
 سير تحول سياست آمريكا در ايران

 

 كتاب دوم

 

 اكتبر سورپرايز

 

 

 قسمت هفتم

 

 

 حاصل استقامت در بيان حق
 

 

 

 

 در دادگاه افكار عمومي
 

 

 روزي، در   7، شرائط مساعدي را بوجود آورد كه تا         " قول و قرار بر پله هاي مرمرين       "     ده سال كوشش پي گير در شناساندن        

منتخب مردم ايران بـر كرسـي   . حضور در دادگاه افكار عمومي جهان   . ، حضور پيدا كنم   " ابرقدرت جهان   تنها "واشنگتن، مركز   

اين امر واقع، رويدادي    . دادستاني و بوش و دستياران او كه در سازشهاي پنهاني شركت كرده بودند، بر صندليهاي اتهام نشستند                

حتـي اگـر    .  بوش و عذرتراشي وزارتخارجة امريكا، بي جا نبودنـد         بند آقاي  عصبانيت بي . شد كه تاريخ جهان بخود نديده بود      

خود به خود، اثرهاي از صحنه بيرون رفتن قدرت روسيه و           .  را مي شكست   " ابرقدرتي "هيچ در پي نمي آورد، رويداد اسطورة        

برداشته شوند و تحقيقـي     و اگر موانع تحقيق از سر راه        . جنگ مرگبار با عراق را در ذهنيت بخش زير سلطة جهان زايل مي كرد             

 نه تنها ساخت قـدرت را در درون امريكـا دگرگـون مـي     - همانطور كه نمايندة كنگرة امريكا مي گفت -واقعي به انجام برسد،  

 .كند، بلكه ساخت روابط امريكا با بقيت جهان را نيز تغيير مي دهد

 مـي   "حكـم اعـدام   "رده بودند كه مثل سلمان رشدي گرفتـار            با توجه به دو واقعيت باال، قابل فهم است چرا ناشر را تهديد ك             

چرا حكومت بوش به اين عذر متشبث شد كه پيش از دادن ويزا بايد ببينيم موضع و نقش آقاي بني صدر در گروگانگيري                       ! شود

تند تا مگر اعتبـار بنـي    و امريكايي خود را بكار انداخ" ايراني"از پيش، عمال . چرا به اين دو كار بسنده نكردند؟! چه بوده است 

 :صدر را خدشه دار كنند و بدان حضور او را بعنوان دادستان در دادگاه افكار عمومي جهان، غيرممكن بسازند

 

 :" ابرقدرت"شش مانور، همه نشانه هاي ناتواني 

 

 :    مانورها را همزمان با انتشار كتاب به زبان فرانسه شروع كردند

همزمان با انتشار كتاب به زبان فرانسه كه بقول يك مقام امريكائي ادعانامه ايسـت بـر ضـد سـه                     !: ايي رابطه با سيا و ضد امريك      -1

 با قلب قـول سـند سـفارت    - و احتماالً به زبانهاي ديگر-رئيس جمهوري امريكا، نشريه اي به فارسي و كتابي به انگليسي و فرانسه      

بر اين نظر شدم كه دانسته اند از پي گيـري خسـته       . يان او و سيا ساختند    امريكا و جعل قول ميكائيل لودين، رابطه اي مشكوك م         



دادگـاه بـا شـگفتي از گسـتاخي انتشـار           . اين شد كه به دادگاه شكايت كـردم       . پس به حملة تعرضي دست زده اند      . نخواهم شد 

كه نخسـت ايـران گيتيهـا و    در واقع، سندي . دهندگان كتاب در وارونه كردن صد در صد متن صريح سند، ناشر را محكوم كرد            

زيـرا  . سپس همدستان امريكايي و عمال ايراني قدرت امريكا ماية كار كرده بودند، در ميان تمامي اسناد سفارت امريكا، فريد بود       

تجربة من و تجربه هاي پيش از آن، نشان مي دهند كه         : مامور سيا، خود، با صراحت به ناتواني خويش اعتراف كرده و نوشته بود            

وقتي كتـاب انتشـار     . ي صدر و دوستان او قابل خريداري نيستند و حاضر نمي شوند در خط سياست امريكا، با ما همكاري كنند                   بن

همان سند و كتاب و حاضر نشدن به ديدار با          !  خواندند "ضد امريكايي "يافت و روزنامه نگاران سند را در آن ديدند، اينبار او را             

 خط سياست   "پرسيدم اي عجب اگر كسي حاضر نشود به         .  بودن او شمردند   "ضد امريكائي "دليل  مقامات قوة اجرائي امريكا را      

 درآيد، ضد امريكائي است؟ اگر كسي كتابي بنويسد كه مردم ايران و مردم امريكا و مردم سراسـر جهـان از سازشـهاي                        "امريكا  

ل، حاضر نشود نه با مقامات اجرائي امريكـائي و نـه بـا     پنهاني پرفساد آگاه شوند، ضد امريكايي است؟ اگر كسي بخاطر رعايت اص           

 مقامات اجرائي هيچ كشور ديگر ديدار كند، ضد امريكائي است؟

ببرند كه بـوش و          بهر رو، اين كوششها سبب شدند وسائل ارتباط جمعي و از راه آنان، افكار عمومي امريكا به اين واقعيت پي                   

نوشـتند و   .  مـي ترسـند    " اكتبر سورپرايز  "له اش در ايران، سخت از رسيدگي به ماجراي          همدستان او در امريكا و طرفهاي معام      

گفتند كتاب را كسي نوشته است كه سيا از نرم كردنش ناتوان شده است و به هيچ سازشي تن نداده و طي ده سال با اسـتقامت                           

ملة پنهاني در برابر كسي قرار گرفته اند كه تهديد          دستگاه بوش و طرفهاي ايراني معا     . به اظهار آنچه حقيقت يافته، كوشيده است      

 .و تطميع در مزاجش موثر نيست

وقتي مانور اول شروع كرد به دادن نتيجـة عكـس، بـا اسـتفاده از                !:  رياست جمهوري بني صدر، محصول گروگانگيري است       -2

بايـد خـود او را   : ز انقالب بدينسو، بكار بردنداحساسات مردم امريكا، به سراغ مانور دوم رفتند و همان تدبير مثلث زورپرست را ا      

مگر براي وارونه جلوه دادن كوششهايم در آزاد شدن زن و ارج و منزلت پيدا كردنش، پرسش خـانمي                   ! گروگانگير معرفي كرد  

ندن نسـل    را قول بني صدر نكردند؟ مگر براي بي اثر كردن كوششهاي او در فراخوا              "... موي زن اشعه اي دارد كه        "را كه آيا    

 جلوه  "تعطيل دانشگاه "جوان به رشد علمي و كوشش در ارزش كردن علم و رشد، تالش او را در جلوگيري از تعطيل دانشگاه،                     

 كارشان  "جنگ افروزي در سنندج   "ندادند؟ مگر براي وارونه جلوه دادن نقش خائنانه كساني را كه دستيار رژيم صدام بودند و                 

 "سـركوب كردسـتان  "ايران و جلوگيري از موفقيت نقشة مشترك امريكا و عـراق و ضـد انقـالب    بود، دفاع او را از موجوديت    

نخواندند؟ مگر بقصد جلوگيري از توجه مردم مسلمان به اسالمي كه ترجمـان آزادي و اسـتقالل و رشـد اسـت و انصرافشـان از        

 ...ند؟ مگر انديشه راهنماي انقالب ايران، او را ضد روحانيت و بلكه اسالم تبليغ نكرد

 خـود،  "ايراني"   پس از مانور وزارتخارجة امريكا كه بقصد ايجاد شك در ذهنيت مردم  امريكا انجام گرفت، با دستياري عمال      

روزي كه به دعوت نمايندگان دمكرات و جمهوريخواه به كنگره رفته بودم، يك نماينده جمهوريخواه، پس از                 . دست بكار شدند  

حمله "، ناگهان دست به     " رويدادها از راه اتفاق روي نداده اند       "قيقت را كتمان كند و اعتراف كرد كه         آنكه ديد نمي تواند ح    

 فوريـة  25شما در : شخصي به درون آمد و نوشته اي عالمت گذاري شده را بدست او داد و او آن را خواند و گفت              . "مقابل زد 

ي است و آن گروگانگيري و اين رياست جمهوري پشـت و روي             رياست جمهوري من نتيجة منطقي گروگانگير     :  گفته ايد  1980

 و از من پرسيد آيا حاضرم از مردم امريكا پوزش بخواهم؟! يك سكه اند

زيـرا از روز    . اين سخن را اينجانب نمي توانم گفته باشـم        . آقاي نماينده دروغ بدون تناقض را نمي توان ساخت        :      به او گفتم  

مخالف اسالم و استقالل ايران مي دانسته ام و در جريان انتخابات رياست جمهوري نظر خود را با                  نخست، گروگانگيري را عملي     

به او و ديگران گفتم، پس از انتخاب، جناحي كه با سران حزب جمهوريخواه . صراحت اظهار كرده ام تا جاي كمتر ابهامي نماند     

اين شما هستيد كه مسئوليت خـويش را  .  كرد" آتو"بر ضد بني صدر   ، گروگانها را    "بر پله هاي مرمرين، قول و قرار نهاده بود        "

در پي آن نشده ايد تحقيق كنيد طراحان طرح گروگانگيري چه كساني بودنـد؟              . بعنوان نماينده و شهروند امريكائي نشناخته ايد      

ت امريكا بايـد احسـاس شـرم        چگونه و براي رسيدن به كدام هدف آن را اجرا كردند؟ در پاسخ خبرنگاري كه مي پرسيد آيا مل                  

 را رويه كرده اند، هسـتند كـه بايـد احسـاس شـرم كننـد و از                   "سياست كثيف "اين آندسته از سياستمداران كه      . كند؟ گفتم، نه  

ملت ايران و نسل جوانش، انقالب ايران      : بايد به مردم امريكا گفت    . ملتهاي ايران و امريكا و تمامي ملتهاي جهان پوزش بخواهند         

 ...اسي آن و منتخب آن ملت، قربانيان سازشهاي پنهاني صاحب مقامان امريكائي و همدستان ايران گيتي آنها هستند و و دمكر

    اما قولي كه بدست اين آقاي نماينده دادند و او خواند، چگونه و توسط چه كساني جعل شده بـود؟ ايـن جعـل در كارگـاه                           

 :نوشته است) 1991 مه 9(كيهان لندن : خت شده بودجعالي كه كيهان لندن است، ساخته و سپس پردا



 

 گفت كه رياست جمهـوري بنـي صـدر،          " كيهان "يك منبع مطلع كه نخواست نامش فاش شود، در اين باره در پاريس به                   « 

 .»خود يك محصول گروگانگيري در سفارت امريكا است

 

ده، قولي از بني صدر گردانده و برايش روز و سال نيز سـاخته               وقتي اين قلب حقيقت را به انگليسي درآور        "منبع مطلع "    آن  

زيرا سبب شد روزنامه نگاران و افكار عمومي بيشتر متوجه شوند كه دسـتگاههائي كـه بـراي         . اما اين جعل نيز سود نبخشيد     . است

بدينخاطر مي . د پديد آورند، تردي1980بوش و ايران گيتيها كار مي كنند، ديگر نمي توانند حتي در صحت سازش پنهاني اكتبر       

كوشند مرا به دام دفاع از خود بكشانند و در ذهن مردم امريكا، اين واقعيت را كه منتخب مـردم ايـران در سـمت دادسـتان و                            

 .گروه بوش و ايران گيتيها بعنوان متهمان رويارو قرار گرفته اند، مشوش بسازند

، 1981 فوريـه 25در كارنامـه  . ، چه گفته ام1981 و نيز 1980 فوريه   25 تاريخ      باري، جعل و قول و تاريخ، سبب شد كه ببينم در          

 :آورده بودم كه

 

 نفر از نمايندگان كنگره در آن بوده انـد و راجـع بـه             50گزارشي از امريكا بود كه بنا بر آن، در مجلسي كه آقاي ريگان و                    « 

من مي دانستم كارتر اشتباه كرده است و اگر ما در ايـران             : ه است تغيير رژيم در ايران صحبت شده است، ريگان خنديده و گفت          

 .»عمل كنيم، روسها با ما مقابله نخواهند كرد

 

، كـرده بـود؟ آيـا كـاري جـز           1980   و آيا براي تغيير رژيم، دستگاه ريگان و بوش، تا آن تاريخ، عملي جز سازش پنهاني اكتبر                  

ي خوانده است؟ از آن روز تا اين زمـان، غيـر از ايـران گيـت، ايـن دسـتگاه كـار                        م "تغيير رژيم "كودتاي خزنده در ايران را      

 همان تغيير رژيمي نيست كه بقول ريگان روسها در برابر آن واكنش نشـان               " اكتبر سورپرايز  "ديگري در ايران كرده است؟ آيا       

