقاً در ذهن شما وجود نداشت؟ گروگانگيري و معامله بر سر           افتضاح ايران گيت دليل بر اين نيست كه آن زمان، چنين ترسي مط            
 شـما،   "رهبـر "، بطور انجاميد و در تمامي اين مدت، حكومت ريگان، بجاي بمب، براي              1991 تا پايان    1982آزاد كردن آنها، از     

فته اسـت؟ عـراق وقتـي بـه         آيا براستي دليلي را كه تراشيده است، خود كودكانه و گريه آور نيا            ! كيك و انجيل و اسلحه فرستاد     
در مورد ايران، ايجـاد ايـن       .  كشور را با خود همراه كرده بود       29امريكا  . كويت حمله كرد كه امپراطوري روس فروپاشيده بود       

دانشجويان "با وجود اين، مگر عراق به پشت گرمي امريكا وارد جنگ نشده بود؟ عالوه بر اين، چه كسي به                    . وضعيت ممكن نبود  
بر داده بود كه حكومت كارتر قصد اجراي طرح نظامي دومي را دارد؟ پخش كردن گروگانها در پي كدام اطالع                     خ "خط امام 

دقيق از وجود اين طرح و قريب الوقوع بودن زمان اجراي آن، عملي شد؟ جز ريگانيان، چه كساني اين طرح را لو دادند؟ پس         



مهوري امريكا بشود، ريگانيان نيز جازم بودم نگذارند حكومت كارتر          همانطور كه شما جازم بوديد به ريگان كمك كنيد رئيس ج          
 .طرحي نظامي ببهانه رها كردن گروگانها، به اجرا بگذارد

 :آورتر است    اما دليل او براي مطالبه نكردن قطعات يدكي و اسلحة خريداري شده از امريكا، هنوز كودكانه تر و گريه
 

ن قطعات يدكي و تجهيزات نظامي و واقعيتي كـه هـرش در نيويـورك تـايمز فـاش                   دليل بهزاد نبوي بر مطالبه نكرد     
 :كندمي
 

 :دليل مطالبه نكردن قطعات يدكي و تجهيزات نظامي را اينطور مي تراشد
 
بنده در جواب شايعات وسيعي كه ايران را متهم به ساخت و پاخت با امريكائيها و برقراري پل هوائي جهت تحويل اسلحه بـه            « 

ايران در قبال آزادي گروگانها مي كرد، ضمن تكذيب شايعة مزبور، اعالم كرد كه ما بهيچوجه، نياز به سالح امريكائي نداشـته و                       
كه البته اين نظر دولت شهيد رجايي بود كه از زبان بنـده بيـان مـي                 ). نقل به مضمون  . (از چنان كشوري سالح نخواهيم گرفت     

 دانسته شود دولت ايران حتي در زمان تصويب و ا مضاي بيانية الجزاير، كيسـه اي بـراي                   اين توضيح از آن جهت است كه      . شد
لذا در اين زمينـه، آنچـه       . سالح امريكائي ندوخته بود و مي دانست تا انقالب اسالمي برپاست، امريكا به ايران سالح نخواهد داد                

بود، مي بايست نسبت به ماهيت انقالب اسالمي ترديد كرده يا مـي             اتفاق افتاده، كامالً قابل پيش بيني بوده و اگر غير از اين مي              
 .»كرديم

 
كـرده كـه مـي           و هر مطلبي را كه آوردنش در متن، دليلهائي را خراب مي كرده كه مي تراشيده و يا دروغها را فاش مـي                      

در زير نويس، توضيحي بر متن بـاال آورده  از جمله . ساخته، و در ضمن نمي توانسته بدان اشاره نيز نكند، به زير نويس برده است         
 :است كه عذر بدتر از گناه است

 
كه هدف نشان دادن نـوعي معاملـه بـا           ... "رابطة محاكمة سعادتي با آزادي گروگانها       "شعار آن روز منافقين بر در و ديوار             « 

خريداري شده بـه ايـران، در بيانيـه، بـه جـو      طبيعي است كه در چنان جو مسمومي، تصريح بر تحويل سالحهاي           . امريكائيها بود 
 شمول عامل   " اموال و دارائيها     "ضمن اينكه لفظ    . مزبور دامن مي زد و لذا دولت ترجيح داد كه در اين مورد، تصريحي نشود              

 :!دارد و در بيانيه به تحويل آنها تصريح شده است
 
 را جز ريگانيان، چه كسي در امريكا و جهان پخش           "به ايران  پل هوائي جهت تحويل اسلحه        شايعات وسيع دربارة برقراري    " -1

مي كرد؟ گاري سيك در كتاب خود، مصاحبه ها و خبرسازيهاي ريگانيان را گرد نياورده است؟ آقاي بهزاد نبـوي كـه آنهمـه از          
 ند؟ داشته است كه ريگانيان پخش مي كرد" شايعات وسيعي"حكومت ريگان مي ترسيده است، چه سودي در تكذيب 

 تحويل گرفتن اسلحه و قطعات يدكي متعلق به ايران، چرا سازش معني مي دهد؟ اگر مطالبـه اسـلحه و تجهيـزات و قطعـات             -2
 است، تعبير به سازش مي شود، چرا دارائيها، يعني پول را مطالبـه كرديـد؟ چـرا          "جزء اموال و دارائيها     "يدكي كه به قول شما      
 پولها را تصريح كرديد؟

زيـرا بـه اسـتناد      .  كاري را نكنيد، نبايد از اول سعادتي را توقيف مي كرديـد            "شعار نويسي منافقين  "ار بود شما بخاطر      اگر قر  -3
اما شما بـه  . " كميته هاي انقالب متهم بهمكاري با سفارت امريكا شدند     "پس از دستگيري سعادتي،     ) 84ص  ( اسفند   14كتاب غائله   

. د كرديد و نه براي اينكه نگويند كميته ها همكار سفارت امريكا هستند، آنها را منحل ساختيد                دليل اين تبليغات، نه سعادتي را آزا      
و آيا بدينخاطر كه دروغگو كم حافظه است و يا چون مي خواهد از نماندن چند و چون محاكمة سعادتي در حافظه ها استفاده                        

