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  ريگانيسم–ناگفته ها درباره معامله بر سر گروگانهاي امريكائي يا شكل گيري خمينيسم 
 

با عكسي از خميني و ريگان در حال دست دادن و با عنـوان  . مقاله مفصلي انتشار داده استPlayboy     بتازگي مجله پلي بوي 

در اين مقاله نوشته است كه وقتي در روزهاي اول خروج از ايران، بني صدر درباره رابطه پنهاني ايـن                    . "ريگانيسم و خمينيسم  "

، و از روي عصـبانيت مـي گويـد امـا وقتـي ريچـارد آلـن                  ... و   دو دستگاه مي گفت، تعبير به اين مي شد كه بر كنار شده است             

 با فرستاده خميني درباره به تاخير انداختن آزادي گروگانها گفتگو كرده است و اسرائيل اعتراف كرد كه                  1980پذيرفت كه در    

 . دارد به ايران اسلحه فروخته است، همه دانستند كه او راست مي گفته است و حاال سخن او اعتبار1981در 

 :      و در همين مقاله نامه اي از كارتر نقل كرده است حاكي از اينكه

، گزارشهائي به من رسيدند مبني بر اينكه همكاران ريگان در مبارزات انتخابـاتي، بـا كسـاني در درون رژيـم                1980    در تابستان   

بني صدر رئيس جمهـوري     .  جمهوري به تاخير بياندازند    خميني تماس گرفته اند تا آزادي گروگانها را تا بعد از انتخابات رياست            

من در صدد نشدم واقعيت مسلم داشتن اين امر را تحقيق كـنم  . سابق ايران نيز در چند مصاحبه اين تماسها را عنوان كرده است        

 .و آن را به تاريخ بازگذاشته ام

ين انتقاد را از آقاي كارتر بعمل آورده ام كـه وي از جانـب                  در مصاحبه ها كه در اين باره بعد از اين تاريخ بعمل آورده ام، ا              

بر او بود كه اين امر را موضوع تحقيـق قـرار   . ملتي انتخاب شده بود تا نگذارد امريكا دو دستگاه رسمي و غير رسمي داشته باشد      

اگر اين كار را هم نمي      .  پي بگيرد  او كه مسئول بود بيشتر از تاريخ وظيفه داشت واقعيت داشتن و يا نداشتن اين امر را                . مي داد 

 مـي گفـت اينگونـه       1980و اگر در همـان تابسـتان        . كرد، دست كم بر او بود كه بگويد اينگونه گزارشها را دريافت داشته است             

 توانستيم مانع از آن شويم كه كار حل مشكل گروگانها بدست گروه بهشتي و رفسنجاني               گزارشها به او رسيده اند، ما براحتي مي       

اي بسـا ريگانيسـم و   . اي بسا جنگي پيش نمي آمد و اگر پيش مي آمد، در همـان هفتـه هـاي اول پايـان مـي يافـت        . بيفتد... و  

 سال از جنگ ايران و عراق گذشته و اينهمه مرگ و ويرانـي بـه                8آيا امروز كه    . خمينيسم در پيوند با يكديگر شكل نمي گرفتند       



كارتر از خود مي پرسد اگر مردم امريكا را همان زمـان در جريـان فعـل و انفعـال هـا مـي                        آقاي  ... بار آورده است، امروز كه      

گذاشت، اي بسا چهره جهان حاال ديگر بود؟ در زندگاني بشر لحظه هائي هستند كه در آنها، بيان حقايق، جهـان را از رفـتن بـه                           

 .كام قهر و ويراني باز مي دارد

يد من خود نيز چرا تمامي حقيقت را در همان زمان كه از آنها آگاه شده ام باز نگفته ام؟                        با وجود اين خواننده حق دارد بگو      

اما اقداماتي بر اساس آنها انجـام       . پاسخم اين است كه حقيقت را همان وقت كه از آن آگاه شده ام، به اشاره يا تصريح گفته ام                   

ه دليل كه سبب شده اند پاره اي از حقايق را بتدريج و قسمت بـه                آن س . داده ام كه آنها را به سه دليل بتمامه گزارش نكرده ام           

و به ياد خوانندگان مي آورم كه از امور يكجا نيز  بـا              . به وقت خود، خواهم گفت    . قسمت بگويم، هنوز نيز نمي توانم بازگو كنم       

سه دليل با مردم و افكار عمومي جهان        بتدريج كه آگاه مي شدم، با توجه به آن          . خبر نشده ام و نمي توانسته ام يكجا حرف بزنم         

ها در  آن اشاره. بنابراين اموري را كه در زير مي خوانيد، به اشاره يا صراحت در كارنامه عنوان كرده ام            . در ميان مي گذاشتم   

 .نامه ها به آقاي خميني و يا در گفتگوها با وي صراحت پيدا كرده اند

 ، برقرار شده اند1980، در ماه اوت اولين تماسها كه ما از آنها مطلع شده ايم
 

در .  برقرار شده اند   1980    بنا بر اطالعات آن روز و اطالعاتي كه بتازگي از ايران تحصيل شده اند، نخستين تماسها در ماه اوت                    

يـدا مـي    ، نظر كنيد، اشاره ها، صراحت پ      »گذرد؟ روزها بر رئيس جمهوري چگونه مي      « 2 و   1پرتو اين اطالعات، در جلدهاي      

 : كنند و ربط امور به يكديگر پيدا مي شوند

 : گزارش كرده ام) 188 ص 1ج  (1980 اوت 18 – 1359 مرداد 27 در كارنامه روز ٭

ميز گرد بود و احمدآقا فرزند امام هـم بـه           . شب در محل دفتر همĤهنگي مردم، بزرگ داشت مدرس را برگزار مي كردند                « 

مسائلي مطرح شدند كه مهمترين آن اشاره به گروگانها بود كه مطالبي گفته شـد و   . دوي كني رفتيم  آنجا آمد و به اتفاق پيش مه      

 .»جزئيات آن را به بعد مي گذارم تا در موقع خود بازگو كنم

ي در آن ايام حزب جمهوري اسالمي توانسته بود از طريق آقا          :     بهنگام خروج از ايران گفتگوهاي آن جلسه را بازگو كرده ام          

در آن جلسه، بهشتي از من خواست نامه اي بنويسم و امضاء كنم كه اگر آنها               . خميني ، رجائي را بعنوان نخست وزير تحميل كند        

بـه او گفـتم اگـر مشـكل را موافـق همـان              . مشكل گروگانها را حل كردند، بعد از حل، من حق هيچگونه انتقادي نداشته باشـم              

تنها كاري كه مـي تـوان كـرد،         .  سر آن با كارتر توافق شده است، جا براي انتقاد نمي ماند            پيشنهادها حل كنيد كه در سناريو بر      

پس شما هم نامه اي امضا كنيد كه از آن پيشنهادها بيرون نمي رويد و مشكل را بر وفق مصلحت حل مي كنيد، تـا                      . تحسين است 

 بر ضد شما استفاده " گروگانها مثل يك آتو" بنا ندارم از من وطن خود را دوست دارم و. ببينيد شما را تحسين نيز مي كنم يا نه    

چرا در اين گفتگو من اين موضوع را گرفتم؟ زيرا اطالعـاتي  ! البته او اين نامه را ننوشت و من نيز نامه دلخواه او را ننوشتم      . كنم

 :بدست آورده بودم و در نامه به رئيس مجلس اشاره كرده بودم

 :در نامه اي به رفسنجاني رئيس مجلس، نوشته بودم) 1359داد  مر6 (1980 ژوئيه 27 در ٭

 .» مرداد را تكرار كنند28عده اي مي خواهند كودتاي     « 

     اشاره است به اينكه آن بار شاه سابق و همدستان او با حزب جمهوريخواه امريكا كه بر سر كار بود، همدسـت شـد و بـر ضـد        

در واقـع آن  . ي با همان حزب همدست شدند و مي خواهند بر ضد بني صدر كودتا كننـد مصدق كودتا كردند و اين بار عده ا     

... زمان و هنوز نيز بر اين نظر بودم كه بردن شاه سابق به امريكا و گروگانگيري، طرحي بود كه جمـاعتي كيسـينجر و راكفلـر و                            

اري رابطه ميان آنها و رهبري حـزب جمهـوري اسـالمي            و نيز اطالعاتي به شرح زير از برقر       . تهيه كرده و به اجرا گذاشته بودند      

 :حكايت مي كردند

 :گزارش كرده ام) 52 ص 2 جلد - 1359 شهريور 12 (1980 سپتامبر2 در كارنامه ٭

و دست آخر نيز مسئله گروگانها را طرح كرد و متني را كه امريكا بـه                ... ، سفير آلمان آمد و چند مسئله داشت         8صبح ساعت       « 

 »ده بود، به من داد كه آماده اند شرائطي را بپذيرند و گفتگو چه از طريق رسمي و چه از طريق غير رسمي را خواهاننداو دا

 :گزار كرده ام) 101 ص - 2 ج - 1359 شهريور 25 (1980 سپتامبر 16    و در كارنامه 

بعـد  . ا ترجمه كنيد و براي امام و مجلـس بفرسـتيد          گفتم آن ر  . يادداشتي از دولت امريكا آورده بود     . بعد سفير سوئيس آمد       « 

 »اميد كه دنباله داشته باشد. با او هم در باره مسائل مختلفي گفتگو كرديم و رفت. احمد آقا فرزند امام آمد



 بود به نقل از     ، بپردازم، مواد پيشنهادهاي كارتر را كه توسط دو سفير داده          " اميد به دنباله داشته باشد     "    پيش از اينكه به اشاره      