مردم ايران قربانيان گروگانگيري بوده اند،      نداده اند؟ پس اين سخن كه ملت ايران و انقالب ايران و دمكراسي ايران و منتخب                 

گروگانگيري طرحي بوده است كه براي تغيير رژيم در ايران و امريكا طراحي شـده و در ايـران و امريكـا بـه اجـرا                          . حق است 

 .گذاشته شده است

 !: حزب دمكرات امريكا بني صدر را به امريكا آورده است تا كه حزب جمهوريخواه را بي اعتبار كند-3

چرا كه .  سيا انجام دادند اما مانور نتوانست به وسائل ارتباط جمعي امريكا راه پيدا كند   " ايراني " مرحلة اول اين مانور را عمال       

چرا كه آقاي كارتر بگفته خـودش، هيچگـاه نخواسـته بـود             . حزب دمكرات نه سري داشت و نه نامزدي براي رياست جمهوري          

 ....چرا كه . ر كتاب خود جمهوريخواه بودچرا كه ناش. موضوع را تعقيب كند

زيرا اگر سخن من حق نبود، چگونه مي توانست حزب جمهوريخواه را بي اعتبار كند؟ اگـر                 .     اما همين دروغ نيز مرا بكار آمد      

كـار  حزب دمكرات كسي را به امريكا برده بود كه در آن انقالب بزرگ شركت داشته و كتـابي همـه دروغ نوشـته بـود، نـزد اف                           

عمومي بي اعتبار نمي شد؟ خاطره گروگانگيري زنده نمي شد و حزب دمكرات را براي مدتي طوالني از صـحنه رقابـت بيـرون      

 نمي راند؟

 : قصد بني صدر از نوشتن كتاب و آمدن به امريكا، انتقام گرفتن است-4

گفتم اگـر قصـد     :  پخش مي شد، پاسخ گفتم     CNN به اين دروغ، در بهترين موقع، در مصاحبه اي كه بطور مستقيم از تلويزيون               

آنهنگام، يك ناشر امريكائي حاضر بود مبلغ زيادي نيز بابت گـرفتن            .  بايد مي نوشتم   1981من انتقام گرفتن بود، اين كتاب را در         

ا وقتي نوشـتم  كتاب ر. اما ايران در جنگ بود و صالح ميهن خويش را در انتشار اين حقايق نديدم      . امتياز چاپ و انتشارش بدهد    

 .كه آقاي ريگان ديگر در كار نبود و آقاي خميني جام زهر آلود را سركشيده بود

زيرا اگر كتاب حاوي حقايق نبود، چگونه ممكن بـود بكـار گـرفتن              . اما اين دروغ نيز بكار آمد     .     ديگر در اين باره پرسش نشد     

 انتقام بيايد؟

 : بفروش رود و پول بدست آورد براي آن به امريكا آمده است كه كتابش پر-5

نه ناشر فرانسوي و نه ناشر ايتاليائي و نه ناشر امريكائي كه حضـور دارد، دينـاري بابـت حـق                     :  در مصاحبه با واشنگتن پست گفتم     

 .مي دانند كه بخاطر گرفتن حق تاليف به دادگـاه نخـواهم رفـت             . اينها از موقعيت من، سوء استفاده مي كنند       . تاليف نداده اند  



بخاطر دفاع از شخصيت و غرور پايمـال شـده يـك        . پس اين حرف كه بخاطر فروش بيشتر كتاب به امريكا آمده ام، دروغ است             

 ...بخاطر به كرسي نشاندن حق به امريكا آمده ام . ملت به امريكا آمده ام

شركتم در مصاحبه هايي كه از آغاز صـبح تـا               و اين دروغ نيز مفيد افتاد، زيرا اگر كتاب حاوي حقايق نبود، رفتنم به امريكا و                 

 .رفت و روي دست ناشر مي ماند ديرگاه شب بطول مي انجاميدند، سبب آشكار شدن دروغها مي شدند و كتاب بفروش نمي

 : ندارد"مدرك مستقيم" -6

گان در سازش    چگونه مدركي است؟ بليطهاي هواپيماي شركت كنند       "مدرك مستقيم "!  مي خواستند  "مدرك مستقيم " از من   

به آنها كه اين مدركها را مي خواستند مي گفتم موضـوع مسـئوليت   ...! اسامي ثبت شده آنها در دفتر هتل و ! 1980پنهاني اكتبر  

حال كه شما مي پذيريد سازش پنهاني بعمل آمده اسـت، وظيفـه و مسـئوليت                . من، يافتن و گفتن كم و كيف سازش پنهاني بود         

 . بيابيد و آنها را هم به دادگاه افكار عمومي و هم به دادگاه قضائي بخوانيدپيدا مي كنيد مجرمان را

    شكست در اين مانورها و سود جستنم  از دروغها كه مي ساختند، سبب شد كه حتي بيماري قلبي ناشي از اضطراب آقاي بوش          

وقتي كار بجايي رسيد كه هر امريكـائي        . ش كردند چند نوبت در اين باره پرس     . را به انتشار كتاب و آمدنم به امريكا نسبت بدهند         

از خود پرسيد نكند رئيس جمهوري كشورش از شدت اضطرابي كه بخاطر انتشار كتاب و آمدن بني صدر به امريكا، پيدا  كـرده                        

رفتـه  است به بيماري قلبي گرفتار شده باشد، پزشك مخصوص او ناگزير شد بگويد بيماري آقاي بوش از عامـل سياسـي مايـه نگ                       

 .است

 : مانور، سرانجام مانور ششمي، مانور اصلي آقاي بوش و كارگزاران او شد6   بهر رو، از 

 

 :بزه و بزهكاران
 

، با آن عصبانيت تكذيب كند، مانور دسـتگاه تبليغـاتي او        1980   وقتي آقاي بوش ناگزير شد حضور خود را در پاريس، در اكتبر             

 يا عدم حضور بوش در مجلس سازش، يكي كند و با تكذيب حضور بوش، ماجرا را داستاني                  اين شد كه تمامي ماجرا را با حضور       

 "قـول و قـرار گذاشـتن      "اين مانور نيز به شكست انجاميد زيرا از نخست بناي كار را بر اين گذاشته بودم كـه                   . دروغي بباوراند 

. د تكذيب كند، تمام ماجرا را بايد تكذيب كنـد         پس اگر آقاي بوش مي خواه     . است كه مهم است و نه حضور زيد يا امر در آن           

نتيجة بكـار بـردن ايـن روش آن    . زيرا يك رشته از رويدادها مورد تصديق قرار گرفته اند. مي دانستم ماجرا قابل تكذيب نيست     

اگـر  . ت نخواند را راس 1980شد كه از روزنامه نگاران و از نمايندگان طرف گفتگو، يكي هم پيدا نشد كه سازش پنهاني در اكتبر                    

برخي آن را بـا قتـل جـان كنـدي، رئـيس      . كساني ترديد داشتند، ترديدشان در قابليت تعقيب قضائي پيدا كردن بزهكاران بود          

جمهوري اسبق امريكا، مقايسه مي كردند و مي گفتند بعد از ده سال تالش، داليل و مدارك جمع آوري شده، وقـوع جـرم را                         

 .ان داليل و مدارك ديگر مي خواهدثابت مي كنند اما تعقيب مجرم

در .     به روزنامه نگاران و به ديگران مي گفتم در پي آن نبوده ام كه بيابم كدام امريكايي در سازش پنهاني شركت كرده است                      

. ستيافتن و تعقيب مجرمان كار شما و مقامات مسئول كشور شما ا           . پي آن بوده ام كه اين سازش و پي آمدهاي آن را بشناسانم            

مي خواستم و مي خواهم علم و اخالق اساس سياست شوند و جامعه جهـاني از        . مرا كاري مهم تر از يافتن مجرمان امريكائي بود        

بنابراين، تعقيب قضايي را بر عهده دستگاه قضايي گذاشتم و خـود در دادگـاه افكـار                 . آسيب اينگونه سازشهاي پنهاني امان بيابد     

 :در حقيقت. و بزهكاران پرداختمعمومي جهاني به تعقيب بزه 

 

 :تعقيب جرم و مجرمان در دادگاه افكار عمومي جهاني
 

. كار اين ركن تعقيب خطا و جرم در دادگاه افكار عمومي است           .    مي دانيد كه مطبوعات را ركن چهارم دمكراسي مي خوانند         

اربـاب  .  دادگـاه عمـومي جهـاني پـي مـي بريـد      اگر جنگ ويتنام را با جنگ عراق مقايسه كنيد، بخوبي به نقـش مطبوعـات در        

در . اگر اين جايگاه را رها كنند و نقش وكيل مدافع را پيدا كنند، از اعتبـار مـي افتنـد                   . مطبوعات، دادستان اين دادگاه هستند    

 برعهـده  جنگ ويتنام، مطبوعات كار قاضي تحقيق و دادستان را انجام مي دادند اما در جنگ خليج فارس، نقش وكيل مدافع را   

 .گرفتند و از اعتبار افتادند



     اين شد كه پس از جنگ خليج فارس و نقشي كه بخصوص تلويزيون بعنوان وكيل مدافع بازي كرد، نگراني نسبت به حال و                       

زيرا اگر مطبوعات نقش خود را از دست بدهند و دادگاه افكار عمومي تعطيل بگـردد،     . آينده دمكراسي در غرب، روزافزون شد     

اقبـال آنهـا و اقبـال عمـومي         . حضورم در امريكا، به مطبوعات امريكا مجال داد تا نقش خويش را بازيابند            . مكراسي مرده است  د

نسبت به اين حضور، يكي به دليل غفلت ده ساله شان و ديگري به دليل ضربه اي بود كه نقش مطبوعات در جريان جنگ خلـيج               

 .فارس به اعتبارشان وارد كرده بود

توجه به نياز مطبوعات به يافتن جا و موقعيت از دست داده و اعتبار گم كرده، مرا بر آن داشـت كـه هـم در دام مانورهـاي                                 

توضيح آنكـه   . هم از آنها سود بجويم و هم تعقيب جرم و مجرمان را در دادگاه افكار عمومي از دست فرو نگذارم                   . ششگانه نيفتم 

ه افكار عمومي امريكا و دنيا و ديگري تعقيـب قـانوني توسـط دو قـوه قـانون گـذاري و                      حساب دو تعقيب، يكي تعقيب در پيشگا      

نمي تواننـد بگوينـد مـاجرائي روي        : چرا كه مطبوعات و كنگره امريكا با يك مشكل بزرگ روبرويند          . قضايي را از هم جدا كنم     

امـا اگـر بخواهنـد بـه تعقيـب جـرم و مجـرم               . نداده است زيرا واقعيت بيش از آن ثابت شده است كه بتوان آن را انكار كـرد                

بپردازند، شدت زلزله سياسي، هيچ شباهتي به شدت زلزله واترگيت كه به استعفاي نيكسون از مقام رياسـت جمهـوري انجاميـد،                      

ه مـي   اين واقعيت را نماينده كنگر    . نه تنها در درون امريكا بلكه در جهان نيز، نظام سياسي را دگرگون مي سازد              . نخواهد داشت 

اين نماينده از من پرسيد آيا كامالً مطمئن هستم؟ به او و روزنامه نگاران پاسخ مي دادم آيا شما گمان مي كنيد اگـر ايـن                     . گفت

سازش پنهاني روي نداده بود و يكي از هدفهاي آن استقرار استبداد فراگير نبود، خود و دوستانم حاضر مي شديم از همـه چيـز                 

ان خويش را به خطر بياندازيم؟ آنها كه گرفتار شدند، زير تعهد تن به توقعات رژيم ندادنـد و اعـدام                     بگذريم و هستي خود و كس     

آيا ممكن بـود دربـاره رويـدادي دروغ         . شدند و آنها كه مهاجرت كردند، يك روز از كوشش براي گفتن حقيقت، باز نايستادند              

مي امريكائي؟ آيا ممكن بود منتخب اول تاريخ ايران حتي يكي از اين نيمي ايراني و ني. بگوئيم كه هر امر واقع آن، دو نيم دارد      

امرهاي واقع را بدون اطمينان از وقوع آن بنويسد و يا بگويد و جرأت كند كه به كشور شما بيايد و چشم در چشم ملت امريكـا،                           

 دفاع از شرف و غـررو ملـي ايرانيـان           از صبح تا شام مورد انواع پرسشها قرار بگيرد و هرگز چون آقاي بوش عصباني نشود؟ اين                

آيا او حاضر مي شود غرور و شخصيت ملت خويش و خـود         . است كه او را به اين كوشش ده ساله سخت پرخطر برانگيخته است            

 را بمثابة منتخب اول تاريخ اين كشور بافرهنگ، با گفتن دروغ، به خطر بياندازد؟

ر شماست اگر يك دروغ در آن يافتيد، هر چه گفته و نوشته ام، همه را پس مـي                      اين كتاب و توضيحها كه مي دهم، در اختيا        