 اكتبـر   22 وارد شور شد و آقايـان رفسـنجاني و رجـائي در               نوامبر 15كند، به اين آشكاري دروغ مي گويد؟ دادگاه سعادتي در           
و به شهادت بياناتي كه گاري سيك در كتاب خود آورده اسـت، تـا دهـة سـوم مـاه                     . گفتند ايران اسلحة امريكائي نمي خواهد     

 شـما از مطالبـة   اكتبر، درست وقتي كه كارتر حاضر شده بود، تمامي تجهيزات و قطعات يدكي و اسلحة متعلق به ايران را بدهد،                
و اگر براستي اينهمه نسبت به شعار نويسي بر ديوار حساسيت داشتيد، چرا بجاي به تأخير انـداختن محاكمـة                    . آن انصراف جستيد  

 سعادتي، از اسلحه و قطعات يدكي چشم پوشيديد؟ ايران سخت ترين روزهاي جنگ را نمي گذراند؟



 در صورت آزاد شدن گروگانها، تمامي تجهيزات و قطعـات يـدكي و اسـلحة                 كارتر در مناظره با ريگان، بصراحت تمام گفت        -4
پس ديگر جاي هيچگونه شـبهه اي نبـود كـه سازشـي در              . ريگان نيز مخالفتي اظهار نكرد    . خريداري شده را تحويل خواهد داد     

زيد كـه امريكـا بـه ايـران          سال، به اين آشكاري دروغ مي سـا        2و اما شما با وجود اين تعهد رسمي، پس از گذشت            . ميان نيست 
اسلحه نمي داد، مي توانيد بگوئيد چرا حكومت ريگان به شما ايران گيتيها، در تمامي طول جنگ اسـلحه داد؟ ذكـر دو تحقيـق                  

 :جديد بي فايده نيست

 
 به ايران اسـلحه واز آن ببعـد، بـه عـراق             1982 هرش در نيويورك تايمز افشا  مي كند كه حكومت ريگان تا سال               -1
 :العات و اسلحه مي داداط
 

 ببعد، اطالعات نظامي دربارة ايران را در        1982، فاش ساخت كه حكومت ريگان از بهار         1992 ژانويه   26   نيويورك تايمز مورخ    
هرش كه تحقيق را    . يعني دو سال زودتر از زماني كه بطور رسمي پذيرفته و اظهار شده بود             . اختيار دولت عراق قرار داده است     

ام برده است، مي افزايد كه ريگان اجازة فروش اسلحه به عراق را نيز داد تا به صدام حسـين كمـك شـود و او از ايـران                             به انج 
 .شكست نخورد

    به استناد قولهاي مسئوالن وقت امريكا، روزنامه مي نويسد كه به يمن كمك امريكا و كمك روسيه كه ديرتر بعمل آمد، عـراق                       
روزنامه مي نويسد اين بـه كمـك سـري امريكـا بـود كـه عـراق             . ، كويت را تصرف كرد    1990اوت  قدرت منطقه اي شد كه در       

 .پايگاههاي متحرك موشك تهيه كرد
تصميم به كمك كردن به عراق، زماني اتخاذ شد كه دواير سري امريكا گزارش كردنـد كـه عـراق ممكـن                      :      هرش مي نويسد  

ن وقت، با تحويل سري اسلحة امريكائي به ايران، تقويت شده و توان پيروزي در               ارتش ايران تا آ   . است از ايران شكست بخورد    
سيمور هرش اين اطالعات را از مسئوالن سـابق و كنـوني كـاخ سـفيد و وزارت خارجـه و سـازمانهاي                       . جنگ را پيدا كرده بود    

 بعد از انتشـار تحقيـق در نيويـورك      ، روزي )1992 ژانويه   27 (1370 بهمن   7 شنبه،   2كيهان مورخ   . اطالعاتي بدست آورده است   
 بهمن  8اطالعات مورخ   . تايمز، آن را با سانسور كردن قسمتي منتشر كرده است كه با خط كشي زير جمله ها، مشخص شده است                   

 1961 مـي شـود اطالعـات، فـروردين          1362، بهار سال    1982بهار سال   : نيز همين سانسور را بعمل آورده و تقلبي نيز كرده است          
 . است تا سانسور را كامل كرده باشدنوشته

   پيش از اين نيز، تحقيق مهم ديگري در نيويورك تايمز منتشر شد كه مسلم مي كرد حكومت ريگان از آغـاز بـه ايـران گيتيهـا                           
 :اسلحه و مهمات مي داده است

بعد از آن، معـادل   و 1981مقامات رسمي حكومت ريگان و اسرائيل تصديق مي كنند كه در سال        :  نيويورك تايمز  -2
 :چند ميليارد دالر اسلحة امريكائي با اجازة حكومت ريگان، از راه اسرائيل به ايران فروخته شده است

 
 :مي نويسد) 1991 دسامبر 9(نيويورك تايمز 

 
ـ                       ه اسـرائيل       پس از در دست گرفتن زمام امور، حكومت ريگان، زود، سياست امريكا را بطور سري و ناگهاني تغيير مي دهد و ب

ايـن امـر را مقامـات رسـمي حكومـت           . اجازه مي دهد معادل ميلياردها دالر اسلحة ساخت امريكا را به حكومت ايران بفروشـد              
 .ريگان و مقامات رسمي وقت اسرائيل اعتراف و تصديق مي كنند

 ژانويـه   20جمهـوري ريگـان در          سيل اسلحه، تنها چند ماه بعد از آنكـه گروگانهـاي امريكـائي، همزمـان بـا افتتـاح رياسـت                      
 .،آزاد شدند، بسوي ايران جاري شد1981

 ماهـه، بـه ايـران اسـلحه     18 تـا  6   اياالت متحدة امريكا به اسرائيل اجازة خاص داد كه بنا بر حسابهاي مختلف، براي يك دورة           
حتي بعد از اينكه حكومت ريگان به       . ي دهد اما امريكا متوجه شد كه بعد از اين تاريخ نيز اسرائيل بفروش اسلحه ادامه م              . بفروشد