 :مي آورم) 155ص (خيانت به اميد 

 . امريكا آماده است قطعات يدكي اسلحه را به ايران بدهد-1

 . وسائل استرداد اموال شاه سابق و سران رژيمش را فراهم كند-2

ن شاه را بپذيرد و با       نسبت به گذشته سياست امريكا در ايران اظهار تأسف كند و رسيدگي به اعمال و سياستهاي امريكا در زما                   -3

 .چنين تحقيقي همكاري كند

 بديهي است كه اگر بهشتي و موئتلفانش بنا داشتند بر اساس اين شرايط، مساله گروگانها را با حكومت كارتر حل كنند، كاري                       -4

ند و از راه ديگري و پس مسلم است كه فكر ديگري در سر داشت      . شايسته بود و نيازي هم به گرفتن تعهد نامه از بني صدر نداشتند            

فراموش نبايد  . و به اين دليل نيازمند اخذ تعهد نامه از رئيس جمهوري بودند           . با شرائط متفاوتي مي خواستند مشكل را حل كنند        

موافقتنامه الجزيره، سندي گويـا  . كرد كه طبق قانون اساسي هر موافقت نامه اي را بايد رئيس جمهوري يا نماينده او امضاء كند    

كه راه حلي ديگر را در سر داشتند و وقتي متوجه شدند رئيس جمهوري آن را امضا نخواهد كرد و افتضاحي جهانگير ببار                       است  

 .به اين امر باز خواهم گشت.  دادند و بدون اطالع او، كار را تمام كردند"بيانيه"خواهد آمد، بدان نام 

.  ميان گروه ريگان و رهبران حزب جمهوري تماس برقرار شده اسـت            بني صدر مي دانست كه    )  شهريور 24( سپتامبر   15   اما در   

 :گزارش كرده است كه) 95 ص 2ج (در كارنامه همان روز 

امروز صبح، ابتدا يك گزارش درباره سيسـتان و بلوچسـتان، يـك گـزارش مفصـل و خوانـدني دربـاره شـكار آدم توسـط                               « 

 قبالً ما داشتيم و نشان مي داد كه خياالت زيادي دربـاره ايـران دارنـد و نكتـه                    بيانگر بعضي اطالعات بود كه    . امريكائيان خواندم 

دانستم كه برنامـه آنهـا برداشـتن مـن از ميـان              جالب اينكه، به اصطالح، كار با مرا غير ممكن دانسته بودند و من نيز از ابتدا مي                

 ».است

. ، اشاره صريحي است درباره ارتباطهائي كه برقرار مي شدند         "ند كار با مرا غيرممكن دانسته بود      " و نيز    "شكار آدم "    اصطالح  

 نفري را از سيا و ديگر دستگاههاي اطالعاتي امريكا، تصفيه كـرده             2000من در همان زمان مطلع شده بودم كه كارتر يك گروه            

ه برداري قرار مـي دادنـد و       همين گروه بودند كه توطئه گروگانگيري را مورد بهر        . است و اين گروه براي ريگان كار مي كنند        

حاال همه مي دانند كه اين گروه با اخذ اطالعـات از دسـتگاه              . همينها بودند كه با بهشتي و موئتلفانش ارتباط برقرار كرده بودند          

اما من در ايران بودم و به تكرار مي گفتم كـه در امريكـا حكـومتي نـامرئي                   . كارتر مانع مي شدند او در حل مشلكل موفق شود         

در . ود دارد كه هر بار مشكل گروگانها به حل شدن نزديك مي شود، گره اي در كار مي اندازند و كار را خـراب مـي كنـد          وج

 ) كتاب156 ص – 1981 اوت 8: ( نفر و فعاليتهاي آنها سخن گفته ام2000خيانت به اميد نيز با تاكيد تمام از اين 

 تن از كساني كه بعد از ماجراي واترگيت و ديگر افتضـاحها، از سـيا و                 2000كه  در اين وقت بما خبري مي رسد  دائر بر اين               « 

تصفيه مي شوند، براي ريگان كار مي كنند و آنها تحريك حساب شده اي براي برانگيختن عكس العملهاي مورد نظر، بعمل مي                 ...

 .»آورند

در . آمـد، ايـن گـزارش را بـا او در ميـان گذاشـتم                   بديهي است كه وقتي بعد از رفتن سفير سوئيس، احمد خميني نزد مـن               

گزارش به صراحت ذكر شده بود كه با رهبري حزب جمهوري و بخصوص با شخص بهشتي، سازشها بعمـل آمـده انـد و بهشـتي                  

احمـد خمينـي بـه مـن اطمينـان داد كـه             . نخواهد گذاشت مسئله گروگانها پيش از انتخابات رياست جمهوري امريكا حل شود           

 اميـد كـه     "پـس   .  و آن را به امام حالي خواهد كرد و امام نخواهد گذاشت بهشتي به مقصود برسـد                 "ا گرفته است  موضوع ر "

 . اشاره به اين گفتگو و اطميناني است كه احمد خميني به من داد"دنباله پيدا كند

آن بـه جريـان افتـاد و مشـكل بـا             در مجلس و خارج      "پرونده گروگانگيري "     در واقع نيز از فرداي آن روز، بمدت دو هفته           

 :اما. سرعت كافي روي به حل شدن نهاد

  

 دو هفته اي كه در آن، همه انتظارها وارونه شدند
      

     هفته اول جنگ كه به پايان رسيد، بر ما و دشمن واضح گشت كه ايران نه در يك هفته و نه هيچگاه توسط ارتش عراق از پـا                            

 ص  2ج  : (در كارنامه ايـن روز، گـزارش كـرده ام         . ، ياسر عرفات نزد بني صدر رفت      )1359 مهر   7(ر   سپتامب 28روز  . در نمي آيد  

156( 



او گفت من پيشنهاد مي كنم شما آتش بـس را بـا       . براي اين كه با هم نهار بخوريم و خداحافظي كند         . بعد ياسر عرفات آمد        « 

 ...يد و اال هر آن ممكن است قدرتهاي دنيا وارد عمل بشوند قيد عقب نشيني نيروهاي عراقي به مرزهاي خود را بپذير

    من در مقابل پيشنهاد او، پيشنهادي عرضه كردم كه در شوراي دفاع هم طرح كردم و براي امام نيز فرستادم و وقتي موافقـت                        

 .»او جلب شد و به اجرا درآمد، آن را با خوانندگان در ميان خواهم گذاشت

 :مون كلي پيشنهاد متقابل را باز گفته ام مض159     و در ص 

تـا  . من پاسخي را كه به ياسر عرفات داده بودم به او دادم و گفتم از نظر ما هيچكدام از اين دو حـرف، معنـي نمـي دهـد                           « 

 .»وقتي خاك ايران از سرباز صدام خالي نشود و دخالتهاي آن دولت در امور ما قطع نشود، آتش بس نخواهد بود

 : اما در گزارشي كه براي آقاي خميني فرستادم تاكيد كردم كه    

 -1: اين كار سه فايـده مسـلم بـراي ايـران دارد           .      ما بايد فشار را به حداكثر برسانيم و با دو شرط، جنگ را به صلح بدل كنيم                

با اين صلح كه پيـروزي از       . مي شود حتي در جنگ، معنويت انقالب ايران، همان معنويتي كه گل را بر گلوله پيروز كرد، پيروز                 

 نيروهـاي مسـلح مـا،       -2آن معنويت است، انديشه راهنما و روشهاي انقالب ايران، مثل موج به سرتاسر جهان گسترش مي يابد و                   

 امكانات اقتصادي و نظـامي مـا محفـوظ مـي            -3بخصوص ارتش، بمعناي واقعي كلمه، ارتش پيروزي است كه ملي شده است و              

مي تواند حافظ صلح بگردد و خالئي باقي نگـذارد كـه دو قـدرت روس و                 .  جاي صدام، ايران قدرت منطقه مي شود       مانند و به  

 .امريكا بر سر پر كردن آن، بر يكديگر سبقت بگيرند

عـد  بطوريكـه ب  . كند      غافل از اينكه دادن خبر نا اميدي عراق از تحصيل پيروزي، آقاي خميني و مالتاريا را سخت نگران مي                  

 .دانستيم، نگرانيهاي او، پيشاپيش، او را بر آن داشته بود صادق طباطبائي را به آلمان بفرستد و مامور تماس با دستگاه كارتر بكند

 

 ارتباط با هر دو دستگاه ريگان و كارتر
    

 :     تا اين زمان، اين مدارك در اختيار ما قرار گرفته بودند

از گروگانها بايد بمنزله آتو بر ضـد بنـي صـدر اسـتفاده              « : كانش، در  اين نوار، بهشتي گفته بود        نوار گفتگوهاي بهشتي با نزدي     -1

 .»كرد

طرح ديگري بر ضد بني صـدر       :  نوار حسن آيت، يكي ديگر از اعضاي شوراي مركزي حزب جمهوري اسالمي، وي گفته بود               -2

 .بدر ببردتهيه كرده ايم كه ديگر مثل دانشگاه نمي تواند از آن جان سالم 

 . كرده اند و اطرافيان ريگان با او معامله كرده اند"شكار" گزارشي كه حكايت مي كرد بهشتي و موئتلفان او را -3

 سرلشگر باقري، فرمانده وقت نيروي هوائي، همراه جواني كه فرزند يكي از درباريان سابق بود، نامه اي از دختر علم،  وزيـر                        -4

باقري بـه مـن گفـت فرزنـدنش بـا           . كه پيشنهاد مي كرد اسناد عضويت بهشتي را در سيا به ما بفروشد            دربار شاه سابق آورده بود      

فرزند يك سناتور آمريكائي ازدواح كرده است و از طريق او مطلع شده است كه با روحانيان حـاكم معاملـه اي انجـام گرفتـه                          

سرلشگر باقري گفت   .  زمان رياست بوش بر اين سازمان بوده است        البته اگر بهشتي با سيا ارتباط پيدا كرده بود، بناگزير در          . است