 .گيرم

.     ترس از زلزله بزرگ، سبب شده است كه بيشتر به مجرمان بپردازند و دليل و مدرك بر حضور اين و آن در گفتگوها بطلبنـد   

قعيت داشتن آن، ترديد نيست، مي گفتند كوشش بعمـل          روزنامه نگاران امريكايي كه ماجرا را تعقيب كرده اند و مي دانند در وا             

دليل استعفاي رئيس سيا و تمايل بوش به نشـاندن گيـتس بجـاي او را    . مي آيد كه مبتكر و مجري طرح را شخص كيسي بگرداند       

ـ            . " هر چه كيسي مي دانست، گيتس هم مي داند         "آن مي دانستند كه      مي به سخن ديگر، مي خواهند، اگر بنا بـر رسـيدگي رس

تا مگر رسـيدگي بـه      .  بشود، اينبار نيز، بهمان ترتيب كه در ماجراي ايران گيت عمل كردند، بوش را بي دخالت و مبرا بگردانند                  

هرچه كيسي مي دانـد     "پس اگر كسي باشد كه      . لذا، نقش رئيس سيا تعيين كننده خواهد شد       . ماجرا، زلزله بزرگ در پي نياورد     

ئم و آثار و داليل و مدرك راجع به نقش بوش و همكاران او را از بين ببرد و تحقيق كنندگان را                      ، مي تواند عال   "او نيز مي داند   

 .گمراه بسازد

هنـوز بـر    .     با توجه به اين امور، كار تعقيب جرم و مجرمان در دادگاه افكار عمومي، نقش تعيي كننده خود را همچنـان دارد                     

غير از اين، جلوگيري از فساد ركن       . وند و مرا در اين كوشش بزرگ ياري دهند        ايرانيان است كه در پي اطالعات و مدارك بش        

چهارم دمكراسي و بازدادن نقش قاضي تحقيق و دادستان بدو، نيازمند آنست كه هدفهاي تعقيب از لحاظ جامعه هـاي امـروز و                       

 :فردا تعيين كننده باشند

  

 : هدفهاي تعقيب جرم و مجرم
 

اگـر  .  كه هيچ فرصتي را براي توضيح دربارة اهميت آن، از دست ندادم            ياست كردن، هدفي بود    علم و اخالق را پايه س      -1

افكار عمومي غرب متوجه بشود كه سياست كنوني سرانجام او را گرفتار خسرانهاي بزرگ و جبران ناپذير خواهد كرد، خود مي             



 ديگـر   "جنوب" نتيجه، رژيمهاي استبدادي فاسد كشورهاي       در. را بي اعتبار بسازد   ... تواند سياست، بمعناي هنر زدوبند كردن و        

 .نمي توانند دست به دامان قدرتهاي غرب بشوند و از راه اينگونه سازشها و به قيمت انواع خيانتها، بر قدرت بمانند

، هيچ انقالبي بـا     تا اين زمان  . ، بمثابة نخستين انقالب معنوي تاريخ بشر كه ملتي بدان دست زده است             دفاع از انقالب ايران    -2

از خـود  . اسلحه گل و بر اساس معنويت و بقصد دستيابي به آرمانهاي رشد و استقالل و آزادي در معنويت، به انجام نرسيده بـود                 

بيگانه كردن اين انقالب در رژيم استبدادي، پرفساد، سخت خود ريز و بغايت ضد رشد، به گروگانگيري و محاصـره اقتصـادي و                       

بخصوص كه گروگانگيري دو انتگريسم، يكي انتگريسم عمل و ديگـري انتگريسـم عكـس               .  سركوب ممكن شد   جنگ و تروريسم و   

 :العمل را يار يكديگر كرد

. ، در رابطه با يكديگر و از راه گروگانگيري و جنـگ ايـران و عـراق پيـدا شـدند      ريگانيسم در امريكا و خمينيسم در ايران       -3

 ضد آزادي و ضد انسان، برانگيختن حساسيت نسـبت بـه سازشـهاي پنهـاني       " ايسم "ها از اين    بنابراين، يكي از راههاي رهائي ملت     

 .ميان قدرت پرستها و پيدا كردن مصونيت نسبت به ميكرب زورپرستي است

 عمل بر اصل موازنه عدمي، متنخب آن ملـت و دوسـتان او را بـه                 : شكستن اسطوره خدا صولتي قدرت امريكا و انگليس        -4

به او امكان داد كـه در واشـنگتن، رئـيس جمهـوري             .  موفق كرد  " قول و قرار بر پله هاي مرمرين       " ساله در افشاي     استقامت ده 

به ملت امريكا بگويد از رئيس جمهوري خود بپرسيد چرا بـر ضـد دمكراسـي در                 .  را بر صندلي اتهام بنشاند     "تنها قدرت جهاني  "

بودنـد و   ... تروريست و گروگانگير و فاسد و جنـگ افـروز و            . دند و هستند   بو " انتگريست "ايران، با كساني همدست شديد كه         

از زبان صادق منتخب ملتي كه انقالب معنوي شكوهمند را پديد آورد، بشنويد كـه تمـامي مـردم                   : هستند؟ به ملت امريكا بگويد    

ـ         . جهان نسبت به امريكا احساسات خصمانه دارند       سـرانجامش، همـان    . ر نيـز مـي شـود      امريكا منزوي است و روز به روز منزوي ت

تـا زود   . آمدنـد  سرانجام امپراطوري هايي است كه در دوره انحطاط، در اقيانوس نفرت و خشم تنها مي شدند و از پـا در مـي                      

 باور نكنيد كه دستگاه حاكم شما و ماوراء مليها مي توانند همچنان جهان را غارت كنند و به امريكا                  . است چاره كار خود را بكنيد     

رئيس جمهوري شما و همكارانش به شما دروغ مي گفتند كه ارتش عراق چهارمين ارتـش جهـان                  : به ملت امريكا بگويد   . بياورند

. در آنجا نيز جنـگ نكردنـد  .  هزار نفري به عراق موافق سازند700مي خواستند شما مردم را خام كنند و با كشيدن قشون   . است

وعده كرده بودند كه پـس      . كشوري را نابود و ملتي را كشتار و پايمال كردند         . هد كرد جنايتي كردند كه تاريخ فراموشش نخوا     

، نظمي جديد بر پايه حقوق برپا كنند، اما اينك مردم فلسطين از هستي ساقط و تحت حكومـت نظـامي              "بحران كويت "از حل   

حاضر به اجراي قطعنامه هاي سازمان ملل نيست بلكه         اسرائيل نه تنها    . در خانه ها و زندانها، زنداني اند و مصاحبي جز فقر ندارند           

 ... ميليارد دالر باج مي خواهد تا خرج ساختن خانه در سرزمينهاي اشغالي كند و 10

اين سخنان بـا    .    مردم امريكا تا اين زمان از هيچ غير امريكايي، در موقعيتي چنين، سخناني از اين نوع و رودرور، نشنيده بودند                   

اگـر ملتهـاي    .  در ذهنيت مردم امريكا نيز نداشتند      "تنها قدرت جهان  "دا مي شدند و هدفي جز شكستن اسطوره         لحني صميمي ا  

 .ما و مردم غرب از پرستش اين اسطوره شكسته رها شوند، انقالب معنوي بزرگ ملت ما به هدفهاي خود رسيده است

اعتمـاد را از دلهـاي ايرانيـان ربـوده بـود و       رژيم مالتاريا كه محصول گروگانگيري و جنگ بـود، گـوهر اميـد و      -5

 كوشش ده ساله براي آن بود كه اين مـردم اعتمـاد   :بخصوص غرور انساني و ملي ايرانيان را سخت جريحه دار كرده بود       

ه دروغ بدانند كه تبليغـات ده سـال  . انقالب معنوي خويش را تجربه اي تلقي كنند كه بايد به نتيجه برسانند       . به خويش را باز يابند    

هيچ ناظر  . اميد و غرور را در خود باز بيابند و كمر به رشد ايران ببندند             . بودند و مايه بدبختيها نه انقالب كه خيانت به انقالب بود          

بسيارند ناظران و تحليل گران سياسي كه بـا تعجـب مـي             . بي طرفي نيست كه نداند موقعيت امروز ايران، موقعيت بزرگي است          

ضعيت جمهوريهاي مسلمان تحت سلطه روسيه، با وجود وضعيت افغانستان و پاكستان، با وجود وضعيت عراق، با                 با وجود و  : پرسند

وجود وضعيت كشورهاي خليج فارس، چرا ايران اينسان بي عمل و نـاظر نـاتوان شـده اسـت؟ در آذربايجـان اشـغالي، مـردم                          

 ...و ! دارد و تركيه حضور دارد، الفباي التين باب مي شودخواهند خطشان به الفباي فارسي باشد اما چون ايران حضور ن مي

     از ايرانيان مقيم واشنگتن و نيويورك مي شنيديم كه بعد از ده سال، اين اولين بار است كه مي توانيم بعنوان ايراني سـربلند                        

اد به خويش را باز بجوينـد و غـرور          راستي آنست كه اگر ملتهاي زير سلطه اعتم       . كنيم و بدون احساس شرم بگوييم ايراني هستيم       

 .ملي شكسته خود را ترميم كنند، به ملتهاي غرب نيز در رها شدن از نظام سلطه گري، كمك كرده اند

 " طوفـان واشـنگتن  " را بـه  "طوفـان صـحرا   "    وقتي جمع كوچكي با عمل بر اصل موازنه عدمي و استقامتي ده ساله بتوانند      

 ملتي چون ملت ايران، در موقعيتي مثل موقعيـت امـروز، نتوانـد خـود را از اسـتبداد فرومانـده                      برگردانند، چگونه ممكن است   

مستبدان فاسد و تبهكار كه محصول سازشهاي پنهاني است، رها كند؟ چگونه ممكن است ملتهاي زيـر سـلطه نتواننـد خـود را از                         



ه حضور در واشنگتن در منزلت دادستان دادگاه افكـار          سلطه سلطه گران و نظام سلطه گري رها كنند؟ آن مقاومت ده ساله كه ب              

عمومي انجاميد، براي اين هدف بود كه ايرانيان و همه انسانيتي كه از نظام سلطه گري رنج مي برند، اين دو پرسش را از خـود                          

 نيفتد، پيروز مـي     حتي اگر يك نفر حق را بگويد و در به كرسي نشاندن حق از استقامت              : ببينند كه سخن قرآن حق است     . بكنند

 . شود

هـدف از گـرفتن   . كه رژيم ايران گيتيها در تدارك مقدمات اخذ قرضه خارجي بمبـالغ بـزرگ اسـت   !    ايرانيان به شما هشدار  

مـي توانيـد    . قرضه رشد اقتصاد ايران نيست بدست امريكا و انگليس سپردن مهار توليد و عرضه نفت ايران در دهه آينـده اسـت                     

 .ايران آزاد، آباد و بزرگ را از نو بسازيد. د و اعتماد و غرور، زيبائي معنوي و انساني را بازجوييددر امي. برخيزيد

 

 

 

 

 دو كميسيون تحقيق
 

 

 قـول و قـرار بـر پلـه هـاي            "، سالروز انقالب مشروطيت ايران، يـازده سـال بعـد از             1370 مرداد   14، برابر با    1991 اوت   5    در  

، مجلس نمايندگان رسـيدگي     1992 فوريه   5در  (ايندگان امريكا، دو كميسيون تحقيق تشكيل دادند        ، دو مجلس سنا و نم     "مرمرين

تشكيل ايـن دو كميسـيون، از   ). در سنا، كميسيون فرعي، خود به اين تحقيق مي پردازد      . به ماجراي اكتبر سورپرايز تصويب كرد     

در حقيقت، بنا بر اينكـه كميسـيون        . هميتي بي چون دارند   لحاظ روش شناسي، از لحاظ سياسي و از لحاظ نظام سياسي جهاني، ا            

تحقيق كدام روش را برگزيند و تحقيق به كدام نتيجه بيانجامد، نظام سياسي امريكا و نظام سياسي جهان، اين يا آن تغيير تعيـين                        

 :كننده را بخود مي بيند و خواهد ديد

 

 :معناي تشكيل دو كميسيون از لحاظ روش شناسي

 

 : دو كميسيون تحقيق، بمعناي آنست كه يك روش، در تجربه ده ساله، موفق از كار درآمده است    تشكيل

 ده سال پيش، در همين ايام، كه روزهاي نخستين مهاجرت از ميهن بود، توضيح مي دادم كه قصد از مهـاجرت، يكـي آشـكار            ٭

ي آن آمده ام كه پيوندهاي ارگانيك ريگانيسم بـا          مي گفتم برا  . كردن سازشهاي پنهاني ميان دستگاههاي ريگان و خميني است        

بدينسـان، اسـتقامت بمعنـي كوشـش        .  سال، استقامت، ميوه خويش را ببار مي آورد        10امروز درست بعد از     . خمينيسم را بشناسانم  

ابليت آزمون پيدا اگر استقامت و اميد به پيروزي نباشد، هيچ روشي ق. پيگير و شكيبائي در سختيها و خطرها، بنياد هر روشي است         