 !سيل اسلحه به ايران، دست مي زند، اسرائيل بفروش اسلحه ادامه مي دهد) Operation Staunch ("عمليات بندآوردن"
 بـه ايـران مـي فروخـت،         1980   در اين و آن فرصت، گزارشهائي مبني بر اينكه اسرائيل اسلحه و قطعات يدكي از همان سـال                   

 .اما تا امروز، هيچگاه مقامات رسمي امريكائي در علن، كالمي در تأئيد اين گزارشها، نمي گفتند.  مي شدندمنتشر



. ، بگروگان بگيرند  1982    تغيير سياست امريكا پيش از آن شروع شد كه لبنانيهاي دست نشاندة ايران، امريكائيان را در لبنان، در                   
ن شد كه در ازاء آزادي گروگانها، به ايران اسلحه بدهد و ماجراي ايران گيـت پديـد                  شايد به اين علت بود كه كاخ سفيد بر آ         

 .آمد
 به ايـران حملـه كـرده        1980، ايران نيازمند اسلحه و قطعات يدكي بود تا از خود در برابر عراق كه در سپتامبر                  1981   در سال   

 .او بودند، در جنگ بمانند و يكديگر را تانوان كننداسرائيل عالقه داشت كه دو قدرتي كه خصم بالقوة . بود، دفاع كند
   پرده بر افتادن از موافقت حكومت ريگان با فروش اسلحه از سوي اسرائيل به ايران، زماني روي مي دهد كه تحقيقات رسمي                      

 حكومت آيـت اهللا     ، با 1980دربارة اين دعوي كه اداره كنندگان مبارزات انتخاباتي ريگان، در انتخابات رياست جمهوري سال               
 .خميني معامله اي پنهاني كرده اند، شروع شده اند

اي بـر سـر        ماهي پيش از آن انتخابات، هر يك از دو طرف بـيم آن داشـتند كـه طـرف مقابـل، در آخـرين لحظـه، معاملـه                           
 " براي هر دو طرف، اين بـيم،    . و از آن بهره برداري سياسي كند       - يا آزادي آنها را به تأخير بياندازد         -گروگانهاي سفارت بكند    

 . نام گرفت"اكتبر سورپرايز
سناريو آن اينست كه ريگانيان معاملـه اي بـا ايرانيـان           .  متمركز شده اند   " اكتبر سورپرايز  "    در ماههاي اخير، توجه ها بر روي        

 .انجام داده اند تا آنها آزادي گروگانها را به بعد از انتخابات رياست جمهوري بگذارند
 تن از مقامات رسمي كنوني و سـابق، فروشـندگان           100   تحقيق نيويورك تايمز كه سه ماه بطول انجاميد و طي آن، با بيش از                

با اطالع مستقيم از جنبه هاي عمليات، ربطي ميان فروش اسلحه از سـوي              . اسلحه، عوامل اطالعاتي و ديگران، مصاحبه بعمل آمد       
 . نيافت" اكتبر سورپرايز"، با 1980اسرائيل به ايران، از همان سال 

، وزير امور خارجه، الكساندر هيگ، و بگين، نخست وزير اسرائيل، توافقي بعمل آوردند كه بنا بر                 1981    تحقيق نشان داد كه در      
ت يدكي و   آن، امريكا فهرستهاي تقاضاهاي ايران را بايد مي ديد و پس از موافقت با تقاضاهاي ايران، اسرائيل مي توانست قطعا                   

 .تجهيزات ديگر را به ايران بفروشد
. اين امر را مقامات رسمي وقت امريكا و اسرائيل تصديق مي كننـد            . ، حكومت ريگان آن توافق را لغو كرد       1982    در بهار سال    

 ايـران اسـلحة     بعد از اينكه هيگ و مشاوران او دانستند كه آريل شارون، وزير دفاع اسرائيل، بدون اجـازة امريكـا، همچنـان بـه                      
 .امريكائي مي فروشد، او توافق را لغو كرد

    حكومت امريكا مانع فروش نشد اما اين حق را براي خود محفوظ داشت كه هر زمان الزم ديد، فروش اسلحة ساخت امريكـا                       
 .را ممنوع بسازد

ود، معني اين حـرف را پرسـيديم،   ، كه مدتهاي دراز مشاور آلكساند هيگ بSherwood Goldberg    وقتي از شروود گلدبرگ 
هـر سـخني غيـر از ايـن، خـالف           . هيچ زمان هيگ اجازة فروش اسلحة ساخت امريكا را به اسرائيل نـداد            « : اينطور توضيح داد  

 .»است
، كه بعد مدير كـل وزارتخارجـة   1918 ، مقام عالي در وزارت دفاع اسرائيل در Avraham Tamir    اما سرتيپ آوراهام تمير 

 :ئيل شد، معامله هاي اسلحه را  بياد مي آورداسرا
و . هرماه ما فهرستي از اسلحه و قطعات يدكي ساخت امريكا را كه بنا بود به ايران بفروشيم، به حكومت امريكـا مـي داديـم                            « 

، سـاموئل لـويس      ماه بـه سـفير امريكـا در اسـرائيل          18اين فهرستاها، بمدت    . امريكا موافقت خود را بطور شفاهي اظهار مي كرد        
Samuel W. Lewisاسلحه با توافق هيگ، وزير خارجة امريكا بـه ايـران فروختـه    1982 و 1981در سالهاي . ، تسليم مي شدند ،

. از آن پس، تاجران اسلحة امريكائي و انگليسي و اسرائيلي به فروش اسلحه ادامه دادند              . بعد فروش اسلحه متوقف شد    . مي شدند 
 .» توافق به ايران فروخته شد، بالغ بر چند ميليارد دالر استارزش اسلحه اي كه با

، توافق ميـان    1981در اوائل سال    : او مي گويد  .     يك ديپلمات ارشد سابق امريكائي اظهارات تمير را با تغييراتي تأئيد مي كند            
ريكا، مقاديري قطعات يدكي بـه ايـران        هيگ و اسرائيل بعمل آمد كه بنا بر آن، اسرائيل مي توانست بعد از مالحظه و موافقت ام                 