من موضوع را با آقـاي خمينـي در   . حاضر است به خارج برود و اطالعات صحيح در اين باره ها را گردآورد و براي من بفرستد                 

، بدسـتور آقـاي خمينـي، در        1980 سـپتامبر    10 - 1359 شـهريور    19امـا او را در      . ميان گذاشتم و او نيز با اين سفر موافقت كرد         

 .فرودگاه توقيف كردند

 امريكائيان با يكي از خويشان آقاي خميني در اروپا تماس گرفته و پيشنهاد كرده بودند، معامله بكنند و او به من گزارش كرد                        -5

 . فعالً نمي توانم بگويمنام اين شخص را. و تاكيد كرد كه اگر شما حاضر نشويد، با دار و دسته بهشتي كار را تمام خواهند كرد

 سپتامبر به دستور آقاي خمينـي از طريـق          10نزد من آمد و اطالع داد كه در         ) 59 مهر 18 (1980 اكتبر   9 صادق طباطبائي در     -6

به آلمان رفته است و در آنجا، با كريستوفر، معاون وزارتخارجه امريكا، درباره حل مشكل               . سفير آلمان با امريكا تماس گرفته است      

سه روز بعد از اولين دعوت من از مردم تهران براي شـنيدن حقـايق             (بدينسان فرستادن طباطبائي    . روگانها مذاكره كرده است   گ

به آلمان، يك هفته بعد از آمـدن سـفير آلمـان    .) كه بلحاظ پرهيز از برخورد رويارو با خميني در گفتن آنها به اشاره اكتفا كردم     

شگفتي مـن بـه نهايـت       .  شهريور بوده است   17تر و سه روز بعد از سخنان من در ميدان شهداي            نزد من و تسليم پيشنهادهاي كار     

زيرا سفير آلمان پيشنهادهاي كارتر را نزد من مي آورد و من آنها را نزد آقاي خميني مي فرستم و بـه او اطـالع مـي دهـم                  . شد

مردم را دعوت مي كنم بيايند و حقايق را بشوند و بـه اصـرار      و  ... تماسهائي ميان گروه ريگان با گروه بهشتي برقرار شده است و            



او از تصريح چشم مي پوشم و او بجاي آنكه پيشنهادها را مبناي حل مشكل قرار بدهد و از طريق رسمي و قانوني مشكل را حـل                           

واكـنش  ! اكره كنـد؟  كند، بدون اطالع رئيس جمهوري وحكومت و وزارت خارجه، كسي را به آلمان مي فرستد تا با امريكا مـذ                   

 !اولم اين بود كه خواسته است نه بني صدر از راه رسمي حل كند و نه بهشتي از راه معامله با ريگان

طباطبـائي در حضـور   ) 311 ص All Fall Down(با آنكه بنوشته گاري سـيك  :      اما چرا مشكل از اين راه حل نمي شود؟ زيرا

 نفر در ايران اطالع دارند و بايد فوق سري تلقي كنيد، كارتر             3ي گويد از موضوع تنها      گنشر، وزير خارجه آلمان، به كريستوفر م      

 نفر از موضوع اطالع دارند، يعني رفسنجاني و احمد خمينـي و طباطبـائي،               3در واقع وقتي تنها     . متوجه منظور خميني نمي شود    

اما كارتر معني حرف را در نمي يابـد و از نـو، در              . دپس بايد كارتر بفهمد موضوع را بطور مستقيم بايد با شخص خميني حل كن             

پـس از اينكـه پيشـنهادها را    .  سپتامبر، توسط سفير سوئيس پيشنهادهاي خود را براي رئيس جمهوري ايران مـي فرسـتد  15تاريخ  

 خواهد بـه كـارتر   مسلم است كه مي  . براي او مي فرستم، خميني بار ديگر و باز توسط طباطبائي با دستگاه كارتر تماس مي گيرد                

اگـر كـارتر بـا شـخص     . و باز كارتر درك معني نمي كنـد ! بفهماند فقط با او بايد معامله كند و او را صاحب اختيار كشور بشناسد     

 !خميني و از همان مجرا گفتگو را پي گرفته بود، چه بسا در همان ماه سپتامبر، مشكل حل شده بود

خود وي گفته بـود حـل       .  شرط را براي حل مشكل گروگانها عنوان كرد        4، خميني   )1359 شهريور   21( سپتامبر   12     بهررو، در   

چرا چنين كرد؟ مشـاوران مـن، روي   . گذاشت  خود را زير پا مي"حكم"مشكل در عهده مجلس است و اين شخص او بود كه         

افقت كند بر اسـاس ايـن پيشـنهاد مشـكل     چرا او بجاي اينكه مو.  شرط را پيشنهاد كرده بودند   5پيشنهاد كارتر كار كرده بودند و       

 شرطي كه بسود امريكائي ها بود و خود آنها به طباطبائي داده بودند، خواستار حل مشكل مي شد؟ گـاري                     4حل شود، بر اساس     

مي خواسته اسـت تـا زنـده اسـت و پـيش از انتخابـات                . سيك نوشته است طباطبائي گفته است خميني مي ترسيده است بميرد          

ترس از مـرگ    . اما در اين زمان، آقاي خميني بيمارستان را ترك گفته بود          . وري امريكا، مشكل گروگانها حل بشود     رياست جمه 

در واقع، عـراق    .  بود "حاكميت روحانيت "ترس واقعي او يكي از جنگ و سرانجام آن  و ديگري از استقرار نيافتن                . راست نبود 

تظار حمله عمومي ارتش عراق را داشتيم و او مي دانست ارتش ايران متالشي كم و بيش جنگ را شروع كرده بود و ما هر روز ان      

بنابراين با اينگونه حل مشكل مي خواست بـه         .  روز بيشتر نمي توانست مقاومت كند      4بود و بنا بر برآورد فرماندهان ارتش، ايران         

 :دو هدف برسد

 عات به شخص او باشد و  امريكا بپذيرد كه صاحب اختيار ايران او است و همواره مراج-1

او مي خواست امريكا سودي در اين جنگ نداشته باشد و عـراق از دنبـال كـردن جنـگ                    .  جنگ كم و بيش شروع شده بود       -2

اگر اين دو دليل وجود نداشت، او چرا بايد از پيشنهاد خود كارتر كه بـه مراتـب                  . و اينهمه بدست او انجام بگيرد     . منصرف بشود 

 ئي بود، چشم مي پوشيد؟ شرط كذا4بهتر از 

 آبان، يك ماه و نيم فاصله وجـود       13 - نوامبر   4 سپتامبر و تصويب آنها توسط مجلس در         12 در   " شرط 4"     اما، ميان اظهار اين     

 اين فاصله طوالني از چه رو بود؟. دارد

يري مي شد، وقتي هفته اول جنـگ را            تا هفته اول بعد از جنگ، به شرحي كه آمد، كار حل مشكل گروگانها با شتاب الزم پيگ                 

پشت سر گذاشتيم و بخصوص از همان روز كه پيشنهاد ياسر عرفات و پيشنهاد متقابل خود را براي آقاي خمينـي فرسـتادم و او و                     

 .رهبران حزب جمهوري اسالمي مطمئن شدند عراق در جنگ پيروزي بدست نمي آورد، رفتارشان تغيير كرد

 

 دستگاه كارتر رها مي كنند و با دستگاه ريگان معامله مي كننددنباله گفتگوها را با 
 

    درست چهار روز بعد از آن كه پيشنهاد ياسرعرفات را در كارنامه منتشر كردم و بـا پيشـنهادهاي متقابـل خـود بـراي خمينـي                           

دن بـه سازشـكاري بـا       فرستادم، در مجلس و روزنامه جمهوري اسالمي، رهبري حزب جمهوري اسالمي شروع كرد به حمله كـر                

شگفت اينكه اينها در روزهاي اول كه از شكست و سقوط مي ترسـيدند، موافـق قبـول            ! متجاوز و مخالفت كردن با خاتمه جنگ      

 :نوشته ام) 171 ص 2 ج 1359 مهر 11( اكتبر 2در كارنامه . آتش بس بدون دو شرط باال بودند

يكي از مسئولين چون فكر كرده است بهتر اسـت از هـم اكنـون تبليغـاتي راه                  بعد به مناسبت اظهار اين قاطعيت، گفته شد              « 

 تلويزيون جمع آمده اند كه مـا بايـد طـوري    -با مسئوالن راديو . بياندازند تا اگر كاري نمي كنند، الاقل قهرمان قاطعيت بشوند       

و .  است و يك جناحي مخالف سازشـكاري       اخبار را تنظيم و تفسير كنيم كه معلوم بشود يك جناحي خواهان سازشكاري با عراق              

 ...خالصه جوري وانمود كنيم كه آن جناح خواهان سازشكاري، رئيس جمهوري است 



معلوم نيست در جنگ معناي سازشكاري و قاطعيت چيست؟ آنهـا كـه قاطعنـد، مـي جنگنـد تـا پيـروز بشـوند و آنهـا كـه                                   ... 