انطباق روش بـا اصـل راهنمـا و هـدف نيـز      . اما براي اينكه درستي روشي آزمون شود، تنها استقامت كفايت نمي كند   . نمي كند 

 .ضرور است

 وقتي صاحب حقي مي خواهد از حق خود در برابر قدرتهاي بزرگ دفاع كند، بايد توانايي استقامت را در خـود روزافـزون    ٭

) ثنويتهاي دو محوري و تك محوري     (ايي بدست نمي آيد و روزافزون نمي شود اگر اصل راهنماي او، موازنه قوا               اين توان . كند

زيرا بنا بر اين اصل، خود را در برابر قدرتهاي ستمگر ناتوان مي يابد و اگر نه از ابتدا، در پي قـدمهاي نخسـت، اميـد مـي         . باشد

برخي نيز مصلحت انديش شـدند و سـازش بـا قـدرت سـتمگر را                . سياري رها كردند  همانطور كه ب  . بازد و تعقيب را رها مي كند      

از اينها، يكي واسطه شده بود و وقتي مخاطب به او گفته بود بني صدر رضا نمي دهد، پاسخ داده بود او را كنـار                      . پيشنهاد كردند 

 !بگذاريد و خود با امريكائيها به گفتگو بنشينيد

 :احب حق اميد و استقامت را از دست ندهد، اصل راهنماي او، بايد موازنه عدمي باشد    بدينقرار، براي اينكه ص

 صاحب حق بر اصل موازنه عدمي، وقتي مي تواند به موفقيت اميد ببندد كه هدف، دستيابي به حق باشد و نه وسيله كـردن                         - ٭

گي آن را پيدا كند كه بطور موقت و يـا بـراي             بديهي است كه بايد آماد    . حق براي دستيابي به قدرت يا ارضاي اين و آن ميل          

بايد آمادگي آن را پيدا كند كه از برابر بهتان زنـان و ناسـزاگويان و كـذابان بـا                    .  چشم بپوشد  " امتيازها   "هميشه، از بسياري از     

 .اراده او را سست نكنند...  و "تيمهاي ترور"مواجب و بي مواجب، نگريزد و خطر كشته شدن و حضور 



 :و نيز

مراقبت در نكاستن و نيفزودن بر حق، او را از          . بر حق نيفزايد و از آن نيز نكاهد       .  صاحب حق بايد به احقاق حق بسنده كند        - ٭

 .انديشه و گفتار و كردار تناقض آميز حفظ مي كند

بجاست ايـن  . ست درس پيروزي ا10    اما مراقبت جدي در رعايت اصل راهنما و هدف و جدان نشدن از حق، نيازمند رعايت        

 : درس را از نو فهرست كنم10

چنانكه اگر همه ياران پا سست كردند، او پـا         .  صاحب حق بايد نفس خود را مكلف بشناسد و در پي گيري متكي به خود باشد                -1

 سست نكند و در پي حق تا رسيدن به آن برود؛

زيـرا قـدرت    . روزي را در حق طلبي و اسـتقامت بجويـد         بايد پي .  در حق طلبي، نبايد قدرت متجاوز را اساس كار قرار بدهد           -2

 !ستمگر هرچه باشد، در روياروئي با حق، بتدريج كه دروغ از راست جدا مي شود و از اعتبار مي افتد، به ضعف بدل مي شود

 .، از حق جدا نيفتد و پاي استقامت سست نكند... بنا بر شرائط و به بهانة مقتضيات و تهديدات و -3

يكي به اين دليل كه انسان  . ود رعايت اصل راهنما و هدف و كم بيش نكردن حق، عمل انسان از اشتباه خالي نمي شود                  با وج  -4

علم مطلق ندارد و ديگري به اين علت كه آدمي معصوم نيست و با همه مراقبتها، چه بسا موازنه عدمي را فرو مي گذارد و موازنه       

سان، درس چهارم پيروزي اينست كه اشتباه و حتي گناه را مطلق نكند و دليل قطعي          بدين. دهد وجودي را مبناي عمل قرار مي     

 بلكه به جبران آن همت بگمارد؛ . شكست نشمارد

آدمي كه هـر روز بـر       . صاحب حق بايد بر اساس اصل راهنما و هدف و حق، عهد در ميان آورد و بدان وفا كند                  .  وفاي بعهد  -5

 يچ قولي وفا نمي كنند، همواره رفيق شكستند؛يك مرام است و بخصوص آنها كه به

زيرا سبب مي شوند هر روز      . ترس و ترديد دشمنان اميد و اراده استوارند       .  صاحب حق بايد ترس و ترديد را بخود راه ندهد          -6

 بيشتر از روز پيش، خود را ناتوان تر و دشمن را تواناتر بداند؛

به سخن ديگر، هر اطالعي را  منتشر بسازد و پنـدار و گفتـار و كـردار                  . بهام نكند  به سانسور تن ندهد و خود را گرفتار جدل ا          -7

هيچگاه از ياد نبـرد كـه بزرگتـرين دشـمنان حـق، سانسـور و       . خود را از ابهام پاك كند، آنطور كه همگان حق را روشن بيابند  

 ابهامند؛

به سازش نمي دهد، بايد حتي ستمگر نيز معتقد بشود كـه   بايد دشمن حق را متقاعد كرد كه بر سر حق، معامله نمي كند و تن             -8

 قصد جوينده حق آن نيست كه بنام حق نه در قدرت شريك شود و نه حتي جانشين ستمگر شود؛ 

با وجود اين، بـر اوسـت كـه هـر     . بداند كه زمان شهادت مي دهد.  جوينده حق بايد كه زمان و مكان را نامحدود تلقي كند           -9

در تمامي مراحل، روش كارش بايد با اصل راهنمـا و هـدف و نيـز بـا     . را با مقتضيات زمان و مكان سازگار بسازدمرحله از مبارزه  

 و. شرائط زمان و مكان انطباق داشته باشد

مجالي براي پا درمياني هيچ غرضـي فـراهم نكنـد تـا تمـام               .  همواره بايد كار را با شور و به اشتراك و گروهي انجام دهد             -10

بسا كسان كه يا به دليل عامل بودن و يا بـه            . ه مي توانند در دستيابي به هدف نقشي بازي كنند، بتوانند وارد عمل شوند             كساني ك 

بي دليل و با دليل، با قلم يا زبـان،  . در راه سنگ مي اندازند  ...) حسد و بخل و     (دليل ابتالي به اين يا آن بيماري كيش شخصيت          

جمعي كردن كار، خطر را كم مي كند و         .  شوند كه جوينده حق را بي اعتبار و يا خاموش بسازند           با سالح گرم يا سرد، بر آن مي       

 .روشهاي تخريبي دشمن را بر ضد دشمن حق كارگر مي كند

اين روش، هم  بدينخاطر كه همه روز        .     بجاست نتيجه تجربه و تحقيق خود را درباره يك روش با خوانندگان در ميان بگذارم              

 :ي مي آيد و هم از جهت اثربخشي، بسيار مهم استبكار آدم

در نظر اول، معني آيه اين بنظر مي رسد كه با حيله گر، حيله بايد               .     شما نيز در قرآن خوانده ايد كه خدا بهترين مكاران است          

 بدينسـو،   60تـاي خـرداد     و چون از كود   . مفسران، بر اصل ثنويت، از آيه، تجويز حيله گري فهميده و تجويز كرده اند             . بكار برد 

بعنوان منتخب مردم ايران، در شرايط مهاجرت قرار گرفتم و اين شرايط مانع از آن بودند كه دروغها و بهتانها را كه در داخل و                         

خارج كشور، همه روز و بوفور، بر ضد من مي ساختند و هنوز نيز مي سازند، يك به يـك، بـه محـك حـق برسـانم و بـاز چـون             

رزه قلمي بمعناي پاسخ دروغ و بهتان و ناسزا را با دروغ و بهتان و ناسزا دادن، تن نداده ام، از خود مـي پرسـيدم                          هيچگاه به مبا  

تجربه ده ساله،   . روش درست كدام است و چه بايدم كرد؟ وقتي آيه را بر اصل توحيد معني كردم، سر از روش بايسته درآوردم                    

اگـر كسـي حيلـه در    : روش موفقي كه قرآن مي آموزد اينست. يد، موفق استنشان مي دهد كه روش بيش از آنچه در تصور آ         



كار آورد، آيا بهترين روشها اين نيست كه اين حيله، به خود حيله گر بازگردد؟ خدا بهترين مكركنندگان است چـرا كـه چنـان                         

 :چگونه؟ اينگونه. ؟ آريآيا اينكار ممكن است. مي كند كه حيله به حيله گر بازگردد و او را قرباني خود بگرداند

 :بطور قطع بايد از اين روش اجتناب كرد و.  پاسخ دروغ و بهتان و ناسزا، دروغ و بهتان و ناسزا نيست-1

 دروغ و بهتان و ناسزا يا براي اينست كه جوينده حق را از تعقيب هدف باز بدارند و يا براي اينست كه با افزودن بر ابهام، در               -2

 .و يا هم براي آن و هم براي اينست. ديد آوردندحقانيت حق ترديد پ

   در حالت اول، جوينده حق بايد بر ميزان استقامت خويش بيفزايد و تعقيب هدف را به بعد از مبارزه قلمـي بـا دشـمنان حـق                          

 .ي كنددر عين حال، از تناقضهاي موجود در دروغها و بهتانها و ناسزاها، چند و چون ضعفهاي دشمن را شناساي. نگذارد

   در حالت دوم، از تناقضهاي موجود در دروغها و بهتانها و ناسـزاها، در دسـتيابي بـه اطالعـات جديـد اسـتفاده كنـد و بـدين                             

 .، اين روش بسيار بكارم آمده است" اكتبر سورپرايز"در پي گيري ماجراي . اطالعات، زالل حق را بيشتر بسازد

ن زن، اغلب جوينده حق را بباد حمله مي گيرد و ناحق كنندگان حق را به حال خـود           در حالت سوم، ناسزا و دروغگو و بهتا       

زيرا دروغ زن بظاهر حقانيت حق را مي پذيرد و بجاي متوجه كردن لبه تيز               . اين تناقض چشمگيرتر تن تناقضهاست    . مي گذارد 

ينده حق آشكار مي كند كـه دشـمنان حـق    با اين كار، به جو. حمله به ناحق كنندگان حق، آن را به حق طلب متوجه مي كند  

كارها كه در حالتهاي اول و دوم بايد     . پس بر اوست كه از اين جهت نمايي استفاده كند         . خطر را به خود بسيار نزديك مي بينند       

 .مي كرد را با هم بكند و كوششهاي خويش را پراكنده نسازد

ار دروغ و بهتان مي كوشند اهل حـق را از ميـدان بـدر كننـد و                   و چون مبتاليان به كيش شخصيت و زورپرستان از راه تكر           -3

دورغ را، دست كم در كوتاه مدت، به كرسي قبول بنشانند، اهل حق بنوبه خود، از تشخيص تناقضهاي دروغها و بهتانها و تكـرار                        

نجام حيله گـر و حيلـه هـايش بـر           چنانكه هربار دروغ و بهتان و ناسزا به گوينده آن بازگردد و سرا            . تذكر آنها، نبايد خسته شوند    

 اين بهترين مكرها نيست؟. عموم شناخته شوند

   اما اين روش بكار بردني نمي شود مگر اينكه جوينده حق، در انديشه و عمل، اصل را بر موازنه عدمي بگذارد و فاصله خود را                         

 .از حق كم و كمتر كند

ي امريكا حق را دريابند و حيله حيلـه گـران، در قلمـرو سياسـت، بـر                   درصد افكار عموم   55   بكار بردن اين روش سبب نشد كه        

 :همگان آشكار شود؟

 

 :معناي تشكيل كميسيون تحقيق از لحاظ سياسي
 

     از انتشار كتاب و مسافرت به امريكا تا تشكيل دو كميسيون، نوشته هايي كه در آنها به بني صدر حمله شده اسـت، يـك خاصـه       

چـرا سـازش    ! كه، در آنها، به سازش كنندگان ايراني و امريكايي از گل نازك تر نيـز گفتـه نشـده اسـت                    مشترك دارند و آن اين    

كنندگان را فراموش كرده اند و تعقيب كننده اين سازش را، سازشي كه آرمانهاي انقـالب و مـيهن مـا و نسـلي را قربـاني پـي                             

د؟ آيا نويسندگان اين نوشـته هـا نمـي دانسـتند كـه هـدف در             آمدهاي خود كرده است، به رگبار ناسزا و دروغ و بهتان بسته ان            

شود؟ و يا مي دانستند اما خوانندگان را داراي شعور تشخيص نمي دانستند؟ بهر رو، اين نوشته ها           وسيله، يعني نوشته آنها بيان مي       

خطر نزديك نيز بود زيرا دو كميسـيون تحقيـق          . گزارش مي كردند كه دو طرف سازش، خطر را بسيار بخود نزديك مي ديدند             