موافقت امريكا با . اما اين زخم در حكومت ماند. شارون اين توافق را رعايت نكرد و هيگ موافقت امريكا را پس گرفت           . بفروشد
جريـان اسـلحة    اما بعد از آنهم كه توافق لغو شد، امريكـا مـانع             .  ماه بطول انجاميد   6صدور  اسلحه به ايران، از آغاز تا زمان لغو،           
 .ساخت امريكا از طريق اسرائيل به ايران نشد

    مقدمات اطالعات امريكا گزارشهائي دربارة فروشهاي اسلحة امريكائي و غير آن به ايران، دريافت مي كردند و اين گزارشـها،                    
 .بنا بر رويه، براي مقامات كاخ سفيد و وزارتخانه ه اي ذيربط، فرستاده مي شدند



دربارة فروش اسلحه توسط اسرائيل به ايران، ما گزارشهاي روزمـره،  « :  اطالعاتي ارشد در حكومت ريگان مي گويد        يك مقام 
همة مقامهاي تصميم گيرنده اين گزارشها را دريافت مي كردنـد و از ايـن فروشـها، اطالعـات روز بـه روز                       . دريافت مي كرديم  

 .داشتند
مرتب تقاضا مي كرد قطعات يدكي و اسلحه اي را كه مـي فروخـت، امريكـا جانشـين                   اسرائيل  :     يك ديپلمات ارشد مي گويد    

اما هيچ تحقيقي بعمل نمي آمد كه معلوم كنـد راسـت مـي    . مي گفتند در جريانم تعليمات نظامي و تمرينها از بين رفته اند       . كند
 .گفتند يا برغم لغو توافق، آنها را به ايران مي فروختند

و . »مـات و مبهـوت شـده اسـت    « : ذشته جيمي كارتر را از نتايج تحقيق نيويورك تايمز اگاه كـرديم گفـت             وقتي در هفتة گ   
 .»بياد مي آورم كه كاخ سفيد با آنهمه تأكيد مي گفت با آدم ربايان و تروريستها مذاكره نمي كند« : افزود
حكومت او با تقاضاي    .  به ايران را ممنوع ساخت     ، در جريان انتخابات رياست جمهوري، جيمي كارتر فروش اسلحه         1980     در  

اما وقتـي  .  ميليون دالر، موافقت كرد150ايران مبني بر از توقيف خارج كردن تجهيزات نظامي خريداري شدة ايران، تا معادل              
 .خواهيمكارتر اين موافقت را اظهار كرد، ايرانيها گفتند ما آن را نمي

 اكتبـر   "، با تأكيد تمام خواست خود را مبني بر لـزوم انجـام گـرفتن تحقيـق كامـل دربـارة                           در مصاحبة تلفني، آقاي كارتر    
 . ، تكرار كرد"سورپرايز

امـا مقامـات اطالعـاتي امريكـا و         .      از ميزان اسلحه اي كه در آن زمان به ايران فروخته شده اند، تخمين دقيقي نمي توان زد                 
 .دكي را كه به ايران فروخته شده اند، چند ميليارد دالر مي داننداسرائيل، ارزش اسلحه و مهمات و قطعات ي

    بگفتة مقامات وقت حكومت اسرائيل، حمل بخشي از آنچه به ايران فروخته مي شد، از پايگاه هوائي محفوظ، نزديك توكسون       
 .، سازمان داده مي شدMarana Air Parkدر آريزونا، به اسم مارانا اير پارك 

، سـيا از ايـن پايگـاه، در    1980از اواسط سال . ها پايگاه مارانا را براي فروش محرمانة اسلحه، مورد استفاده قرار مي داد        سيا سال 
 .رساندن اسلحه به كنتراها در نيكاراگوا، استفاده مي كرد

كـرده بـود كـه اسـلحه و         اسرائيل دفتر تحت پوششي در نيويورك ايجاد        « :     بن مناش افسر اطالعاتي سابق اسرائيل مي گويد       
 .تجهيزات ساخت امريكا را مي خريد تا به ايران، بفروشد

 :     مقامات رسمي ديگر دربارة انواع اين اسلحه و تجهيزات مي گويند
عبارت بودند از پيشرفته ترين اسلحه، از جمله موشك هاگ، موشكهاي زمين به زمين، موشك ضـد تانـك تـاو و انـواع تـوپ و                           

 .نا بر قوانين امريكا، اسرائيل حق نداشت اين اسلحه را بدون موافقت دولت امريكا، به كشور ديگري بفروشدب... مسلسل و 
    تحقيق نيويورك تايمز به اين نتيجه رسيد كه آقاي بن مناش در شمار مقامات اطالعاتي اسرائيلي و از مجريان برنامـة فـروش                       

 .ده استاسلحة امريكائي از طريق اسرائيل به ايران، بو
      

 : هر هفته اجتماع مي كردند" سه قوه"سران 
 

مـي  .  اسـت  "صـدر  جلسات هفتگي سران سه قوه، بدون حضور، بني        "   واقعيت سومي را كه آقاي بهزاد نبوي بروز مي دهد،           
 :نويسد

 
اجرائـي، بعنـوان نماينـدة      واقعيت قضيه اينست كه پس از طرح مصوبة مجلس در جلسة هيأت وزيران، وزير مشاور در امـور                       « 

دولت جهت انجام مذاكرات و اتخاذ روشهاي اجرائي براي حل و فصل مسئلة گروگانها و مسائل حقـوقي و مـالي بـين ايـران و                          
در كلية مراحل مذاكرات مزبور، اينجانب با داشتن سمت وزير مشاور در امور اجرائي، صرفاً بعنوان نماينـدة                  . امريكا، انتخاب شد  

همچنين اشاره به اين نكتـه      . كرده و اين حقيقت در كلية صورت مذاكرات هيأت وزيران، بطور دقيق منعكس است             دولت عمل   
ضروري است كه كلية مراجع عالية مملكتي، از جمله دفتر حضرت امام، سران سه قوه، هيأت رئيسه و كميسيونهاي ذيربط مجلس                     