و اتفاقاً ايـن تمايـل بـه سازشـكاري هـم از سـوي همـان                 .  را بپذيريم  سازشكارند، وقتي سخت شد مي گويند خوبست آتش بس        

 .»خواهند خود را قهرمان سازش ناپذيري بگردانند حاال ناگهان مي. گروهها و اشخاص اظهار شد و من در آن موقع نپذيرفتم

سـوء  . يني و فرزندش مطلـع بودنـد          اما از پيشنهاد متقابل من براي پايان جنگ و اصرارم بر خاتمه دادن سريع به آن، تنها خم                 

ظن پيدا كردم و از خود پرسيدم چطور رهبري حزب جمهوري از آن آگاه شده است؟ بعدها، وقتي راه مهاجرت براي افشـاي                       

پيوند ريگانيسم با خمينيسم را در پيش گرفتم، احمد خميني گفت با رفسنجاني همكاري تنگاتنگ داشته و همه چيز را بـه او  مـي          

 !گفته است

بنـابراين پيـام،    . سفير پاكستان پيام ضياءالحق، رئيس جمهور پاكستان، را بـه مـن داد            ) 1359 مهر   12 (1980 اكتبر   3    بهر رو، در    

اما اول آتش بس و بعد تخليه خاك ايران و گفته بود عـراق قـرارداد   . عراق با تخليه خاك ايران و آتش بس موافقت كرده بود  

در همين زمان به من اطالع داده شد كـه امريكـا توسـط      . ي اين پيام آن بود كه جنگ ادامه مي يابد         معنا.  را قبول ندارد   1975

بار ديگر تـرس از بـدفرجام شـدن جنـگ و            . آواكسها و قمرهاي مصنوعي خود اطالعات مي گيرد و در اختيار عراق مي گذارد             

در سـتاد   ) بهشتي و موسوي اردبيلي و سه عضو ديگـر        (ئي  ، شورايعالي قضا  1980 اكتبر   4 - مهر   13در  . شكست ايران افزايش يافت   

 17در . ارتش نزد من آمدند و گفتند ما با تمام قوا از شما حمايت مي كنيم و اختالفها را هر چه بود، بدست فراموشي مي سپاريم            

 .ض كردماكتبر من سفير سويس را احضار كردم و از طريق او نسبت به دادن اطالعات به عراق به امريكا اعترا

 ماموريتي را كه آقاي خمينـي بـه او داده   " گزارش" اكتبر، نزد من آمد و   9    صادق طباطبائي كه از سفر آلمان آمده بود، در          

سفير از قـول امريكـا مـي        . خير ما به عراق اطالعات نمي دهيم      : در همين روز سفير سوئيس پاسخ امريكا را آورد        . بود، به من داد   

هر دو سفير از قـول كـارتر اطمينـان مـي        . بعد از سفير سوئيس، سفير تركيه آمد      . عات را به عراق مي دهند     گفت روسها اين اطال   

اگـر  . زيرا كارتر مي داند كه خطر روسـيه جـدي اسـت           . دادند كه امريكا به عراق كمك نخواهد كرد تا ايران را شكست بدهد            

در همـين روز، احمـد      . ت نيز دراختيار ايران خواهد گذاشت     مشكل گروگانها بالدرنگ حل شود، اسلحه و قطعات يدكي و مهما          

با آنكه سوء ظن پيدا كرده بـودم، بـاورم نبـود    . خميني نزد من آمد و من گفته هاي دو سفير را توسط او به خميني اطالع دادم           

. مـل مـي دانـد     كه خميني پايان موفقيت آميز جنگ و حل مشكل گروگانها را بدست رئيس جمهوري، براي خود غير قابـل تح                   

 : اكتبر ببعد كه از پاسخ كارتر مطمئن شد كه شكستي در كار نخواهد بود، رفتار او بطور قاطع تغيير كرد10باري، از 

 

 خميني جانب بني صدر را رها مي كند
 

 حل كنند كـه      نخست بايد دانست كه نه خميني و نه بهشتي و موئتلفانش، نمي توانستند صبر كنند و مشكل را با رئيس جمهوري   

زيرا در آن صورت ناگزير بايد موافقتي ميان دو دولـت مـي شـد و البتـه نمـي                    . ، روي كار مي آمد    1980بعد از انتخابات نوامبر     

گذشته از اينكه، ريگـان در آن روزهـا، آمـادگي مبادلـه     . توانستند از آن براي برنامه شان كه حذف بني صدر بود، استفاده كنند   

. ا را نداشت و احتمال مي رفت راه حل را در آن ببيند كه با كمك به عراق، فشار به ايران را افزايش بدهد                       اسلحه با اين گروهه   

 .دانست، مي توانست بموقع مشكل را حل كند اگر كارتر اين واقعيتها را مي

ـ                  1980 اكتبر   10    بهر رو، پيش از      ارجي و سياسـت    ، بخصوص در هفته اول و دوم جنگ، بشـدت فشـار مـي آوردم، سياسـت خ

 اكتبر، دقيق بخواهيد، بالفاصله بعد از رسيدن پيـام ضـياءالحق، از خمينـي               10پيش از   . تبليغاتي با سياست جنگي همĤهنگ بشود     

 فرماندهي كل قوا تنها مقامي است كه امـور مربـوط بـه نيروهـاي                -1:  ماده اي را امضاء كند     4خواستم و او موافقت كرد متني       

 سياست خـارجي كشـور بايـد        -2و حل و فصل بشوند و تعدد مراكز تصميم گيري بهيچ رو پذيرفته نيست و                مسلح بايد از طريق ا    

 -4 سياست تبليغاتي كه به جنگ راجع مي شود را شورايعالي دفاع معـين مـي كنـد و                    -3توسط شورايعالي دفاع تعيين گردد و       

اع تشخيص مي دهـد، نخواهنـد گرفـت و در حـدود             بنيادهاي ديگر جمهوري تصميمي مخالف مصالح جنگ كه شورايعالي دف         

احمد خميني نزد من آمد و متن بـا حضـور او و اشـراقي،               )  مهر 19( اكتبر   10در  . قوانين، تصميمهاي شورا را اجرا خواهند كرد      

ه مـن ابـالغ    مطابق رويه خميني، متن امضاء شده را بدون اينكه ب         . داماد خميني، تنظيم شد و او آن را برد كه خميني امضاء كند            

روشـن بـود كـه مقصـود از         . متني كه خميني امضاء كرده بود، وارونه متني بود كه بايد امضاء مي كرد             . كند، از راديو خواندند   

امضاء متن جلوگيري از زدو بندهاي گروه بهشتي با قدرت خارجي بود و مـتن امضـاء شـده، اگـر دسـت گـروه او را در كنـار                        

 باز نمي گذاشت، فرصت مغتنمي براي پوشاندن سازشهايش با قدرت خـارجي فـراهم مـي                 گذاشتن رئيس جمهوري بطور كامل    



لوايح مهمتري در دستور كـار مجلـس اسـت كـه            . در كار گروگانها تعجيلي نيست    « : چنانكه در همين زمان، بهشتي گفت     . آورد

 ژانويه، رجـائي اعالميـه اي صـادر    21ي، در و شگفت اينجاست كه بعد از پايان كار گروگانگير. »مجلس اول بايد به آنها بپردازد   

بهر رو از اين زمان ببعد، بهشتي       . كرد و مسئله گروگانگيري را مهمترين مسئله تاريخ ايران خواند كه حكومت  او حل كرده است                

يشـتر و مـنظم تـر       و رفسنجاني دستياران خود را بعنوان خريد اسلحه به خارج روانه كردند و روابط خود را با اسرائيل و امريكا، ب                    

تنها توضيحي كه آن هنگام خود به خود مي داديم          . هاشمي رفسنجاني و دو نماينده مجلس عضو شوراي دفاع شدند         . گرداندند

 نمي گذارد ايران شكست بخورد و حاال مي خواهد گروگانها را وسيله سياسـت               " امريكا "اين بود كه خميني مطمئن شده است        

اگر اين نيست، پس مي خواهد دو تمايل در شوراي عالي دفاع باشند و در ايـن بـاره و مسـائل    . داخلي و خارجي خود بگرداند    

 :رويدادهاي بعدي جاي ترديد نگذاشتند كه. اين توضيح، البته بسيار خوشبينانه بود. ديگر، ناچار شوند با يكديگر تصميم بگيرند

هوري امريكا باقي مي ماند و به ايران اسلحه و قطعـات يـدكي مـي                   در نظر او، اگر گروگانها آزاد مي شدند و كارتر رئيس جم           

داد، در ايران نيز بني صدر در جنگ پيروز مي شد و بديهي است كه تضعيف و  احتمـاالً سـقوط رژيـم عـراق، بـه پـاي رئـيس                                

ي را بدسـت    ارتش و سپاهي كه تحت فرماندهي اولين منتخـب تـاريخ ايـران پيـروز              . جمهوري و ارتش ايران گذاشته مي شد      

آورده بودند، از وفاداري به او بخاطر روحانيان حاكمي كه زمينه ساز جنگ و گرفتاريهاي ديگر شده بودند و هر جـا را تصـدي                

وي دربـاره   . و البته استقرار حاكميت اين روحانيت، غير ممكن مي گشـت          . داشت مي كردند، خراب مي كردند، دست بر نمي       

گفتگوهـاي متعـددي   . اما درباره پيروزي كارتر چـرا . ر، سخني و عالمتي به من بروز نمي داد        نگرانيش نسبت به پيروزي بني صد     

به او مي گفـتم     . يك نمونه را در خيانت به اميد آورده ام        . ميان من و او درباره انتخابات رياست جمهوري امريكا انجام شده اند           

 مداخلـه در زنـدگاني ملتهـاي ديگـر و           "ضـرورت "امريكائيان با   ريگانيسم بمعناي تغيير طرز فكر جامعه امريكائي و موافق شدن           

اول اثر اين انتخاب هم در ايران ظاهر خواهد شد و هنوز او انتخاب نشده،               . تحميل اراده امريكا، ولو به زور، به بقيه جهان است         

د وقتي بر اثر زد و بنـد گـروه          بدين لحاظ بو  . جناحي كه با او زد و بند كرده است، خواهد كوشيد كار بني صدر را يكسره كند                

 :، در نامه به او خاطرنشان كردم1980 نوامبر 5بهشتي، ريگان انتخاب را برد، در 

. بعرض رساندم و در چند نوبت كه انتخاب ريگان بمعناي تغيير روانشناسي ملت امريكا اسـت و بـراي بشـر خطرنـاك اسـت                        « 