 .تشكيل شدند

از اين پس، مجرمان مي دانند كه مرحله بعدي، مرحله دادرسـي            . ر نيست     بدينقرار، مرحله اي مي رسد كه حق ديگر قابل انكا         

پس براي اينكه تعقيب كنندگان را منصرف كنند، اسلحه قديم و جديد، همه را بكار مي ا ندازنـد و بـر ضـد                        . و مجازات آنهاست  

و اگر امكان دست داد، تهديد را بـه  اگر اسلحه قديم و جديد كارگر نشدند، نوبت به تهديد به مرگ مي رسد        . آنها بكار مي برند   

 .و كار در اين مرحله است. اجرا مي گذارند

   در اين مرحله، اهل ناحق كه خود را در خطر مي بينند، كساني را وارد عمل مي كنند كه خـود را جانبـدار حـق بنماياننـد و                    

چه بايد كرد؟ بايـد  . در خور حذف بنماياننداينان مي كوشند صاحب حق را اگر شد ضد حق و اگر نشد، مانع دستيابي به حق و               

ايـن روش، هـم آنهـا را كـه از راه            . از تهديد به مرگ نه تنها نترسيد، بلكه بخدا توكل كرد و با قوت تمام بطـرف هـدف رفـت                    

ـ                احب فريفتاري وارد عمل مي شوند، بي اعتبار مي كند و از سر راه بر مي دارد و هم افكار عمومي را متوجه دليـل تهيدشـان ص

 .انقالب سياسي در طرز فكرها اينسان بوجود مي آيد. حق به مرگ مي كند



 را تشـكيل مـي   1980 سال، دو مجلس امريكا دو كميسيون تحقيق براي رسيدگي به سازش پنهاني در اكتبر    10   اينك كه بعد از     

 راه سازشي پنهاني در ايران و امريكا بـه          دهند، براي افكار عمومي جهان ديگر جاي ترديد نمي ماند كه افراطيهاي دو كشور، از              

اين تصميم، بمعناي آنست كه دو دستگاه بوش و ايران گيتيها ممكن است در پي محكوميت سياسي در معرض                   . قدرت رسيده اند  

 است كه دستگاههاي بوش و ايران گيتيها سـخت از آن مـي              "طوفان واشنگتن "و اين همان    . محكوميت قضايي نيز قرار بگيرند    

 .سندتر

 

 :تحقيق دو كميسيون به كداميك از سه نتيجه مي انجامد؟

 

خرج زيادي روي دسـت     "با وجود اينكه حزب جمهوريخواه امريكا مي كوشد دو كميسيون به تحقيق نپردازد و به اين عذر كه                   

ن تحقيق مي تواند بـه يكـي      اي. ، اما از قرار، دو كميسيون تحقيق را به انجام خواهند برد           "ماليات دهندگان امريكائي مي گذارد    

 :از سه نتيجه زير بيانجامد

امـا اگـر شـايعه اي بـيش نبـود،           . ممكـن اسـت   ! ، شـايعه اي بـيش نبـود       " اكتبر سورپرايز  " تحقيق به اين نتيجه مي رسد كه         -1

از شر اين همان روزهاي اول، كميسيون تحقيق تشكيل مي دادند و خود را .  سال صبر نمي كردند 10دستگاههاي ريگان و بوش     

، خون ريزي را از حد  60ايران گيتيها نيز نيازي به كودتاي خزنده پيدا نمي كردند و پس از خرداد               . خالص مي كردند   "شايعه"

 .نمي گذراندند

هيئت رسيدگي به شايعه    "، همان سرنوشت افتضاح آور      "شايعه اي بيش نبود   "    اگر دو كميسيون به اين نتيجه برسند كه ماجرا          

با اين تفاوت كه اين افتضاح در سطح جهان بازتاب پيدا مـي كنـد و   . را پيدا خواهند كرد كه آقاي خميني تشكيل داد  "شكنجه

 سـال   10زيرا اوالً اگر شايعه اي بـيش نبـود، چـرا بعـد از               . قوة قانون گذاري امريكا را از اعتبار مي اندازد        . ابعاد بزرگ مي يابد   

اره آن تشكيل بدهد؟ قوه قانون گذاري كجا مي تواند براي هـر شـايعه اي كميسـيون                  حاضر شد دو كميسيون براي تحقيق درب      

تحقيقي تشكيل بدهد و اگر تشكيل داد، كجا براي او اعتباري مي ماند؟ و ثانياً، قوه اي كه براي اداره كشوري قانون وضـع مـي                          

زيرا وقتـي بعـد   . دست به تشكيل كميسيون بزند جهان است، نمي تواند بدون اطمينان از وقوع سازش،  "تنها ابرقدرت "كند كه   

از اين مدت دراز، بدون بررسيهاي مقدماتي الزم و اطمينان بخش، دو كميسيون تشكيل مي دهد، از كجا قوانين را با بررسـيهاي                       

 قـوانين را در     ، اعتبـار  "شايعه اي بيش نبـود    "الزم به تصويب مي رساند؟ بدينقرار، اگر قوه قانون گذاري به اين نتيجه برسد كه                

 .جامعه امريكائي مي برد و اين نتيجه گيري، خود گزارش روشني از انحطاط عمومي امريكا بمثابه تنها قدرت جهاني مي شود

يعني همان كار را    !  تحقيق به اين نتيجه مي رسد كه سازشهاي پنهاني انجام گرفته اند اما ريگان و بوش از آن خبر نداشته اند                     -2

 اين دو، با    -1: در اين صورت، يك رشته تناقضها پيدا مي شوند        . ون مشترك تحقيق در ماجراي ايران گيت كرد       بكنند كه كميسي  

 سـال چـرا بـر آن نشـدند     10 در ايـن  -2اين حد از بي اطالعي، چه لياقتي براي تصدي مقام رياست جمهوري را داشته اند؟ و               

 آيا اجازه دادن اسلحه به رژيم ايران گيتيها نيز بدون اطالع آنهـا داده               -3 بدانند چه كساني بنام آنها اين سازشها را كرده اند؟ و          

 ...شده است؟ اگر آري، پس آنها بعنوان رئيس جمهوري چه مي كرده اند؟ و 

گرچه در كوتاه مدت،    .  دو حزب و قوه مقننه با دستگاه رياست جمهوري كنوني خواهد شد            "تفاهم" گزارشگر   "نتيجه"     اين  

بوش را از تقعيب قضايي نجات مي دهد، اما در دراز مدت، نظام سياسي امريكا را محكوم مي كند و گزارشگر انحطـاط                       ريگان و   

 . حكم محكوميت قطعي آنها مي شود"نتيجه"اما از لحاظ ايران گيتيها، اين . عمومي مي شود

طوفان "در اين صورت،    . ش انجام گرفته است    تحقيق به اين نتيجه مي رسد كه سازش پنهاني با اطالع و تصويب ريگان و بو                -3

در . روابط خارجي امريكا را بطور قطع دچـار دگرگـوني مـي سـازد             .  نظام جهاني كنوني را از جا مي كند و مي برد           "واشنگتن

ي زيـر   مردم كشـورها  . اسطوره امريكا، بمثابه تنها ابرقدرت، را مي شكند       . دستگاه رهبري امريكا تغييرهاي بنيادي پديد مي آورد       

سلطه را آگاه مي كند كه رژيمهايشان، خود به سراغ قدرتهاي خارجي مي روند تا از رهگذر دست نشاندگي به حكومت ننگـين                       

 .خود ادامه بدهند

 از. دارند، پيش از آنكه دير شود، در اختيار بگذارند     براي اينكه تحقيق به اين نتيجه برسد، بايد آنها كه اطالع يا سند در اختيار         

سرنوشت كساني كه از بين برده شده اند، عبرت بگيرند و بدانند كه دو دسته امريكائي و ايراني كه اين سـازش پنهـاني را بعمـل              

زيرا هر روز كه اطالع و مدرك بـروز         . آورده اند، همه آنها را كه اطالع و مدارك دارند و دم فرو بسته اند، از بين خواهند برد                  

ا به خطر نمي اندازند، بلكه موقعيت حزب جمهوريخـواه و مشـروعيت نظامهـاي سياسـي را نيـز دچـار              كند، تنها موقعيت افراد ر    



راه راست اينست كه هر چه را مي دانند، بالدرنـگ، بگوينـد و هـر مـدرك كـه دارنـد، بالفاصـله در اختيـار                    . مخاطره مي كند  

اما آنها كه اطالع و    . ه افشا كرده اند، از بين برده شده اند         سال، آنها كه اطالع و مدرك داشته اند و تهديد ب           10در اين   . بگذارند

 .مدرك خود را در اختيار گذاشته اند، زنده مانده اند

 

 !مردم ايران بدانيد

   حالت عصياني را اگر از راه جنبش عمومي در سرتاسر شهرها بروز بدهيد، كشـور خـود را بـراي هميشـه از اسـتبداد تـاريخي                

 -1: در آشكار كردن پيوندهاي استبداد فراگير مالتاريا با ريگانيسم، با دو پيروزي ديگـر همـراه شـده اسـت                   توفيق  . رهانيده ايد 

 سال، مثلث زورپرست در انحطاط و انقراض، شتاب بگيرد و از جملـه، بـه                10مبارزه با مثلث زورپرست، سبب شده است كه طي          

 -2. ، براي رژيم ايران گيتيها، نه مشروعيت برجا ماند و نه تـوان "يت ايران گ" و  " اكتبر سورپرايز  "يمن استقامت در پي گيري      

اين محور امروز داراي آن تـوان شـده   . در عوض محور دوم، محوري بيرون رژيم و درون ايران، قوت گرفته است و مي گيرد   

تاريخي حاكم بر ايران است،     بدينقرار، اين سخن كه استبداد كنوني واپسين مقاومت         . است كه كشور را در دمكراسي اداره كند       

و چـون  . اين رژيم ماندگار نيست چرا كه تضادش با مردم آشكار گشته است و اين تضاد رو بـه رشـد دارد                    . راست از كار درآمد   

 .ملت ماندني است، رژيم ايران گيتيها رفتني است

تشكيل دو كميسيون گزارش اين واقعيت      . يزيداين مخالفتها را يك پارچه كنيد و يكجا برخ        .    مخالفتهاي پراكنده قابل سركوبند   

. به كودتا و شكست كودتا در روسيه بنگريد       . است كه مكلف شمردن نفس خود و دست نشستن از استقامت به موفقيت مي انجامد              

اين درس، به راه انـداختن موجهـاي انسـاني          . در برابر موجهاي مردم عقب نشستند     . ب.گ.ارتش سرخ و حزب كمونيست و ك      

كجا قواي سركوب ايران گيتيها با ارتش سرخ و         . زرگ ترين قدرتهاي نظامي را واپس مي زند، را شما مردم ايران آموختيد            كه ب 

ب در برابر موجي انسـاني بسـيار كوچـك تـر از مـوج            .گ.ب قابل مقايسه است؟ مثلث حزب و ارتش و ك         .گ.واواكشان با ك  

يتيها چگونه مي توانند در برابر موج انساني شما مقاومت كننـد؟ ايـن مـوج را                ايران  گ  . انساني ايران دوران انقالب، عقب نشستند     

 .برانگيزيد

اگر نيك بنگريد، زندگي در استقامت، خسـتگي و         .    مردم ايران به خود تكيه كنيد و از استقامت تا پيروزي آزادي، خسته نشويد             

 .ياس نمي آورد، شادي و اميد مي آورد

 

 

 

 

 

 ا در ايرانسير تحول سياست آمريك

 

 

 كتاب دوم

 

 

 اكتبر سورپرايز
 

 

 قسمت هشتم
 

 



 روزشمار افتضاح
 

 

 

 

 

 

 روزشمار افتضاح بزرگ
 

 

 

. سعي شده است اطالعات مهم و موثق را در ايـن روشـمار بيـاوريم              .       روزشمار افتضاح بزرگ خالصة كوتاهي از كتاب است       

در اين روزشمار، برخوردهاي مالتاريـا و  . د پرده از آنها برخواهند داشتمسلمĤ روزها و گاه هايي جا افتاده اند و تحقيقات جدي      

شخص خميني با بني صدر و جبهه استقالل و آزادي، با وجود ربط مستقيم شان بـا مـاجراي گروگـانگيري و پـي آمـدهاي آن،                           

 بطور  "خيانت به اميد  " و   " گذرد روزها بر رئيس جمهور چگونه مي     "قسمتهاي مربوط به كودتا در ايران در كتابهاي         . نيامده اند 

 . مي خوانيد"ناگفته ها دربارة معامله بر سر گروگانگيري"مفصل آمده اند و خالصه اي از آن را در همين كتاب در فصل 

... 