ه صورت مكتوب، در جريان جزو جزو، مـذاكرات و مواضـع اتخـاذ شـده از         ، عالوه بر اينكه ب    ...شوراي اسالمي، هيأت وزيران و      
كه در  (و در جلسات سران سه قوه       ) ره(سوي مذاكره كنندگان و نتايج حاصله قرار مي گرفتند، طي چند مالقات با حضرت امام                

م والمسـلمين آقـاي     آن زمان، بدون حضور رئيس جمهور وقت و با شركت شهداي گرانقدر، بهشـتي و رجـائي، حجـت االسـال                    



، پيشـرفت مـذاكرات و مشـكالت        )هاشمي رفسنجاني، رئيس وقت مجلس و اينجانب، بطور منظم و هفتگي، تشـكيل مـي گرديـد                
 .»احتمالي مطرح و از ايشان رهنمودهاي الزم، دريافت مي شد

 
سران "مسئله گروگانها، تحت نظر     " بروز مي دهد كه   .    بدينسان، آقاي بهزاد نبوي، مثل تقي زاده، خود را آلت فعل مي خواند            

 يعنـي آقـاي احمـد خمينـي،     "دفتـر امـام  ". ، قرار داشـته اسـت  "دفتر امام"، در رابطه با "سه قوه، بدون حضور رئيس جمهور     
بهشتي و هاشمي رفسـنجاني و احمـد        « :بدينقرار، آقاي بهزاد نبوي واقعيتي را تصديق مي كند كه بني صدر، به تكرار، مي گفت               

 جلسـات   " سـران سـه قـوه      "اما چرا در آن زمان نمي گفتنـد         . »امالن و رجائي و بهزاد نبوي آلتهاي اجرائي، بوده اند         خميني ع 
آنها نمي خواستند مردم ايران بدانند اين       . مرتب دارند؟ زيرا بنا بر قانون اساسي، همĤهنگ كنندة سه قوه، رئيس جمهوري است             

. سه قوه، آلتي بيش نيستند    .  جلسه مي كنند و همه كاره آنهايند       "ور منظم و هفتگي   بط".  سه، بر ضد منتخب آنها همĤهنگ هستند      
 خـود، چـه     "مـنظم و هفتگـي    "زيرا بايد مي گفتنـد در جلسـات         . بيشتر از اين، نمي خواستند افكار عمومي بداند جلسات دارند         

مسئله " اين نه مجلس كه اين گروه است كه آنها وحشت داشتند مردم بدانند، در واقع،    . اموري را موضوع گفتگو قرار مي دهند      
دليل اين وحشـت، همـين      .  را در اختيار دارد و آن را وسيلة بازيهاي خويش، در سياست داخلي و خارجي، مي كند                 "گروگانها  

 . سال، در مقاله اي، از آن سخن به ميان مي آيد12كه پس از گذشت 
 .د، برداشتن پرده از سازش پنهاني اين گروه با ريگانيان است    واقعيت چهارمي كه آقاي بهزاد نبوي بروز مي ده

 

 :حضرت امام در جريان مسئله و حل و فصل آن بوده و آن را تأئيد مي كند« : بهشتي به بني صدر گفت
 

 :، مي نويسد6در يادداشت .  بروز مي دهد" يادداشتها "    مهمترين واقعيتها را در 
 

ير، بني صدر و يارانش تالش زيادي داشتند كه براي تضعيف جناح مقابل خود، اقدامات انجام شـده                 پس از امضاي بيانية الجزا    
را غير قانوني و حتي خائنانه وانمود كند و چون بني صدر در آن زمان، رئيس جمهور قانوني كشور بود، جوسازيهايش بـر افكـار                

از طرفي، بني صدر تالش     . عتماد داشتند، مؤثر واقع مي شد     ا) نه شخص بني صدر   (عمومي جامعه، كه به رئيس جمهوري اسالمي        
مي كرد، حال كه توانسته تا حدودي افكار عمومي را در جهت اهداف خويش آماده كند، دخالت حضرت امام را  نيز در مسئلة                        

و اتهامات ناجوانمردانـه  آزادي گروگانها كه او خيانت مي ناميد، كشف نمايد و امام را نيز همراه پيروان راستينش، آماج حمالت            
شاهد اين مدعا، مكالمات بين بني صدر و شهداي گرانقدر، بهشتي و رجائي، در جنب يكي از جلسات شورايعالي دفاع                    . قرار دهد 

در جلسة مذكور، شهيد بهشتي به بني صدر متذكر مي شود كه حضرت امام در جريان مسئله و حل و فصل آن بـوده و آن                          . است
وقتي اين مكالمات توسط شـهيد      : پس چرا اين را به مردم اعالم نمي كنيد؟        « : بني صدر بالفاصله اعالم مي كند     . درا تأئيد مي كن   

بنده پاسخگويي بـه    . رجائي نقل شد، بنده توصيه نمود كه از هيچ احدي و خصوصاً حضرت امام، در اين مبارزه نبايد خرج كرد                   
ك از موارد فوق، حتي مصوبة دولت در مورد بيانية الجزاير با مردم مطرح نشـد                به همين دليل، هيچي   . اتهامات را بر عهده گرفت    

 .»و تا به حال نيز، بنده در جائي مطرح نكرده است
 

، از اعتمـاد عمـومي مـردم ايـران          "بعنـوان رئـيس جمهـور اسـالمي       "    بدينقرار، آقاي بهزاد نبوي اعتراف مي كند بني صدر،          
اگر مردم ايران به شخص بني صدر اعتماد پيدا نمي كردنـد، چگونـه   :  لوحانه اي در بر دارد     سخنش تناقض ساده  . برخوردار بود 

به او رأي مي دادند و با آن اكثريت عظيم؟ و مگر آقاي خميني، مرجع تقليد و رهبر انقالب نبود، آيا نه به شخص او و نـه بـه او                               
ي خواست او را هم شريك خيانت كند؟ نويسـنده كـه بـر اصـل      اعتماد نداشتند؟ تا آنجا كه بني صدر م      "مرجع و رهبر  "بعنوان  