و البد گزارش آقاي شمس، نماينـده مـا در امريكـا را بعـرض               . وده است اينك روشن است كه انتخاب وي درست بهمين معني ب         

 .»رسانده اند كه آقاي كيسينجر چه خوابي براي خوزستان ديده است

 نوامبر، همـان روز     4 و   3، اشاره به نامه اي است كه در         »اينك روشن است كه انتخاب وي درست بهمين معني بوده است          «     و  

در اين نامه از آقاي خميني خواسته مي شد بني صدر را از فرماندهي              . اي نمايندگان مجلس مي رساندند    انتخابات امريكا، به امض   

 !كل قوا بردارد

 

 حذف بني صدر، دست كم از فرماندهي كل قوا، پيش از آنكه ريگان كار خود را شروع كند
 

مريكـا و روزهـاي بعـد از آن، سـه شـعار را                  بهشتي و رهبري حزب جمهوري در روزهاي پيش از انتخابات رياست جمهوري ا            

 :اساس فعاليتهاي سياسي خود قرار دادند

شود و به تهران مـي        اگر بني صدر در جنگ شكست بخورد، بپاي تهران نشينان مي گذارد و اگر پيروز شود، سوار تانك مي                   -1

 آيد و همه ما را جارو مي كند و 

 است، خطرناك ا ست و ما اين پيروزي را نمي خواهيم و  پيروزي ارتشي كه انقالب بر ضدش روي داده -2

 . نصف ايران برود، بهتر از آن است كه بني صدر پيروز بشود-3

 جانشـين ارتـش     "نهاد انقالبي سپاه  "     معناي اين سه شعار اين مي شد كه جنگ بايد ادامه بيابد تا روزي كه بني صدر نباشد و                    

 !جنگ نعمت است و در سايه آن مسائل حل مي شوند: ي گفتاين بود كه رجائي به تكرار م. بشود

 :   در نتيجه بني صدر بايد از فرماندهي كل قوا كنار برود

كار را بـه بهشـتي و رفسـنجاني و احمـد خمينـي              .  بوش را دنبال كنند    -   حاال ديگر خميني موافقت كرده بود سازش با ريگان          

 .صادق طباطبائي از جريان حذف شد. اجرايشان بودندرجائي و بهزاد نبوي نيز مامور . سپرده بود



آخرين تحركات تعرضي ارتش عراق در اين روز بـه پايـان            . كار مهار ارتش عراق تمام شد     ) 1367 مهر   24 (1980 اكتبر   15    در  

 تاريخ، رجـائي،    و باز در همين   . در روزهاي پيش از اين، فعاليتهاي رسمي براي حل مشكل گروگانها متوقف شده بودند             . رسيدند

 ! بدون تصويب شورايعالي دفاع، براي شركت در اجالس مجمع عمومي سازمان ملل متحد، به امريكا رفت

 اكتبر، بايد مالقاتها ميان نمايندگان كساني كه در ايران سرنوشت گروگانهـا را در دسـت گرفتـه بودنـد بـا                       20 تا   10    در فاصلة   

 :زيرا.  اكتبر سازش به انجام رسيده باشد22و بطور قطع بايد پيش از . اشند بوش، انجام شده ب-نمايندگان ريگان 

 را بعنوان اساس حل مشكل گروگانها اظهار كرد، توجيهش اين بود كه شرائط را قدري سـهل گرفتـه                    " شرط 4" وقتي خميني    ٭

 سپتامبر نوشـته ام، در آن روز بـا   26مه و همانطور كه در كارنا. است تا كه امريكا به ايران اسلحه و قطعات يدكي و مهمات بدهد            

! ارتش همه چيز دارد و به شـما بـروز نمـي دهـد             : وي در پاسخ گفته  است     . وي درباره فقدان اسلحه و مهمات صحبت كرده ام        

وقتي قانع شد كه اسـلحه و مهمـات كـافي در    . فرزند خود را فرستاد و  همراه اينجانب تمامي زاغه هاي ارتش را بازديد كرديم         

 :با وجود اين. اختيار نداريم، هر چه بيشتر متقاعد شد كه بايد مشكل گروگانها در اولين فرصت حل شود

 : اكتبر، رجائي نخست وزير گفت22 در ٭

 »!ما آزادي گروگانها را موكول به گرفتن قطعات يدكي نمي كنيم    « 

 :گفت) 1980 اكتبر 24لوموند (و، مخبر روزنامه لوموند  اكتبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس، در مصاحبه با اريك رول23 در ٭

كه ممكن اسـت مـا اسـلحه امريكـائي را نخـواهيم و              ... افكار عمومي ايرانيان و مجلس چنان نسبت به امريكا خصمانه است                 « 

 .»بخواهيم كه امريكا بهائي را به ما پس بدهد كه بابت اسلحه پرداخته ايم

اني اين اظهارات را بكنند كه نخست وزير و رئيس مجلس كشوري بودنـد كـه در حـال جنـگ بـود و                            مي توان باور كرد كس    

اسلحه ارتشش امريكائي بود و قرار بود مشكل گروگانها را حل كنند تا ايران بدون فوت وقت اسلحه و مهمات از امريكا بگيرد؟ و                        

رفتن اسلحه و قطعـات يـدكي و مهمـات بـود، در موافقتنامـه               همانطور كه مي دانيم به يكي از شرائط و اصلي ترين شرطها كه گ             

 !الجزيره كمتر اشاره اي نيز نكردند

ايـن همـان جلسـه    !  بوش حل شده اسـت - به ما گزارش شد كه در پاريس جلساتي تشكيل شده و مشكل ميان بهشتي و ريگان        ٭

 .رافائل برگذار شده است از ايران به ما رسيد، در هتل 1986است كه بنا بر گزارشي كه در زمستان 

    در واقع نيازي هم به اين اطالع نبود زيرا اظهارات هاشمي رفسنجاني و رجائي جاي ترديد نمي گذاشتند كه مشكل گروگانها                     

 رفسـنجاني   -و مي دانستيم كه همزمان با انتخابات امريكا، گـروه بهشـتي             . نه با دستگاه كارتر كه با دستگاه ريگان حل شده است          

زيرا آنها با سازشي كه كرده بودند، خود را در وضعي . يت براي حذف بني صدر را از فرماندهي كل قوا شروع خواهند كرد   فعال

با انتشـار ايـن دو مصـاحبه، ترديـدي هـم اگـر         . قرار داده بودند كه اگر بني صدر را حذف نمي  كردند، خود حذف مي شدند               

ش و قصد بهشتي و موئتلفانش، تنها آن نيست كه در باال از قول گزارش راجع به                 دليل آگاهي ما از اين ساز     . داشتيم بر طرف شد   

آوردم و نوشتم آنها كار با بني صدر را غيرممكن دانسته اند، بلكـه              ...  نفر اعضاي تصفيه شده سيا و        2000 و فعاليتهاي    "شكار آدم "

 :عالوه بر آنها، واكنشهائي نيز هستند كه به شرح زير نشان داده ام

نزد مـن آمـد و گفـت سـه          ) در آن وقت سمت دادستان كل ديوان كشور را داشت         ( آبان، موسوي اردبيلي     6 - اكتبر   27 در   ٭

توانستم به صراحت در كارنامه      قسمتي از اين گفتگو را نمي     ) كارنامه همان روز  . (موضوع را با آقاي خميني صحبت كرده است       

 :تفصيل آن اين است. ذكر كنم به اشاره گفته ام

    آقاي قطب زاده اطالع داده بود كه علت آن اظهارات رجائي اين بود كه امريكائيهائي كه در انتخابـات رياسـت جمهـوري                       

اما اطالع خود ما اين بود كه كار گروگانها در مذاكرات پاريس حـل              . برنده مي شوند، كار را با رجائي در امريكا تمام كرده اند           

 و سه تن از همكاران ريگان روي داده اسـت، ايـن             "نماينده خميني "القاتي در واشنگتن ميان     امروز كه مي دانيم م    . شده است 

پرسش جا دارد كه آيا قطب زاده اطالع مبهمي از اين مالقات بدست آورده بود و پيش خود فرض مي كند كه مالقات بهنگـام                         

كا، با اعضاي هيات رجائي واقع شده است؟ بهـر رو،           حضور رجائي و هيات همراه او، روي داده است؟ و يا مالقات دومي در امري              

و ايـن امـر كـه رئـيس مجلـس و            (بر ما مسلم بود كه سازشي بعمل آمده است وگرنه با همه نياز مبرم به اسلحه و قطعات يدكي،                    

ي بدون  نخست وزير هردو عضو شورايعالي دفاعي بودند كه خميني خود بوجود آورده و مقرر كرده بود در امور سياست خارج                   

، نه رجائي مي توانست به امريكا برود و نه او و رفسنجاني مي توانستند مصاحبه بكنند و هـر دو موضـع                       )تصويب شورا عملي نشود   

 .واحدي بگيرند



     موسوي اردبيلي تصديق كرد كه اين دو بر خالف مصوبه خميني عمل كرده اند و البته اگر سازشي نكرده بودند ايـن حـرف                 

آن زمان، او ديگر جزء رهبري حزب       ! حتي گفت كه اين عملشان خيانت آشكاري به كشوري در حال جنگ است            . را نمي زدند  

 "دولـت مـردان  "ميان . جمهوري نبود و آشكارا كارهاي بهشتي را انتقاد مي كرد و نزد خميني نيز كارهايش را انتقاد كرده بود               

بـه او گفـتم     . يهني بروز مي داد و با من موافقت كامل نشان مي داد           روحانيت از جمله كساني بود كه نسبت به جنگ احساسات م          

گفت اين موضوع را با خميني صحبت كـرده اسـت و او را              . پس تصديق مي كنيد كه دنباله اين سازش، حذف بني صدر است؟           