گفتـه   ماه قبل از ورود شاه به امريكا، داويد نيوسام، معاون وزيرخارجه امريكا، به شاه تلفـن كـرده و                     7، يعني   1979     در مارس   

وزارتخارجه گزارشهايي دريافت كرده كه بنا بر آنها، در صورت آمدن شاه به امريكا ممكن است جان امريكائيان در ايـران                     : بود

 .بخطر بيفتد

 

، كارتر به كيسينجر نامه اي مي نويسد و از او مي خواهد شاه را آگاه سازد كـه دعـوت اوليـه امريكـا بـراي                      1979    آخر مارس   

 . آنجا بي اعتبار مي شود زيرا اين كار، اعضاء سفارت امريكا را در تهران، در خطر قرار مي دهدرفتن شاه به

 

، راكفلر از صاحبان اصلي چيس مانهاتان بانك امريكا، در مالقاتي با كارتر، از او به اصرار مي خواهد با آمدن                     1979    در آوريل   

 . نيز همين تقاضا را از دولت آمريكا مي كنددر همين ماه، كيسينجر. شاه به آمريكا موافقت كند

 

، در مالقاتي در تهران، بين مقامات دولت آمريكا با مهندس بازرگان نخست وزير و ابراهيم يزدي وزير امور خارجـه،                     1979اكتبر  

 .آن دو سخت با رفتن شاه به آمريكا مخالفت مي كنند اما قول مي دهند از سفارت حفاظت بعمل آورند

 

، شاه ،در حاليكه پزشك فرانسوي ا ش، دكتر فالندرن متخصص سرطان، اعتقاد داشت كه امكانـات معالجـه او در                     1979ر   اكتب 22

مكزيك مهيا است،ولي به توصيه پزشك راكفلر، دكتر كان متخصص انگل شناسي، به نيويورك مـي رود و در بيمارسـتان كرنـل                       

 .رو شده بود، بستري مي گرددمديكال سنتر، در اطاقي كه به اسم ديويد نيوسام رز

 

.  به گروگـان گرفتـه مـي شـوند    "دانشجويان خط امام " صبح، اعضاي سفارت امريكا در تهران، توسط         10، ساعت   1979 نوامبر   4

 .چند ساعت، بعد موسوي خوئيني ها به آنها مي پيوندد

 

ـ                6 وراي انقـالب را مسـئول اداره كشـور مـي            نوامبر، دولت موقت مهندس بازرگان استعفاي خود را به خميني مي دهد و او ش

 .گرداند

 



 نوامبر، در پي سفر رمزي كالرك بسوي ايران براي مذاكره، خميني اعضاي شوراي انقالب را از مذاكره با آمريكا برحذر مـي                7

 .دارد و شرط مذاكره را تحويل شاه به ايران يا اخراج او از امريكا قرار مي دهد

 

 .در به وزارت دارائي و سرپرستي وزارتخارجه منصوب مي شود نوامبر، ابوالحسن بني ص9

 

 . نوامبر مبني بر انتقال ارزهاي خود از امريكا، آمريكا ذخاير ارزي ايران را توقيف مي كند11 نوامبر، بدنبال تصميم ايران در 14

 

 . نوامبر، گروگانهاي زن و سياهپوست آمريكائي آزاد مي شوند19

 

فت خميني با شركت بني صدر در اجالس شوراي امنيت، كه بدرخواست ايران تشكيل شـده بـود، جهـت                     نوامبر، بعلت مخال   30

 .رسيدگي به اعتراضات ايران عليه امريكا و مسئله گروگانها، وي استعفاء مي كند و صادق قطب زاده وزير امور خارجه مي شود

 

 .ن اساسي تصويب مي شود دسامبر، مردم در همه پرسي قانون اساسي شركت مي كنند و قانو3

 

 . دسامبر، شاه آمريكا را بقصد پاناما ترك مي كند15

 

 .، خميني در بيمارستان قلب تهران بستري مي شود1980 ژانويه 24

 

 . درصد آراء، به رياست جمهوري ايران انتخاب مي شود76، بني صدر با 1980 ژانويه 25

 

 .ه اختالفات ايران و امريكا براي حل مسئله گروگانها موافقت مي كند ژانويه، كارتر با سناريوي حل مرحله به مرحل26

 

 .اوائل فوريه سناريوي حل اختالفات بين ايران و امريكا باتفاق آراء به تصويب شوراي انقالب و شخص خميني مي رسد

 

خواهـد بـراي     و از جردن مـي    ا. ، صادق قطب زاده، مخفيانه، با جردن مشاور كارتر، در پاريس، ديدار مي كند             1980 فوريه   17

 .قرار مي شود دو طرف سناريوي مورد توافق را به اجرا بگذارند. حل مسئله گروگانها، امريكا شاه را بكشد

 

 فوريه، خميني با انتقال گروگانها از اداره دانشجويان به اداره دولت كه يكي از موارد سناريوي مصوبه بـين ايـران و امريكـا                         20

 .دبود، مخالفت مي كن

 

 فوريه، اعضاء كميسيون سازمان ملل به ايران مي روند تا طبق سناريو، مدارك درباره رفتار امريكـا در دوره شـاه و عملكـرد                         24

 .رژيم شاه گردآورند و با گروگانها ديدار كنند

 

و كميسـيون  .  مي دهد مارس، خميني شرط ديدار كميسيون با گروگانها را انتشار گزارش كميسيون درباره جنايتهاي شاه قرار             10

 .اين شرط را نمي پذيرد و بدون ديدار با گروگانها، ايران را ترك مي كند

 

در جلسه، بني صدر منقلب مي شود و بشدت به گرداننـدگان حـزب جمهـوري               .  مارس، جلسه شوراي انقالب تشكيل مي شود       11

كار بجائي خواهـد رسـيد كـه    . بر سر قدرت شده اند  او خاطرنشان مي كند كه گروگانها وسيله رقابت         . اسالمي اعتراض مي كند   

 .اعضاء شورا، بخصوص بهشتي، قول مي دهد از بني صدر حمايت كنند. ايران تسليم نامه را امضاء خواهد كرد

 



صدر استفاده كـرد، در    مارس، نوار صحبتهاي بهشتي در جمع محارمش مبني بر اينكه بايد از گروگانها مثل يك آتو عليه بني       15

 .تيار بني صدر گذاشته مي شوداخ

 

، سيروس هاشمي با دونالد گرك عضو شوراي امنيت ملي، در محل بانك جمشيد هاشمي، در مانهاتان ديـدار مـي                     1980در بهار   

، در  1982او تا پايان حكومت كارتر در شوراي امنيت ملي باقي مانـد و بعـد از اوت                  . گرك از دوستان قديمي بوش است     . كند

بقول گاري سيك، مسئول وقت ايران در شوراي ملـي امنيـت امريكـا، او هيچگونـه        . امنيتي بوش، به دفتر او پيوست     مقام مشاور   

 .ماموريتي براي تماس نداشته است

 

 بوش، به همراه روي فورمـارك يـك سـوداگر آمريكـائي بـه سـراغ              –در اين ايام، ويليام كيسي، رئيس كميته انتخاباتي ريگان          

كيسي مي گويد از تماسهاي برادران هاشمي با دولت كارتر،  اطالع دارد و          . ل مي فالور واشنگتن مي رود     جمشيد هاشمي در هت   

كيسي از همانجا تلفني با سيروس هاشمي صحبت        . ماند فورمارك در بيرون اطاق مي    . مايل است درباره گروگانها مذاكره كند     

 .گذارد مي كند و قرار مالقات با او را در نيويورك مي

 

 .با كارتر كاري نداشته باشيد و با ريگان كار كنيد: ، كيسي به سيروس هاشمي مي گويد1980 مارس 21بل از ق

 

 .، برادران هاشمي به احمد مدني اطالع مي دهند كه با كيسي در تماس شده اند1980در بهار 

 

 .خورد ر طبس شكست مي آوريل، آمريكا دست به عمليات نظامي براي رهائي گروگانها مي زند و عمليات د24

 

روز اول ماه . ، سرهنگ شارل وسلي اسكوت، گروگان آمريكائي را از سلول بيرون مي آورند و به تبريز مي برند               1980 آوريل   26

وي بـه اسـكوت مـي       . مه، سيدعلي خامنه اي، نماينده مجلس و امام جمعه تهران، معاون سابق وزارت دفاع، به ديدار او مي رود                  

اسـكوت   . »ما شما را آزاد كنيم چند وقت طول مي كشد تا شما بتوانيـد تحويـل قطعـات يـدكي را از سـر بگيريـد                    اگر  « : گويد

 .ماموريت را قبول نمي كند

 

 .، برادران هاشمي براي مذاكره اسم كروبي و رضا پسنديده را به دستگاه كارتر مي دهند1980 مه 8

 

 .ماينده كارتر در هتل ريتس مادريد ديدار مي كنند، رضا پسنديده و سيروس هاشمي با ن1980 ژوئيه 2

 

يك حكومـت جديـد نشـان      « : ، در كنوانسيون ملي حزب جمهوريخواه آمريكا، در ديترويت، كيسينجر مي گويد           1980 ژوئيه   14

 .»خواهد داد كه شانتاژ در مزاج امريكا موثر نيست و دوستي با ما سودبخش و دشمني با ما مكافات دارد

 

 در بيروت با ابوشـريف تمـاس   " يكي از نزديكترين دوستان ريگان"بعد از كنوانسيون ملي حزب جمهوريخواه آمريكا،      چند روز   

و در ازاء دير آزاد شدن گروگانها قول مي دهـد در آينـده ريگـان سـازمان آزادي بخـش فلسـطين را بـه رسـميت                            . مي گيرد 

 ."بشناسد

 

  با ويليام كيسـي و گـرك و   - كه سيروس هاشمي اجاره كرده بود     -ز سويس   ، حسن ومهدي كروبي در هتل ريت      1980 ژوئيه   27

حسن كروبي گوش مي كند اما مهـدي  . برادران هاشمي مترجم بودند.  بوش، ديدار مي كنند-شخصي ديگر، نمايندگان ريگان    

تر و بـرادران هاشـمي   از روابط دولت كـار  : كيسي مي گويد  . از طرف آمريكائيها، فقط كيسي حرف مي زند       . طرف صحبت است  

جمهوري اسالمي كوشيده   : قصد ايران درباره گروگانها چيست؟ كروبي پاسخ مي دهد        : اطالع كامل دارد و از كروبي مي پرسد       

. است توافقهائي بر سر گروگانها با كارتر بعمل آورد اما، تاكيد مي كند، اين كوششها بـدون تصـويب خمينـي بعمـل آمـده انـد                          

اگر ايران تعهـد بكنـد تـا لحظـه آزادي از گروگانهـا              : در مالقات بعدي كيسي مي گويد     .  قطع مي شود   مالقات براي صرف شام   



 به حكومـت جديـد تلقـي شـود، جمهوريخـوا ههـا بغايـت                "هديه اي "خوب نگهداري كند و گروگانها را وقتي آزاد كند كه           

اختيار چنين تصميمي ندارد و بـه تهـران بـاز           : ويدكروبي مي گ  . سپاسگذار خواهند شد و قوت ايران را بدو باز خواهند گرداند          

 .مي گردد

 

امريكائيها مسئله گروگانهـا را بـراي اسـتفاده از آن در انتخاباتشـان درسـت                : ، رفسنجاني رئيس مجلس مي گويد     1980 اوت   4در  

 .كرده اند

 

 .مادريد بدهددر هفته اول اوت، كروبي از جمشيد هاشمي مي خواهد ترتيب مالقات دومي را با كيسي در 

 

بـا گروگانهـا مثـل      : كروبـي مـي گويـد     . ، مالقات دوم، بين كيسي و كروبي ها در همان محل انجام مي گيرد             1980 اوت   12در  

ميهمان رفتار خواهد شد و با حكومت كارتر گفتگوها را ادامه داده، اما گروگانها به حكومت امريكا تحت رياست ريگان تحويـل                      

 . مقابل قول مي دهد از همان زمان با استفاده از نفوذ خود به ايران اسلحه برساندكيسي در. داده خواهند شد

 

 ميليـون   150 ماه، جمعاً چهار بار كشتي اسلحه از طريق اسرائيل و بدون اطالع دولت آمريكا، به بهـاي                   4بعد از اين مالقات، طي      

 .دالر، به بندر عباس برده مي شود

 

، صادق قطب زاده، نامه اي درباره گروگانها به مجلس مي نويسد و از جمله يادآور مـي شـود                    ، وزير خارجه ايران   1980 اوت   16

كند تا حل مشكل گروگانهـا را        كه حزب جمهوريخواه امريكا، براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري آمريكا، همه كار مي             

 .اين نامه در مجلس سانسور مي شود. به تاخير بياندازد

 

مجلس كارهاي واجـب ديگـري      . مسئله گروگانها فوريت ندارد   « : سنجاني در يك كنفرانس مطبوعاتي مي گويد       اوت، رف  18در  

 .»بعد از انجام اين كارها، مجلس مسئله گروگانها را در دستور كار قرار داد. دارد

 