ثنويت تك محوري مي انديشد و هنوز همان استالينيست دوران شاه سابق مانده است، نمي داند كـه اعتمـاد بـه مقـام و نـه بـه                    
 .شخص را استبدادهاي فراگير اساس كار قرار مي دهند

و سـپس، پـايين تـر،       . ميني را نيز در شمار خيانت كنندگان قرار دهد        بني صدر مي خواست آقاي خ     :     او كه نخست مي نويسد    
در جنب يكي از جلسـات شـورايعالي دفـاع،    « : واقعيتي بس مهم را، دليل اثبات ادعاي دروغ خويش قرار مي دهد و مي نويسد             

و بني صـدر پاسـخ   » ي كندحضرت امام در جريان مسئله و حل و فصل آن بوده و آن را تأييد م        « بهشتي به بني صدر گفته است       
اما آقاي بهشتي در شورايعالي دفاع عضويت نداشت و از تجاوز عـراق             . »پس چرا اين را به مردم اعالم نمي كنيد؟        « : داده است 



، براي اعـالم پشـتيباني      "شورايعالي قضائي "، بهمراه اعضاي    1359 مهر   13يكبار در   : به ايران ببعد، دوبار بيشتر نزد بني صدر نيامد        
 مهرمـاه، آقـاي     5بگواهي صورت جلسات مجلـس، تـا        . 1359 آبان ماه    10و يكبار در دزفول، در پايگاه نيروي هوائي، در          . املك

تـا يـك هفتـه بعـد از آمـدن           . " امام مي خواهند مشكل گروگانها بسرعت حل شود        "رجائي، دو نوبت، به مجلس تذكر داد كه         
كـارتر از   . س جمهوري، گفتگوها با حكومت كارتر، به نتيجه نزديك شده بودنـد            به نزد رئي   "شورايعالي قضائي "بهشتي و اعضاي    

طريق سفير سوئيس و تركيه اطالع داده بود اگر گروگانها زود آزاد شوند، هم پولهاي ايران را از توقيف خارج مي كنـد و هـم                          
. براي خود، امري قابل تحمـل نمـي دانـد         تأكيد كرده بود امريكا شكست ايران در جنگ را          . اسلحه در اختيار ايران مي گذارد     

. از آن تاريخ به بعد بود كه ناگهان ورق برگشت         . پس تا آن تاريخ، جائي براي گفتگوئي كه آقاي بهزاد نبوي نقل مي كند، نبود              
قـاي  گفتگوهاي مورد استناد آ! »لوايح مهمتري در دستور كار مجلس است. در كار گروگانها تعجيلي نيست    « : آقاي بهشتي گفت  
چـرا بـه گفتگوهـا بـا        : بني صـدر پرسـيد    .  در مجلس، روي داده اند     "چهار شرط " آبان ماه، پيش از تصويب       10بهزاد نبوي، در    

بنـي  . »امام در جريان بوده و آن را تأئيد مي كنـد        « : حكومت كارتر پايان داديد و با ريگانيان معامله كرديد؟ و بهشتي پاسخ داد            
ما به من اطمينان داد از سازشهاي پنهاني اطالع ندارد و نخواهد گذاشت كاري خارج از مجـراي                  ا. باور نمي كنم  « : صدر گفت 

؟ »حال اگر مي گوئيد امام از زد و بند شما خبر دارد و آن را تأئيد مي كند، چرا اعالم نمي  كنيـد                       . قانوني و رسمي انجام بگيرد    
طور تصور مي كرد كه اگر موضوع علني شـود، خمينـي مطمـئن              بني صدر آن زمان، سوء ظن نيز به آقاي خميني نداشت و اين            

چـون موضـوع گفتگـو، سـازش        . خواهد شد سازش پنهاني بعمل آمده است و خود عامالن سازش را از كار بركنار خواهد كرد                
نـامزد رياسـت     آبان بطور رسمي اعالم مي شد، با موافقت آقاي خميني، تـوافقي محرمانـه بـا                  10پنهاني با ريگانيان بود، اگر در       

 .جمهوري امريكا، از حزب جمهوريخواه، بعمل آمده است، ريگان به رياست جمهوري امريكا نمي رسيد
     با اينكه ديدار بهشتي از بني صدر در دزفول، در مطبوعات و در كارنامه رئيس جمهوري ثبت است، امـا از تناقضـهاي نوشـتة                         

بيانيـه  "زيـرا تـا صـدور       . و، نمي توانسته است، بعد از اين تاريخ بعمل آمده باشد          آقاي بهزاد نبوي نيز آشكار است، كه اين گفتگ        
. ، هنوز بطور رسمي، امري واقع نشده بود كه بتوان آن را خيانت خواند و با آقاي بهشـتي، دربـاره اش، گفتگـو كـرد                         "الجزيره

حتـي  . نها را از گفتگوها آگاه نمي كـرد       بخصوص كه آقاي بهزاد نبوي اعتراف مي كند مردم ايران و رئيس جمهوري منتخب آ              
بيانية الجزاير را با آنكه بر طبق قانون اساسي بايد رئيس جمهوري يا نمايندة او امضاء مي كرد، به اطالع او نرسانيد و بنـي صـدر                           

 مجلس را نيز    نويسنده، صحبت آقاي رجائي در    . گفتگوها و متن بيانيه را حكومت به او اطالع نداده است          : در همان تاريخ، گفت   
آقاي رئيس جمهور مـي     :  كنوني قوة قضائيه، به او گفته است       "رئيس"در مجلس، آقاي محمد يزدي،      . بعنوان دليل آورده است   

 مجلس، آقاي رفسنجاني، مانع از آن شده است كـه  "رئيس"و . »من در جريان نيستم و به اطالع من رسانده نشده است   « : گويد
بوقت امضاي بيانيه، بني صدر كه از طريق رئيس بانك مركزي، از نكات اصلي قـرارداد آگـاه                  . دآقاي رجائي پاسخ روشني بده    