 . گفتگو كند"بالهدن"قرار شد برود و بار ديگر با خميني درباره اين . متقاعد يافته است كه تضعيف شما به مصلحت نيست

سفير ايتاليا نزد من آمد و در پاسخ به اين پرسش كه چرا هلي كوپترهاي خريداري شـده و قطعـات                     )  اكتبر 27( در همين روز     ٭

شما مشكل گروگانها را حل كنيد تا ما بتـوانيم اينهـا را در              . ما در قبال امريكا تعهداتي داريم     : يدكي را تحويل نمي دهيد؟ گفت     

 !بگذاريماختيار شما 

در .  اكتبر، در كارنامه دروغ رجائي و همكاران او را تكذيب كردم و نوشتم رفـتن او بـه امريكـا را تصـويب نكـرده ام                          28 در   ٭

 :همين روز، احمد خميني نزد من آمد و سه موضوع را با او در ميان گذاشتم

 )ست او را نيز در اين كار بند كرده اندالبته به روي خود نمي آوردم كه د( زد و بند بر سر گروگانها شده است -1

مرحله اول گرفتن فرماندهي كل قوا از او        .  بنا دارند با روي كار آمدن ريگان در امريكا، بني صدر را نيز در ايران كنار بزنند                 -2

 ژوئيـه   20در  پيش از اين، وقتي خميني پيغام كرد دولت را به مجلس بدهيد و شما فرماندهي كـل قـوا را داشـته باشـيد،                         . است

 : به او نوشته بودم1980

فرماندهي كل قوا نيز بخالف تصور در صورتي كه دستگاه قضائي و قوه مقننه در دست يك حزب قرار بگيرد، حـرف مفـت                            « 

ساده ترينشان احضار بدون مجوز قانوني به       . چرا كه حكومت براحتي مي تواند جلوي كار را با وسائل گوناگون بگيرد            . مي شود 

 .«ادگاه انقالب است و ده ها راه ديگرد

 :بنابراين

 : ماندن حكومت رجائي بر كار، عالمت آنست كه آقاي خميني با رفتن بني صدر موافقت كرده است-3

 در همان روز، جلسه اي با مشاوران و دوستان خود تشكيل دادم و در آن، سازش بر سر گروگانها و پي آمدهاي آن، موضـوع                          ٭

 .بحث قرار گرفت

مقصـود از ايـن   . ، بهشتي كه بعنوان بازديد از جبهه هاي جنگ سفر مي كرد،  به دزفول آمـد 59 آبان  10 – 1980 نوامبر   1 در   ٭

در اين سفر با بعضي از افسران در اين باره صحبت كرده            . آمدن، فراهم آوردن زمينه گرفتن فرماندهي كل قوا از بني صدر بود           

همانطور كه بعد خواهيم ديد، به سرهنگ فكوري وعده دادند          .  را به يك ارتشي خواهند داد      وعده داده بود كه فرماندهي    . بود

درباره گروگانها گفتگو پيش آمد، وقتي بـه او گفـتم بـا دسـتگاه           . بهشتي در پايگاه هوائي نزد من آمد      ! فرمانده كل قوايش بكنند   

 !»امام در جريان است و تصويب مي كند« : ريگان سازش كرده ايد، گفت

تقاضاي بركناري بني صدر از فرماندهي كـل قـوا   .  رساندند"نمايندگان"، در مجلس نامه اي به امضاي   ) آبان 12( نوامبر   3 در   ٭

 و . از خميني بود

 :، ربط اين تقاضاي عزل را با چگونه حل شدن مسئله گروگانها گفته ام1980 نوامبر 3 در كارنامه ٭

و نتيجـه قهـري آن      .  اند كه در امريكا كارتر شكست بخورد و ريگان رئيس جمهـور بشـود                  مشكل گروگانها را چنان حل كرده     

 .حذف بني صدر در ايران است

در نامه به خمينـي، كـه قسـمتي از آن را در بـاال نقـل                 .  نوامبر، دو نامه، يكي به خميني و ديگري به رئيس مجلس نوشتم            4 در   ٭ 

 :كردم، ذيل همان قسمت، نوشته ام

تقاضاي عزل بني صدر را از فرماندهي كل        (، آنچه ديروز انجام گرفته است را        )معناي انتخاب ريگان  (توجه به واقعيت باال     با      « 

و جـداً و قطعـاً بـراي    )  بوش-اشاره به سازش با ريگان (عده اي دارند در همان جهت عمل مي كنند     . ساده تلقي نمي كنم   ) قوا

 .موجوديت كشور خطر بوجود مي آورند

... 

كنار زدن بني صدر و ادامه (   در حال حاضر، اين عده با جنگ اعصابي كه براه انداخته اند، وضع را غير قابل تغيير مي گردانند                 

 .و آخرين ضربه اي است كه به اساس موجوديت ما وارد مي سازند) جنگ



. گزين اينجانب در كاري كه مي كـنم، بشـود             اينجانب اصرار ندارم شما قبول بفرمائيد هيچكس در حال حاضر نمي تواند جاي            

. همانطور كه در نامه قبل عرض كرده ام، اگر جنگ تمام شده بود، با توجه به بن بستي كه وجود دارد، حتماً استعفائ مـي دادم               

ر اما در حال حاضر، تضعيف موقعيت رئيس جمهوري به تزلزل قطعي روحيه نيروهاي مسلح و سقوط آن و در نتيجه سقوط كشـو                      

 .و بنظر اينجانب، اين بازيها از روي آگاهي به اين واقعيت انجام مي گيرد. مي انجامد

 .»اگر فكر مي فرمائيد بهتر است اينجانب در كار نباشم، فوراً كنار مي روم.     با اينحال، تصميم را بعهده شما مي گذارم

ه بودند، بعلت، شركت در يك برنامه تلويزيوني و حرفهائي كه            آبان، قطب زاده را كه در تابستان كنار گذاشت         17- نوامبر   8 در   ٭

علت واقعي توقيف او اين بود كه تهديد مي كرد سازش با دسـته ريگـان را آشـكار                 . به اشاره و صراحت زده بود، توقيف كردند       

 !مي كند

كه ريگان را بر سر كار آورده است و         ، از نقش جناحي از دستگاه حاكمه امريكا حرف زده ام            ) نوامبر 8( در كارنامه همان روز،      ٭

 . احتماالً جنگ ايران و عراق را به راه انداخته است و ادامه جنگ را بسود خود مي داند

 .   از اين روز ببعد، به تكرار درباره حذف بني صدر بمثاب شرط ادامه جنگ، بحث كرده، گفته و نوشته ام

براي فراهم آوردن مقدمات سانسور كامل رئيس جمهوري، راديو و تلويزيون را به ، ... رفسنجاني و    - نوامبر، گروه بهشتي     9 در   ٭

خميني توسط موسوي اردبيلـي از مـن خواسـت واكـنش نشـان نـدهم تـا او                   . زور اسلحه از دست متصديان آن بيرون آوردند       

 .مسئله را حل كند) موسوي اردبيلي(

و القيد نماندن، بازارهاي تهران و قم نسبت به توقيف قطـب زاده و               در همين روز، در پي دعوت از مردم به حضور در صحنه              ٭

 .بر اثر اين واكنشها و فشار روزافزون من، قطب زاده آزاد شد. تعرض به مطبوعات، واكنش نشان دادند

بـه سـلب   از رئيس جمهوري دفاع كرد و نسبت .  آبان، پسنديده، برادر بزرگ خميني، به مجلس نامه نوشت        20 - نوامبر   11 در   ٭

 .آزاديها اعتراض نمود

نشانه بارز .  نوامبر، افكار عمومي نسبت به فعاليتهاي پشت پرده اي براي حذف رئيس جمهوري، حساسيت كامل پيدا كرد11 در   ٭

مي توانست تـا يـك      .  هزار رسيد  400و كمي بعد به     .  هزار باالتر رفت   200اين حساسيت اين كه تيراژ روزنامة انقالب اسالمي، از          

اما چاپخانه اطالعات از چاپ بيشتر از اين تعداد خوددداري مي كرد و تهديد مي نمود، از چاپ                  . ميليون نسخه افزايش پيدا كند    

 القـاء  "كارنامـه رئـيس جمهـوري و روزنامـه، از ايـن زمـان ببعـد، بيشـترين كوشـش را در افشـاي              . آن بكلي خودداري كنـد    

 بوش با گروه بهشتي، بدون تغيير مفاهيم اصلهاي راهنماي انقالب ايران ممكن نمي              - زيرا سازش ريگان  .  بكار بردند  "ايدئولوژي

 :گشت

 

  همراه مي شود" القاء ايدئولوژي"سازش با دستگاه ريگان، بنا بر ضرورت، با 
 

: م بنا بر ضـرروت    نوشته ا . ، توضيح مفصلي داده ام    " القاء ايدئولوژي  "، در كارنامه درباره     1369 آبان   22 - 1980 نوامبر   13در  ٭

خواهد داد و بنام استقالل، كه يكي ديگر از اصـلها بـود،             ...  و   "امنيت"آزادي كه يكي از اصلها و ارزشهاي انقالب بود، جاي به            

انواع معامالت با قدرتهاي خارجي، يعني وابستگي ها، توجيه خواهند شد و جمهوري اسـالمي كـه بـر اسـالمي بيـانگر آزادي و                         

 شد و رأي مردم را ميزان قرار مي داد، در اطاعت مطلق از حاكمان مستبد، خالصه خواهد شد و اسالم محتوائي                      استقالل بنا مي  

) 1988 اوت 24 تـا  17(نمي توان اين نوشته را با نوشته هانري پرشت در ژون آفريـك  . متناسب با اين سه تغيير پيدا خواهد كرد  