 .» اول و تقدم نداردبراي ايران، مسئله گروگانهاي آمريكائي اهميت درجه« :  اوت، آيت اهللا بهشتي اظهار مي كند20

 

 اوت، شب هنگام، در خانه مهدوي كني، بني صدر هشدار مي دهد كه خطر حمله عراق جدي اسـت و بـراي تهيـه قطعـات                           20

يدكي بايد امريكا دست از محاصره ايران بردارد و اين در گرو حل مشكل گروگانها و آزاد كردن آنهاسـت، بهشـتي در جـواب                         

بني صدر سئوال را    » كاغذي بنويسيد كه اگر ما مشكل گروگانها را حل كرديم، هيچ انتقادي نكنيد؟            آيا شما حاضريد    « : مي پرسد 

 .عجيب مي يابد

 

 

. او از طريق سفير آلمان، به امريكا پيام مي دهـد          . ، خميني، صادق طباطبائي را مامور گفتگو با ا مريكا مي كند           1980 سپتامبر   9در  

موافقـت  ) همان شرطهائي كه خامنه اي به اسكوت گفته بود(اگر با شرطهاي ايران : ا مي گويدطباطبائي درپيام خود به امريكائيه    

طباطبائي تاكيد مي كند كه خميني با اين شروط كـه خـود او، احمـد                . كند، گروگانها قبل از انتخابات امريكا آزاد خواهند شد        

 شورا در ايران را نيز با حل مشكل گروگانهـا موافـق             خميني و رفسنجاني تحرير كرده اند موافق است و دو سوم اعضاي مجلس            

 .خميني سخت بيمار است و امكان مرگش وجود دارد: و  در ضمن مي گويد. كرده اند

 

 .شوند و كريستوفر و هيئت كوچك او مامور گفتگو مي.  سپتامبر، امريكا پيشنهاد گفتگوي مستقيم را مي پذيرد11

 

 .ي، نامه قطب زاده به مجلس را منتشر مي كند سپتامبر، روزنامه انقالب اسالم11

 



 .شوند  شرط را تكرار مي كند و امريكائيان به مجراي طباطبائي مطمئن مي4 سپتامبر، خميني در پيامي همان 12

 

امريكـا بـا بسـياري از تقاضـاهاي         « :  سپتامبر، ريگان، كانديداي رياست جمهوري امريكا، به اظهارات خميني پاسخ مـي دهـد              13

امريكـا مـي    . اياالت متحده امريكا مي تواند و مي بايد دارائيهاي توقيف شده ايران را آزاد كند              . يني مي تواند موافقت كند    خم

و دربـاره دارائيهـاي   . »تواند از دعواي غرامت، بابت گروگانها چشم بپوشد و قول دهد كه در امور ايران مداخله نخواهد كـرد               

يت قانون انجام پذيرد و تاكيد مي كند كه با ايرانيان از موضع تفـاهم جـوئي مـذاكره خواهـد                     اينكار بايد با رعا   : شاه مي گويد  

 .كرد

 

. گزارش مفصل و طوالني درباره شكار آدم توسط آمريكائيان خواندم   « :  سپتامبر، بني صدر در گزارش روزانه خود مي نويسد         15

د كه خياالت زيادي درباره ايران دارند و نكته جالب اينكه به اصطالح،             بيانگر بعضي اطالعات بود كه ما قبالً داشتيم و نشان مي دا           

به بني صـدر اطـالع مـي        . »كار با مرا غير ممكن دانسته بودند و من از ابتدا مي دانستم كه برنامه آنها برداشتن من از ميان ا ست                     

توسط كارتر تصفيه شده انـد بـراي ريگـان    ... و  تن از كساني كه بعد از ماجراي واترگيت و ديگر افتضاحها از سيا     2000رسد كه   

 .كار مي كنند و آنها تحريكات حساب شده اي براي برانگيختن عكس العمل هاي مورد نظر، بعمل مي آورند

 

در ايـن   .  سپتامبر، با حضور گنشر، وزير خارجه آلمان غربي، كريستوفر با صادق طباطبائي ديدار و گفتگـو مـي كنـد                    18 و   16در  

 . ميليون دالر، و آنهم فقط وسائل غيركشنده، در اختيار ايران بگذارد50امريكا حاضر نمي شود قبول كند بيش از مذاكرات 

 

ريگان كه از سوي كيسينجر و ديگران حمايت مي شود، نمي خواهد            « :  سپتامبر، قطب زاده در مصاحبه با رويتر مي گويد         16در  

 .»د بكار مي برند تا مانع حل مشكل بگردندآنها هر چه زور دارن. مشكل گروگانها حل شود

 

 .مانند مذاكرات نيمه تمام مي.  سپتامبر، اولين جلسه مجلس براي رسيدگي به مشكل گروگانها برگزار مي شود27

 

احتمال شـركت طباطبـائي     .  سپتامبر، نمايندگان ارشد اسرائيل و افراد نزديك به ريگان، در زوريخ ديدار مي كنند              30 تا   20بين  

 .قصد از اين اجتماع، سازماندهي فروش اسلحه به ايران است. نيز در اين جلسه مي رود

 

.  سپتامبر، معاون وزير دفاع اسرائيل، مردخاي زيپوري اعالم مي كند كه اسرائيل مي تواند با دادن اسلحه به ايران كمك كند          28

 .بشرط آنكه ايرانيها سياست خود را در قبال اسرائيل تغيير دهند

 

مـا بـا    "نتيجه اين مي شود كه مجلس مقام اجرائي نيست و رأي مي دهـد كـه                 .  سپتامبر، مجلس مذاكرات را از سر مي گيرد        28

اما شـرائط را تعيـين نمـي كنـد بلكـه بـه انتخـاب اعضـاي                  . ما فقط شرائط را معين مي كنيم      . "شيطان بزرگ مذاكره نمي كنيم    

ابي، سامي و سالمتيان را كه عده اي كانديدا كرده بودنـد، بـه اتفـاق، اعـالن                  افرادي چون بازرگان، سح   . كميسيون مي پردازد  

انصراف مي كنند و رئيس مجلس، بدون اينكه ببيند جلسه اكثريت و رسميت دارد يا خير، اعالن رأي مي كند و خوئيني ها، علي                        

و علي اكبر ناطق نـوري انتخـاب مـي    خامنه اي، محمد يزدي، علي اكبر پرورش، سيد محمد خامنه اي، محمد كاظم بجنوردي            

 .شوند

 

با آنكه قرار شد مجلس با فوريت مسئله گروگانهـا را           : بني صدر از او مي پرسد     . در اين ايام محمد منتظري نزد بني صدر مي رود         

 پاخت  مجلس مانده است كه چه كند؟ چرا ساخت و        : حل كند، چرا انجام كار را به تاخير مي اندازند؟ محمد منتظري مي گويد             

تاخير كرده بـه دلخـواه سـازش    : را حزب جمهوري اسالمي بكند و بدنامي اش براي مجلس بماند؟ بني صدر در پاسخ مي گويد            

 .اگر مي خواهيد بدنامي اش براي مجلس نماند، بايد شتاب كنيد. كنندگان است

 



 هيچيك جز دولت امريكا نبودند و هر سه به          در اول اكتبر، ديداري بين ريچارد الن، لورانس سيلبرمن و روبرت مك فارلين، كه             

 كه نماينده ايران است، در هتل النفان پالزاي واشنگتن مالقاتي بـراي             "خاورميانه اي "حزب جمهوريخواه تعلق داشتند، با يك       

اد كـردن  هر سه درستي اين مالقات را قبول دارند اما ادعـا مـي كننـد كـه پيشـنهاد آز     . مذاكره درباره گروگانها بعمل مي آيد    

اما هيچكدام اين ديدار را بـه حكومـت وقـت           . گروگانها در وقتي كه سبب شكست كارتر و پيروزي ريگان شود را رد كرده اند              

در همان زمان الوي كه مدعي است نماينده دولت ايران اسـت، بـا آندرسـون نـامزد ديگـر رياسـت                      . امريكا گزارش نمي كنند   

دولت كارتر يك افسر سـيا  . آندرسون به دولت كارتر اطالع مي دهد. ه به او مي كندجمهوري تماس مي گيرد و پيشنهادي مشاب    

 .را براي مذاكره به نزد الوي مي فرستد و آن افسر به دولت كارتر گزارش مي كند كه پيشنهادهاي الوي ارزش پيگيري ندارند

 

تعجب نخواهم كرد زيرا ممكن است ايرانيـان بعنـوان          اگر گروگانها پيش از انتخابات آزاد شوند،        « : اول اكتبر، ريگان مي گويد    

 .رئيس جمهوري، كارتر را بر او رجحان داده باشند

 

 را بكار مي    "غافلگيري اكتبر "دوم اكتبر، جرج بوش، در جمع روزنامه نگاران، بيان مشابهي مي كند و براي نخستين بار اصطالح                  

 .برد

 

 .وي مستقيم خود با واشنگتن مطلع مي كند اكتبر، صادق طباطبائي، بني صدر را از گفتگ8

 

كريسـتوفر بالدرنـگ بـه    . كه پيشنهادها قبول شده انـد  .  اكتبر، طباطبائي از طريق آلمان غربي پيامي براي واشنگتن مي فرستد           9

 .كارتر اطالع مي دهد و كارتر دستور مي دهد تا هفته بعد توافق قطعي با ايران را بعمل آورد

 

، ريچارد الن را از وجود طرح دوم عمليات نجات گروگانها توسط حكومت كـارتر   Seymour Weissر ويس اكتبر، سيمو10در 

 .مطلع مي كند

 

 اكتبر، گاري سيك از طرف امريكا پيامي به طباطبائي مي فرستد و در آن تقاضـا مـي كنـد ظـرف يـك هفتـه زمـان آزادي                              11

 . ميليون دالر اسلحه به ايران بدهد150انها، آمريكا گروگانها معين شود و مي پذيرد كه بعد از آزادي گروگ

 

 . اكتبر، سنجش افكار عمومي در امريكا نشان مي دهد كه كارتر از ريگان پيشي دارد14

 

اين گروه كه بن مناش عضو آن است در اسـرائيل           .  نفري اسرائيلي با  پرواز ال آل وارد پاريس مي شوند           6 اكتبر، يك گروه     14

از جملـه، بـه آنـان       .   بوش عمل كننـد     -ديده اند كه چگونه در مذاكرات پاريس بين ايران و نمايندگان ريگان             تعليمات فشرده   

 2هنگام ورود به پـاريس بـه سـه دسـته            . بارها ماجراي واترگيت را خاطرنشان مي كنند و از آنها راز داري را خواستار مي شوند               

سـازمان امنيـت فرانسـه از ورود آنهـا آگـاه مـي شـود و هنگـام                   . گزيند نفري تقسيم مي شوند و هر دسته در هتلي اقامت مي          

بعضي از اعضاي هيئت ايرانـي در هتـل         .  نفر نيز نمايندگان ايران هستند     16. ورودشان به فرودگاه از آنان فيلم برداري مي كند        

 . نفر هستند12 بوش -هيئت امريكائي از طرف ريگان . كنند مونتين پاريس اقامت مي

 

بر، ريچارد آلن از طريق روزنامه نگاران، اطالع پيدا مي كند كه موسكي وزيـر خارجـه امريكـا بسـيار خوشـبين اسـت و                           اكت 15

چند روز قبل از آن نيزف زودتر از حكومت كارتر از طريقي ديگر مطلع مي شـود                 . گروگانها تا يك هفته ديگر آزاد خواهند شد       

 به رونالد ريگان، ادويـن ميـز و         "حساس و خصوصي  "الن با قيد    . آزاد خواهد كرد  ايران تعدادي از گروگانها را در ازاء اسلحه         

يك منبع موثق به او اعالن خطر كرده است كه امكان توافقي بر سر گروگانها و آزادشدنشان در هفته                   « : ويليام كيسي مي نويسد   

هد ماند كه از آسمان آبي، بـه ناگهـان، صـاعقه            اگر در اين تاريخ گروگانها آزاد شوند، بدان خوا        . آخر اكتبر بوجود آمده است    

 .»فرود آيد

 



 اكتبر، با اينكه گفتگوهاي رسمي بين حكومت كارتر و ايران بخوبي پيش مي رفت و حتي امريكا حاضر بود قطعات يـدكي و                        15

 .تجهيزات نظامي زيادي را از توقيف خارج كند، مذاكرات بناگهان قطع مي شوند

 

ات مقدماتي پاريس بين اعضاي هياتهاي ايراني اسرائيلي و امريكائي، در اطاق هتل هاي ريتس، والدروف                 اكتبر، مذاكر  17 تا   15

اين ديدارها با مراقبت كافي سازمان داده مي شوند و          . فلوريدا و رافائل، به توافق نهايي، بر اساس توافق پيشين، انجام مي گيرد            

اعضاي شناخته شده هيات ايراني عبارتنـد       . ستگاههاي استراق سمع پاك باشند    قبل از مالقات مطمئن ميشوند اطاق ها از وجود د         