بعد از ايـن    . شده بود، به آقاي خميني نامه نوشت و اخطار كرد، كاري كه دارد مي شود، خيانت است، مانع از وقوع آن بشويد                     
، وجـود نداشـت تـا آقـاي     "مسئله گروگانها و حل و فصل آن    "زيرا ديگر   . تاريخ نيز نمي توانست اين گفتگو به عمل آمده باشد         

بخصوص كه اگر موضوع گفتگو بيانيه بود، رجائي در همان تاريخ در مجلس دربـارة               . »امام آن را تأئيد مي كند     « : بهشتي بگويد 
 مرتـب گـزارش     بطـور : رجائي به مجلس گفته است    . آن توضيح داده و بهزاد نبوي آن توضيح را ضميمة مقالة خود كرده است             

پس موضوع امر ديگري بود و آن امر بود كه اگر مردم مي دانسـتند خمينـي در آن دخيـل بـوده                 . كار را به خميني داده است     
.... موقعيتشـان بخطـر مـي افتـاد و          . است، اعتبار او و آنها كه قول و قرار بر پله هاي مرمرين گذاشته بودند، بـر بـاد مـي رفـت                      

 آبـان  12 مهرمـاه تـا   5زاد نبوي، خود، آشكار مي كند كه گفتگوهاي آقاي بهشتي با بني صدر، در فاصلة          بدينقرار، نوشته آقاي به   
بيانيـه  "اما چون در اين فاصله گفتگوها با حكومت كارتر قطـع شـده بودنـد و هنـوز چهـار شـرط و       .  واقع شده است 1359ماه  

در پي ايـن  . ش پنهاني با ريگانيان، براي گفتگو باقي نمي ماند نيز وجود پيدا نكرده بودند، پس موضوع ديگري جز ساز     "الجزاير
گفتگو و پس از اينكه آقاي بهشتي مطمئن شد، بني صدر را  نمي تواند با سازش پنهاني موافق كند بود كه، همزمان بـا انتخابـات                

انـدهي كـل قـوا، بـه امضـاي          رياست جمهوري امريكا، در مجلس مالتاريا، او و همدستانش در خواست عزل بني صدر را از فرم                
 آبـان مـاه   13به دليل اطالع بني صدر از سازش پنهاني و در پي اين گفتگو بود كه بني صدر در كارنامة                   .  رساندند "نمايندگان"

 .كار گروگانها را به ترتيبي حل و فصل كرده اند كه كارتر رئيس جمهوري نشود و ريگان بشود: نوشت
 

 :استثناي بني صدرهمه از بيانيه راضي بودند به 
 



 :واقعيت پنجمي را كه آقاي بهزاد نبوي بروز مي دهد، اينست
 
نه بقصد توجيه بيانيه ها كه به بهترين وجهي از زبان شهيد رجائي توجيه شده و مورد رضايت و قبول و تأئيد كلية مقامـات                         .... " 

 "....قرار گرفته است ) به استثناي بني صدر(ذيربط وقت 
 

 : اعتراف مي كندو پيش از آن
 

پس از فرار بني صدر و مشخص تر شدن ماهيت مخالفان وقت بيانيه و با توجه به اوضاع بحراني جامعه و كشور، پاسـخگويي                            « 
از طرفي، مسئوالن و مردم نيز،      . به اتهامات و جوهر پاشيهاي بني صدر و دار و دسته اش، ضروري و به جا تشخيص داده نمي شد                   

ا بني صدر و هواداران وي داشتند كه فرصت برخورد با موضوع كهنه شدة گروگانها و بيانيه برايشان وجود نداشت         آنقدر مسئله ب  
 . »و بطور خالصه، با تغيير شرائط، مسئلة بيانيه، ديگر مسئلة روز نبود كه در مورد آن، بحث و گفتگوي جديد آغاز شود

 
با بيانية موافق بودند، يكبار ديگر، اعتراف مي كند موضـوع           » )تثناي بني صدر  به اس (كليه مقامات ذيربط وقت     « : وقتي مي نويسد  

بخصوص كه با وجود نامة بني صدر به آقاي خميني و توضيحات آقاي نوبري بـه                . گفتگوي بهشتي با بني صدر، بيانيه نبوده است       
ي صدر، هنوز در ايران و در مخفيگـاه بـود،           در روزهائي كه بن   .  شخص او، آقاي خميني هيچ موضع مخالفي با بيانيه اتخاذ نكرد          

. خبرنگاري، خبري منتشر كرد كه بني صدر تهديد كرده است اسناد روابط پنهاني كودتا گران را با امريكـا، افشـا خواهـد كـرد                        
اه بـدر   به بني صدر تضمين داد كه اگر اسنادي در اختيار دارد، مي تواند از مخفيگ            "سخنگوي دولت "آقاي بهزاد نبوي، بعنوان     

بدينقرار، امروز، مثل آن روز، اعتراف مي كند بنـي  !. آيد و در علن، آنها را انتشار دهد و دولت قول مي دهد، متعرض وي نشود               
 مـي  " اتهامات و جوهرپاشـي " با ريگانيان، كه او 1980صدر، يك روز از پي گيري سازش پنهاني و ننگين ايران گيتيها در اكتبر        

 .استخواند، باز نايستاده 
امروز آقـاي بهـزاد     . كدخدا را به اين آساني نمي شد، تغيير داد        :    روزي كه كودتا كردند، آقاي رفسنجاني در نماز جمعه گفت         

مسئلة كهنه شدة گروگانها و     " داشته اند، كه فرصت برخورد با        " آنقدر مسئله با بني صدر و هواداران او        "نبوي، اعتراف مي كند     
 رويـة سـكوت را در پـيش    " اتهامات و جوهرپاشي هـاي بنـي صـدر   "به سخن ديگر، در برابر . نمانده است  برايشان باقي    "بيانيه

، سبب مي شـد كـه مـاجراي    " اتهامات و جوهرپاشيها"نگرفتند؟ چرا روية سكوت در پيش گرفتند؟ زيرا مي دانستند كه پاسخ به              
از زمـاني كـه كنگـرة امريكـا         . عيت را بر جهانيان آشـكار كنـد       سازش پنهاني طرح شود و نقد راستها و دروغها كه مي گفتند، واق            