 !مقايسه كرد و سرانگشت عبرت به دندان نگزيد

در حقيقت با سازشي كه كرده بودنـد،        .  نوامبر، ضرورت كودتا بر ضد رئيس جمهوري را از ديد سازشكاران شرح كردم             14 در   ٭

عجـب  . از اين ببعد، كارنامه در واقع گزارش مراحل مختلف كودتاي خزنده اسـت           . يا بايد كودتا مي كردند و يا بايد مي رفتند         

 ! در دانشگاه، عزل رئيس جمهور را موضوع بحثي درباره قانون اساسي قرار داداينكه سه روز بعد از اين تاريخ، بهشتي

از مردم دعوت كرده بودم در ميدان آزادي اجتماع كنند تا همه حقايق را بـا آنهـا، در                   .  نوامبر، به ديدار خميني رفتم     14 در   ٭

 سـپتامبر  8بار اول، همانطور كـه آمـد، در   .  بشونداين دومين بار بود كه از مردم دعوت مي كردم بيايند حقايق را           . ميان بگذارم 

به او گفتم توسط احمد آقا پيغـام دادم كـه      . "حرفي درباره اينها نزنيد   "اين بار هم مثل آن بار، خميني گفت         . بود)  شهريور 17(

شهايشان را مـي گـويم و   حاال علني شده است و با آنكه به اشاره ساز. اگر رجائي را نگاهداريد، يعني مي خواهيد بني صدر نباشد 

مي خواهند بني صدر را از جبهه هـا و فرمانـدهي            ...) بهشتي و رفسنجاني و     (مي نويسم و به صراحت مي گويم و مي نويسم اينها            



پشت اينها به كجا گرم است؟ بهـر        . كل قوا و احتماالً رياست جمهوري بردارند، كمتر تاثيري در شتاب آنها در اين كار نمي كند                

 :اما. طي كه اينها دست از اين كار بردارند و بگذارند جنگ را هر چه زودتر تمام كنيم، در اين باره ها حرفي نمي زنمرو، بشر

 

، "بحـث از قـانون اساسـي      " آبان، يك روز پيش از اجتماع ميدان آزادي، آقاي بهشتي در دانشگاه بعنوان               28 - نوامبر   19 در   ٭

 :در همين صحبت گفت. ري را مورد بحث قرار داد را پيش كشيد و عزل رئيس جمهو175اصل 

 !بيمار و بستري بود) خميني(علت نصب آقاي بني صدر به فرماندهي كل قوا آن بود كه امام 

يكي خدشه :  مشاوران رئيس جمهوري به دو دليل صالح نمي بينند وي در اين اجتماع درباره سازش، باز و صريح سخن بگويد           ٭

در جهان و ديگري احتمال پيش آمدن درگيري مستقيم با شخص خميني، در وقتـي كـه ايـران حسـاس                     دار شدن اعتبار انقالب     

ترين مراحل جنگ را مي گذرانيد و كوشش ما بر اين بود كه پيش از زمامداري ريگان، به جنگ پايان بخشـيم و امكـاني بـراي                    

 :با وجود اين، خميني ناراحت شد. بكار نبردممن پذيرفتم و در اين باره صراحت . ادامه پيدا كردن آن بر جا نگذاريم

نـزد بنـي    ... نظر امام اينست كه قطـب زاده و يـزدي و            : نزد من آمد و گفت    ) نوه او ( آبان، حسين خميني     30 - نوامبر   21 در   ٭

شـتي بـا امريكـا    صدر رفته اند و به شما اين اطالعات را داده اند و حاال شما گمان مي كنيد هر چه واقع مي شود دنباله سازش به    

 !است و قرار است شما نباشيد

اوالً از اينها كه اسم برديد، تنها قطب زاده مي گويد از منابع خارجي كسب اطالع كرده اسـت كـه سـازش                       :     به او پاسخ دادم   

ـ                      . شده است  . ويم و مـي نويسـم  ثانياً پيش از آنكه او بيايد و بگويد، در تابستان گفتم و نوشتم سازش در كار است و از پائيز مـي گ

سازش شده است و دليل صحت اطالعات اينكه عيناً واقع شده اند و مي شوند و هر چه بايد اتفاق بيفتد را از پيش مي گـويم تـا                             

بشرحي كـه  . ببين حقيقت كدام است. حاالخود شما برو و تحقيق كن    . وقتي واقع شد، براي هيچكس در صحت آن ترديد نماند         

ينكه يكبار وسيله كار پدربزرگ خود بر ضد رئيس جمهوري شد، سـرانجام مصـاحبه كـرد و گفـت او را                      خواهد آمد، او پس از ا     

 .و سازش واقعيت دارد... فريب داده اند و 

موسوي اردبيلي  . به روزنامه ميزان كه مهندس بازرگان و دوستان او منتشر مي كردند، حمله كردند             )  نوامبر 17(  در همين ايام     ٭

بنابراين واضح شد كه روزنامـه را، بـه   . مقصود اصلي حمله كنندگان، روزنامه انقالب اسالمي بوده است        :  گفت به مهندس سحابي  

 .اين يا آن صورت، تعطيل خواهند كرد

هيچ كم نداشته باشد، بهشتي كـار سـازش بـا           ) 1953ژوئيه   (1332 مرداد   28 نوامبر، چون كودتا بايد از الگوي كودتاي         21 در   ٭

صدر را خطر اصـلي تلقـي كردنـد و بـه              بني "بناپارتيسم"اين دو خطر    . را به نتيجه رساند   ) اكثريت(دائي خلق   حزب توده و ف   

 .جبهه مخالف بني صدر پيوستند

.  آذر، گروه بهشتي در تهران شايعه پخش كردند كه ياسر عرفات گفته است قرار است در تهران كودتا بشـود                    8 - نوامبر   29 در   ٭

واقعيـت را مقلـوب و پيشـاپيش پخـش     !  نيروهاي مسلح را از جنگ بازداشته است تا در تهران كودتا كند        بني صدر در خوزستان   

از اين زمان تـا     . البته آن را بهانه قرار دادند و تهران را از پاسداران پر كردند            . كرده بودند تا اثر حرفهاي عرفات را از بين ببرند         

قسمت دوم ايـن نوشـته  را بـه ايـن تالشـها       . را براي بركناري بني صدر بكار بردند      ، تمامي تالشها    1981 ژانويه   20 - دي   29روز  

 .اختصاص داده و توضيح مي دهم چرا نتوانستند

در كارنامـه   . عراق دست به عمليات نظامي نمي زند زيرا منتطر فعل و انفعال ساسي در تهران اسـت                :     اما ياسر عرفات گفته بود    

 :نوشته ام

 .»تدوين شده و منظمي از روي قرار و قاعده براي نابودي اين جمهوري به اجرا درآمده استيك برنامه    « 

بعمـل  ) 1988سـپتامبر     (Playboy    و مي دانيم كه ياسر عرفات و همكارش ابو شريف، بتازگي مصاحبه اي با مجلـه پلـي بـوي                     

 عرفـات خواسـته اسـت در تهـران عمـل كنـد تـا                 توسط ابوشريف از   "دوست نزديك ريگان  "آورده  و گفته اند در آن زمان،         

، بر "فعل و انفعال"بنا براين، براي او مشكل نبود بداند معناي اين    . گروگانها ديرتر از انتخاب رياست جمهوري امريكا آزاد شوند        

 .كنار كردن بني صدر بوده است

در قسـمت دوم كارهـاي او و        . وارد عمـل شـد       از اين روز ببعد، خميني، نخست غيرمستقيم و سپس مستقيم، بر ضد بنـي صـدر                 

 .كوششهاي ديگران و فعل و انفعالهاي سياسي را شرح خواهم كرد

 

  با دستگاه ريگان"سازش خزنده"طرح كودتاي خزنده بر ضد رياست جمهوري و 



 

 : بوش گذاشتند، آقاي بهشتي گفت-     ديديم وقتي قرار بر سازش با ريگان 

 

 .»كارهاي مهمتري در دستوركار مجلس است. لي نيستدر كار گروگانها تعجي « 

 

 " گروگانها بزرگترين مسئله تـاريخ ايـران       "مسئله" ببعد، تعجيل الزم شد و به تعبير رجائي،          59 آبان   12 - 1980 نوامبر   3    اما از   

يگان به پرواز درآيند و نيز      وقتي اصل قرارداد تهيه شد، براي اينكه هواپيماهاي حامل گروگانها، در لحظه اداي سوگند ر              . گشت

براي اينكه نيـاز جمـاعتي كـه بـه          . كار بني صدر ساخته شود، بهانه ها مي تراشيدند و فاصله هاي گفتگوها را طوالني مي كردند                

 بوش خوب درك شود، بايد كـه از طـرح آنهـا بـراي تصـرف                 - رفسنجاني عمل مي كردند به سازش با ريگان          -رهبري بهشتي،   

 :العي بدست بدهمكامل قدرت، اط

 

 طرح عمومي نشاندن قدرت جديد بجاي قدرت پيشين
 

، يعني ناكام شدن گروه كماندوئي كه كارتر براي آزاد كردن گروگانهـاي امريكـائي فرسـتاده                 "طرح طبس "     بعد از شكست    

 در جلسـه شـوراي      ،"طـرح ضـد كودتـا     "، بهشتي در غياب من، طرحي را بعنوان         "طرح كودتاي نوژه  "بود و همزمان با كشف      

از قرار، مهندس بازرگان گفته بود با اين طرح، در واقع مـي  . انقالب، عنوان كرده و اصرار ورزيده بود شورا آن را تصويب كند         

 بدست  "نوار حسن آيت  "پيش از آن،    . اقالً صبر كنيد با حضور خود وي اين كار را بكنيد          . خواهيد رئيس جمهوري را سر ببريد     