 .سيروس هاشمي، به احتمالي، سرهنگ دهقان، و احتماالً موسي كالنتري، محسن رفيق دوست، حميد نقاشان: از

 

 . اكتبر، ويليام كيسي وارد پاريس مي شود تا به هيئت امريكائي مذاكرات بپيوندد17

 

رجائي از مالقات بـا  . ئي نخست وزير براي شركت در جلسه شوراي امنيت سازمان ملل متحد به نيويورك مي رود           اكتبر، رجا  18

نمايندگان دولت كارتر سر باز مي زند با اينحال با خانم كاترين كئوق، همسر يكي از گروگانهاي امريكـايي، ديـداري محرمانـه                       

ب خود مي برد و از خانم كئوق مي خواهد در كنـارش بنشـيند و بعـد از                   رجائي او را همراه يك مترجم به اطاق خوا        . مي كند 

قول دادن به اينكه به شوهرش آسيبي نخواهد رسيد، در حالي كه دست او را در دست مي گيرد، به او اطمينان مـي دهـد كـه                       

 ."تا دو سه هفته و بطور قطع تا يك ماه ديگر، گروگانها آزاد خواهند شد"

 

طبق توافق، ايـران    . تبر، آخرين دور مذاكرات پاريس بين هيئتهاي ايران، اسرائيل و امريكا انجام مي گيرد              اك 19 تا   17روزهاي  

 بـوش، از طـرق مختلـف، از جملـه از     -گروگانها را بعد از انتخابات رياست جمهوري امريكا آزاد خواهد كرد و امريكاي ريگان     

 .طريق اسرائيل، به ايران اسلحه خواهد رساند

 

تبر، كارتر اعالن مي كند اگر گروگانها آزاد شوند، دارائيهاي ايران در بانكها آزاد خواهند شد و محاصره اقتصـادي پايـان                       اك 19

 .خواهد يافت

 

 اكتبر، موسكي، وزير خارجي امريكا اعالن مي كند با تجزيه ايران مخالف است و عـراق را بـراي نخسـتين بـار متجـاوز مـي                            20

 .ي اين بود كه به گفتگوها بر سر گروگانها روح بدهنداين اظهارات برا. خواند

 

چرا با وجود تاكيد صريح خميني بر حل مسئله و با آنكه با وجود جنگ، حـل  :  اكتبر، عده اي از نمايندگان مجلس مي پرسند        21

ين تذكر، رئيس مجلس آن اهميت درجه اول را دارد، نه مجلس و نه كميسيون به مسئله گروگانها هيچ نپرداخته است؟ با وجود ا            

 .اقدامي نمي كند

 

بحث مجلس درباره گروگانها، ممكن اسـت تـا انتخابـات رياسـت جمهـوري امريكـا بطـول                   « :  اكتبر، رجائي اعالن مي كند     22

 .»بيانجامد

 

 . اكتبر، سفير امريكا در سازمان ملل متحد از عراق مي خواهد قواي خود را از ايران خارج كند23

 

كارتر از ايـن امـر      . هواپيماي  باري اسلحه اي را كه حيدري تهيه كرده است از اسرائيل به ايران حمل مي كند                  اكتبر،  يك     23

 .مطلع مي شود و پيام فوري خشم آلودي به بگين مي فرستد

 

 .  كه از اسرائيل تهيه شده بودند از طريق فرانسه، به ايران حمل مي شوند4 اكتبر، تايرهاي اف 24

 



ايندگان، حضور خبرنگاران خارجي را بهانه قرار مي دهند و تقاضاي مسكوت گذاشـتن گـزارش كميسـيون را مـي                      اكتبر، نم  24

شوند، رفسنجاني دخالت مي كند      و در برابر اعتراض عده اي ديگر از نمايندگان كه خواستار سرعت بخشيدن به كار مي               . كنند

 .و بحث را به جلسه غيرعلني مي اندازد

 

دليلي وجود ندارد كه حكومت ريگان پس از آزاد شدن گروگانها، نتوانـد بـا               « : جر به روزنامه نگاران مي گويد      اكتبر، كيسين  24

 .»ايران كار كند

 

 4تصميم گرفته مي شود با كار كميسيون مجلس كاري نداشته باشـند و همـان                .  اكتبر، جلسه غيرعلني مجلس تشكيل مي شود       25

 .شرط خميني را تصويب كنند

 

مـا قصـد نـداريم بـه جيمـي كـارتر در مبـارزه               . ما عجله اي در آزاد كردن گروگانها نـداريم        « : بر، خامنه اي مي گويد     اكت 25

 .»مباحثات مجلس ممكن است طوالني و سخت باشد. انتخاباتيش كمك كنيم

 

رفتن فرمانـدهي كـل قـوا از         نوامبر، بهشتي بعنوان بازديد از جبهه هاي جنگ به دزفول مي آيدو با بعضي از افسران درباره گ                  1

 .بني صدر صحبت مي كند و به سرهنگ فكوري وعده فرماندهي را مي دهد

 

علت اين تاخير چيست؟ باالخره مجلـس       .  سپتامبر حل بشود   18بنا بود مسئله در     « :  نوامبر، حميدي يكي از نمايندگان مي گويد       2

ويل اسلحه و قطعات يدكي، عين همان چهـار شـرط خمينـي را         بعد از مخالفت كردن با پيشنهادهاي اصالحي، از جمله شرط تح          

 .تصويب مي كند

 

 . نوامبر، تقاضاي عزل بني صدر از فرماندهي كل قوا را به امضاي نمايندگان مي رسانند3

 

 نوامبر، بني صدر به مردم گزارش مي كند كه مشكل گروگانها را چنان حل كرده اند كه در امريكـا كـارتر شكسـت بخـورد و                            3

 .و نتيجه قهري آن، حذف بني صدر در ايران است. ريگان رئيس جمهور بشود

 

 .  نوامبر، انتخابات رياست جمهوري در امريكا انجام مي گيرد4

 

چند روز پيش تر، به دوستان گفته بودم كه تصميم درباره گروگانهـا در زمـاني و بـه                   « :  نوامبر، بني صدر در كارنامه مي نويسد       4

ه است كه بسود كارتر موثر نخواهد شد، بلكه به زيان او موثر خواهد شد و گمان مي كنم اين نظـر مـن، كـه                          صورتي اتخاذ شد  

مستند به تجربه طوالني من در روحيه و روانشناسي غربيها، بلحاظ اقامتم در آنجا و مطالعه ام در اين زمينه اسـت، درسـت از آب                        

 .»درآيد

 

در آينده به ما خواهند گفـت شـما باعـث           « : ه انتخابات امريكا، در جلسه مجلس مي گويد        نوامبر، رفسنجاني قبل از اعالن نتيج      4

 .»انتخاب ريگان شديد

 

 .  نوامبر، ريگان انتخابات رياست جمهوري را مي برد4

 .»ما رئيس جمهوري شما را عوض كرديم« :  نوامبر، يكي از دانشجويان خط امام به يكي از گروگانها مي گويد5

 

ايرانيها از ما استمداد مي كنند و اسـرائيل مايـل           : بر، بگين نخست وزير اسرائيل به واشنگتن مي رود و به كارتر مي گويد              نوام 13

كـارتر بـا لحنـي قـاطع از او مـي            . منافع دراز مدت اسرائيل فروش اسلحه به ايران را ايجاب مي كنـد            . است آن را اجابت كند    

 .ا به ايران اسلحه نفروشدخواهد كه اسرائيل تا آزاد شدن گروگانه



 

 از دستگاه اطالعاتي اسرائيل و از " كميته" نوامبر، بگين براي هماهنگ كردن سياست فروش اسلحه به ايران، گروهي را بنام          27

 .كساني كه در نيمه اكتبر در مذاكرات پاريس شركت داشتند، تشكيل مي دهد

 

زيـرا فـروش    . اگر پول مي خـواهي، حـاال وقـتش اسـت          : يكائي مي گويد  اواخر نوامبر، رضا هاشمي به يك فروشنده اسلحه امر        

غيرقانوني اسلحه به ايران و بردن سود سرشار فقط تا آزاد شدن گروگانها دوام مي آورد و بعد از آن ايـران قانونـاً اسـلحه وارد                           

 .خواهد كرد

 

تي از امريكا مي خواهـد كـه واشـنگتن آنهـا را بـاور                دسامبر، ايران پيامي به امريكا مي فرستد و براي آزادي گروگانها تعهدا            19

 .نكردني و غيرقابل قبول مي خواند

 

 دسامبر، ادوين ميز، همكار ريگان و مسئول تحويل گرفتن امور رياست جمهوري، شبانه، به ديدار سيروس هاشمي مي رود تـا               21

 .از آزاد شدن گروگانها در روز اول زمامداري ريگان مطمئن شود

 

بر، هيئت الجزايري با يك پيشنهاد جديد ايران كه از آن، تقاضاهاي غيرواقع بينانه اي را قلم گرفته بودند، به واشـنگتن                       دسام 29

 . مي دهند"بيانيه"به قرارداد عنوان . مي روند

 

خواهد تا قبل از     يو بنا بر درخواست امريكا، از ايران م       . ، هيئت الجزايري پاسخ امريكا را به بهزاد نبوي مي دهد          1981 ژانويه 3

 . ژانويه به آن پاسخ دهد16

 

نبوي قبول مي كند تمامي قرضه هاي ايـران را از بانكهـاي امريكـائي نقـداً                 .  درجه تغيير سياست مي دهد     180 ژانويه، ايران    15

 8جمعاً، از   . كنداز توقيف خارج شدن قطعات يدكي و تجهيزاتي را كه بهايشان پرداخت شده بود، را ديگر مطالبه نمي                   . بپردازد

 ميليارددالري از طرف آمريكا بابت پولهاي شاه نيز صرف نظر           10و از درخواست وديعه     . ميليارد دالر مطالبه خود دست مي كشد      

 .مي كند

 

 19و بعد از امضاي موافقتنامه توسط امريكائي ها و رفع اشـكاالت بـانكي، در                .  ژانويه، بهزاد نبوي موافقتنامه را پاراف مي كند        17

 .اين متن را بدون اطالع بني صدر، به اين عنوان اينكه بيانيه است، امضاء مي كنند. ژانويه، متن نهائي به امضاء مي رسد

 

 .اين موافقتنامه تسليم نامه است از امضاء غيرقانوني اين ننگ تاريخي جلوگيري كنيد:  ژانويه، بني صدر به خميني مي نويسد19

 

 را با انگليسها امضاء كرد و       1919وثوق الدوله قرارداد    : ر جمع گفتگوكنندگان بر سر گروگانها، مي گويد        ژانويه، بهزاد نبوي د    19

 . را با امريكائيها امضاء مي كنم1981من قرارداد

 

 . ژانويه، گروگانها هم زمان با اداي سوگند ريگان، از فرودگاه مهرآباد به پرواز در مي آيند20

 

در قرارداد الجزيره ما : و او در پاسخ مي گويد. م ديدار با سفير الجزاير از رويه دولت او انتقاد مي كند      ژانويه، بني صدر هنگا    29

و در مورد قرارداد الجزيره نيز مـا      ! واسطه بوده ايم اما در سازش ميان ريگان با رهبري حزب جمهوري اسالمي ما واسطه نبوديم               

اما هم آقاي رجائي و هم آقاي نبوي اصرار ورزيدند كه نگـران خسـارتهاي مـالي                 . مكرر گفتيم اين قرارداد به زيان ايران است       

 .نباشيد

 



. اينقدر چرتكه نيندازيـد « :  فوريه، بهزاد نبوي در پاسخ به محاسبات كارشناساني درباره ضررهاي مالي هنگفت ايران مي گويد            5

 .»هدف گروگانگيري مالي و اقتصادي نبود

 

جائي نخست وزير ايران و نبوي وزير مشاورش بخاطر تخلف از قانون اساسي و خيانت به منافع ايران               آوريل، بني صدر عليه ر     10

 . به دادگستري اعالم جرم مي كند

... 

 

جو ترور كامل بر ايـران حـاكم مـي گـردد، و از آن پـس، ميلياردهـا دالر اسـلحه                      .  مي شود  "عزل" بني صدر    1981در ژوئن   

ادامه پيدا ! جنگ خونين با عراق براي رسيدن به بيت المقدس. هاي ناتو بسوي ايران گسيل مي شوند  امريكائي از اسرائيل و انبار    

ريگـان دوبـاره بـه      .  مـي گـردد    "عـزل "منتظري  . افتضاح ايران گيت بعد از رفتن مك فارلين به ايران، افشا مي شود            . مي كند 

اي، ولـي فقيـه بـا قـدرت مطلقـه و رفسـنجاني رئـيس                خامنـه   . خميني جام زهر سر مي كشد     . رياست جمهوري امريكا مي رسد    

 .قرار بر تحقيق رسمي مي شود... بوش جانشين ريگان مي شود و . جمهوري مي گردند

 

 

 

 