تا اين زمان، نوشتة آقاي بهزاد نبوي مفصل ترين اظهار نظري اسـت             . رسيدگي به ماجرا را طرف توجه قرار داد، زبان باز كردند          
آقاي كروبـي، تكـذيب   .  اندهنوز عامالن اصلي، آقايان رفسنجاني و خامنه اي و احمد خميني، كلمه اي نگفته . كه بعمل مي آيد   

 !.مي گويم من در آن نبوده ام. من نمي گويم، مذاكره نشده است: كوتاهي كرده و گفته است
    و ششمين واقعيت مهمي كه بروز داده است، به ميلياردها پولي راجع مي شود، كه با امضاي قرارداد الجزيره، به جيب امريكـا                       

، اين قسمت از نوشته را با آنچه كارتر و جردن و گاري سيك نوشته اند، مقايسه كند، اما                   گر چه خواننده خود مي تواند     . ريختند
 را تا به آخر برويد، ناگزير مي " اكتبر سورپرايز"از آنجا كه پنداري خطاب به كنگره امريكا، هشدار مي دهد اگر تحقيق دربارة          

 :قسمت از نوشتة آقاي بهزاد نبوي را نيز، موضوع بحث قرار مي دهمشويد اعتراف كنيد، ميلياردها دالر به ايران بدهكاريد، اين 
 

 !:آقاي بهزاد نبوي براي امريكا، دليل مي تراشد
 

 :مطالبات مالي كه به ديوان داوري الهه اظهار شده اند و مبلغ آن
 :در متن مي نويسد.  آورده است"يادداشتها "    وي يك قسمت را در متن و قسمتي ديگر را در 

 
با بيش از صدها شكايت اتباع امريكا عليه ايران با خواسـته اي معـادل ميلياردهـا دالر، در دادگاههـاي                     ...  دولت شهيد رجايي     «

 789558/1، كل پرداخت ايران بابت دعاوي شـركتهاي امريكـايي،   ) سال11حدود ( تا كنون 1359از بهمن  ... امريكا مواجه بود    
 . »)د ماه قبلآمار چن. (ميليارد دالر بوده است



 
 : مي نويسد"يادداشتها "و در 

  
)  ميليـارد دالر   1/1 ميليارد دالر و يك خواسته با        7/1 مورد با    90( ميليارد دالر خواسته     9/2 دعواي ديگر، با رقم كل       91تعداد      « 

 .»مطرح است
 

 ميليارد دالر ديگـر نيـز       9/2طر آن وجود دارد كه       گرفته اند و خ    "مطالبات" ميليارد دالر از ايران بابت       8/1    بدينقرار، تا بحال    
توجه خواننده را به واقعيتي جلب مي كنم كه آقـاي گـاري سـيك در كتـابش اظهـار                    .  ميليارد دالر  7/4يعني در جمع،    . بستانند

البات در صـورت     اين مط  -2 ميليارد دالر پول ايران بابت شكايتها در توقيف دادگاههاي امريكائي بود و              2/2 تنها   -1: كرده است 
 كليه مقامـات بـه اسـتثناي بنـي     "به سخن ديگر، با امضاي قرارداد الجزيره، . طرح در دادگاههاي امريكا، غير قابل وصول بودند      

پروندة وزارت دفاع در دستور كـار       "آقاي بهزاد نبوي وعده داده اند كه        . ، به كشور خود، اين خيانت مالي را كرده اند         "صدر
آيـا بايـد   !. شگفت وعـده اي !. "و به گفتة آگاهان، مبالغ معتنابهي، قطعاً، به نفع ايران حكم داده خواهد شد  ديوان داوري است    

قراردادي را با امريكا امضا مي كرديد تا آن قدرت، پولهاي ايران را بخورد و ادعاهاي پوچ را مطالبه و وصول كند و ايـران بـه         
 حتماالً، قسمتي از حقش را به او پس خواهند داد؟اين دلخوش كند، كه ديوان رأي خواهد داد و ا

 
 :تحصيل دليل براي امريكا

.  ميليارد دالر پولش را هنوز در توقيف نگاهداشته است         12    خوانندگان اطالع دارند كه تا امروز، ايران مدعي است كه امريكا            
 :و حاال آقاي بهزاد نبوي مي نويسد

 
در ...  ميليارد دالري وزارت دفاع عليـه امريكـا،   12اضافي به فدرال رزرو امريكا و يا ادعاي  ميليون دالر پرداخت     300نظير      « 

 .»زمان تصويب و امضاي بيانيه، وضع روشني نداشتند
 ميليارد دالر مطالبات وزارت دفـاع ايـران از امريكـا،            12ي  " ادعا   "    از او نبايد پرسيد شما چرا قراردادي را امضاء كرديد كه            

؟ چرا  وضع آن را روشن نكرديد و پيش از وصول آن، در لحظة اداي سوگند ريگان، گروگانها را                    "ز وضع روشني نداشت   هنو"
 مي خوانيد؟ بانكهاي امريكا دستور بانك مركـزي را در انتقـال وجـوه ايـران، اطاعـت                   " ادعا   "آزاد كرديد؟ و حاال چرا آن را        

آنها كه پول ايـران را باالكشـيده        .  شما قرارداد خائنانة الجزيره را امضاء كرديد       نزديك به محكوم شدن بودند كه     . نكرده بودند؟ 
اند، اعتراف مي كنند و شما كه عامل شده ايد، آن روز مي گفتيد چرتكه نيندازيد و امروز براي امريكا در خوردن آن  پولهـاي                          

 !.در توقيف نگاهداشته، دليل مي تراشيد
به واقعيتهاي ديگر، خواننده خود با مقايسه اين        . يتهائي نيستند كه آقاي بهزاد نبوي بروز داده است         واقعيت، تمامي واقع   6   و اين   

 .نوشته، با نوشته هاي ديگران، در كتاب اكتبر سورپرايز، پي خواهد برد
 
 
 
 

 