در آن نوار وي گفته بود طرحي عمومي تهيه كرده اند و قرار است در ماه ژوئن، حوادث مهمي روي بدهد كه                      ما رسيده بود و     

 !پدر بني صدر هم نمي تواند از پس آن برآيد

 :به آقاي خميني نوشته ام) 1359 خرداد 25 (1980 ژوئن 16درباره اين طرح، در تاريخ    
      

اينها چگونه فريب خورده اند و افراد سپاه را فريب داده اند؟            . گردانندگان سپاه انقالب است   يك سر اين حادثه سازيها در            « 

تهيـه شـده    ) در غياب اينجانـب   (به يك نظريه و هم آميز فريب خورده اند كه در پيشنهادي كه براي تصويب در شوراي انقالب                   

 .بود، آمده است و آن را بحضور فرستاده ام

و ( به يك هجوم عمومي دست زد و مردم را به يك رشته حادثه هاي بزرگ كشاند و تحـت نظـر گروهـي              خالصه اينكه بايد    

كه مسلح است و مكتبي اسـت، مسـلح نمـود و بـا يـك جنـگ عمـومي و ضـربتي، ايـران را از          ) تنها اين گروه فساد ناپذير است     

 ».ضدانقالب پاك كرد

 

 :نقل مي كنم)  متن فارسي194ص ( خيانت به اميد اين دو مرحله را از.     اما طرح دو مرحله داشت

 

ايجاد كميته هائي از نمايندگان سپاه پاسداران و كميته ها و دادگاه انقالب براي در دست گرفتن امور و انجام                    : مرحله اول     « 

 :اقدامات زير

  توقيف همه ساواكيها و افراد مؤثر رژيم سابق و سران سابق ارتش؛-

 افراد و گروههاي مشكوك؛ تحت نظر گرفتن -

 . سركوب سازمانهاي مخالف رژيم جمهوري اسالمي-

بنابراين طرح، ارتش تحت مراقبت و حاكميت دائمي نهادهـاي انقالبـي در مـي آمـد و                  . انحالل تدريجي ارتش  :     مرحله دوم 

 ».تصفيه روش حاكم بر آن مي شد

 

 گروگانها مثـل يـك آتـو بـر ضـد بنـي صـدر               "يد بقول بهشتي از         اين همان طرح كودتاي خزنده است كه براي اجرايش با         

 رفسنجاني را بـا     -بدون آگاهي از وجود اين طرح، نمي توان تحول سياسي كشور و چرائي سازش بهشتي                . "استفاده مي كردند  

 . بوش، درك كرد-ريگان 



چرا كه تهيه و اجراي آن، در شرائطي كه ايـران           .      در كارنامه ها و در خيانت به اميد، اين طرح را، طرح امريكائي خوانده ام              

 :در آن زمان. با خطر يك جنگ خارجي روبرو بود، كار يك رهبري سالم نمي توانست باشد

 گروگانگيري را، بر اساس اطالعات و تجربه اي كه از شكست كوششها بر سر حل مشكل بدست آورده بوديم، كار همان گروه                       -1

شـاه راه بـه امريكـا بـرده بـود و ريگـان را          . ريكا حكومتي در سايه حكومت كارتر تشـكيل داده بـود          بندي مي دانستيم كه در ام     

همانطور كه در خيانت به اميد مدلل كرده ام و از كتاب آقاي كارتر نيز بر مي آيد، هـر                    . كانديداي رياست جمهوري كرده بود    

رهبـري حـزب جمهـوري    . ره تازه اي در كار مي انداختنـد بار كه گروگانگيري نزديك به حل مي شد، اين در امريكا بودكه گ         

 .واكنشهاي مناسب با حل نشدن را نشان مي داد

 بر اين نظر بوديم كه اگر هم پيش از عرضه اين طرح به شوراي انقالب، تماس بر قرار نشـده باشـد، ايـن طـرح، خـود تهيـه                               -2

در قسـمت اول، از تماسـي در        .  كه از گروگانگيري سود مي برد      شرائط الزم براي ايجاد رابطه با آن گروه بندي در امريكا است           

بنا براين، اگر آن تماس در بهار برقرار شده باشد، اين طرح دنباله آن و براي بهره برداري از روابـط بـا                       . اسپانيا صحبت كرده ام   

 .امريكاي ريگان بقصد استقرار قطعي بر قدرت بوده است

كه بعد از كودتـا بـر ضـد    (و محسن رضائي )  الجزيره "بيانيه"امضا كننده   (سنجاني و بهزاد نبوي         آيا اتفاقي بود كه بهشتي و رف      

نقش مهمي ايفا كرده اند، تهيه كنندگان اين طرح ) 1985-1987سالهاي ( تا ايران گيت 1981، كه از    )بني صدر فرمانده سپاه شد    

 بودند؟

 :بوش را باز گفتم، دبناله ماجرا را پي مي گيرم- رفسنجاني با ريگان-تي      اينك كه نكات اصلي طرح و ربط آن با ارتباط بهش

   پس از شكست نخستين تالش براي بركناري رئيس جمهوري، دست كم از فرماندهي كل قوا، طرح جديدي را تهيه كردنـد و                      

. مان مبـاني طـرح اولـي بودنـد        مباني اصلي طرح، ه   . نكات اين طرح را بتدريج در كارنامه مطرح مي ساختم         . به اجرا گذاشتند  

 :طرح دوم راه عملي براي متحقق كردن طرح اول بود

  جدا كردن خميني از بني صدر و به مخالفت برانگيختن با بني صدر و -1

  اگر شد مردم را از حمايت بني صدر برگرداندن و اگر نشد، بي اثر كردن نقش مردم و-2

 .طرح و اگر ممكن نشد، بي طرف كردن آنها جلب موافقت فرماندهان نيروهاي مسلح با -3

 : بوش بدست نيامده اند، بايد-    تا وقتي سه نتيجه باال حاصل نشده و امكان اجراي موافقتنامه با ريگان 

هم براي طوالني كردن جنگ و هم براي اجراي طـرح بـاال             .  از پايان گرفتن جنگ و استقرار صلح جلوگيري مي كردند          -الف  

 :بايد

 يه ارتش را مي شكستند تا جرأت ابتكار عمل را از دست بدهد و روح-ب 

 . روحانيت را به مخالفت با بني صدر بر مي انگيختند-ج 

 بايد مهار مردم را از راه توقيف و زنداني كردن فعاالن سياسي موافق بني صدر و حمله هاي مكرر چماقداران به اجتماعـات                        -4

  بدست مي آوردند و مردم و ديگر شيوه هاي فشار و تضييق،

بايد موجهاي مهاجرت به خارج را بر مي انگيختند و جاهائي را كه خالي مـي                .  فرار دادن مغزها شرط بركناري بني صدر بود        -5

 و)  ببعد35 كارنامه، صص 4جلد (موجهاي مهاجرت به خارج از اين زمان شروع شدند . شدند، توسط مكتبي ها اشغال مي كردند

 نوامبر براي بركناري بني صـدر، دانسـته   30 تا 3زيرا از تجربه فعاليتهاي دوره   .  جدا مي كردند   "خط امام "ا از    بايد خميني ر   -6

 شـناخته  -2 حمايت يك پارچه مـردم از رئـيس جمهـوري و            -1: بودند كه سه امر مانع اقدام خميني بر ضد بني صدر مي شوند            

 جنگ و تـرس  -3، نام پيدا كرده بود و "خط امام"ارزشها كه در ايران  در جهان، همان اصلها و     "بيان پاريس "شدن خميني به    

درباره جنگ، هر چند سخت باور كرده بود امريكا نمي گذارد ايران شكست بخورد، اما اگر تحولي پـيش مـي                     . از سرنوشت آن  

ن بگذارد و براي او اين      آمد و ارتش توانائي جنگي خود را از دست مي داد، وي دست كم ناگزير مي شد به شرائط صدام گرد                    

 آبروي خـود را بـا خـدا معاملـه     " را سركشيد و "جام زهر" سال، 8او بعد از .  ديني تعيين كننده اي بود-خود شكست سياسي    

ممكن است امريكا موافق شكست ايران نباشد امـا چـه كسـي مـي گويـد كـه موافـق                     :  به او نوشتم   1980اما من در پائيز     . "كرد

عراق است؟ چه كسي مي گويد به از بين رفتن انقالب و اثرات آن، بيشتر از شكست نخـوردن ايـران بهـا نمـي                پيروزي ايران بر    

 دهد؟

    بديهي بود كه ما با اطالع از اين طرح كه هر روز هم يك قسمت آن را اجرا مي كردند، مي كوشيديم حمايت مـردم را هـر                     

ين كننده اي بدست آوريم و احتماالً پـيش از زمامـدار شـدن ريگـان، بـه                  چه فعالتر كنيم و در جبهه هاي جنگ، پيروزيهاي تعي         



بـراي اينكـه در     . تا ممكن است خميني را اگر نتوانستيم با خود موافق كنيم، دست كم بي طرف نگاهداريم               . جنگ خاتمه بدهيم  

جوان كشـور، بـه جنـگ گـرايش     اي كه با انقالب آزاد شده بود، يعني نسل  جامعه طرز فكر موافق جنگ قوت نگيرد و كارمايه  

زيرا ما انقالب و مـيهن      : با همه اينها ما در شرائط مساوي با آنها نبوديم         . پيدا نكند، جنگ را بمثابه كاري شيطاني، ضد ارزش كنيم         

و آنهـا قـدرت را بهـر    . خويش را دوست مي داشتيم و با جنگ مخالف بوديم و به رشد نسل جوان ايران، دلبستگي تمام داشـتيم                

كاري كه بايسته بود و مي كرديم، اين بود كه هر خبر و اطالعي را، پس از اطمينان                  . پس دست آنها باز بود    . مت مي خواستند  قي

تا وقتي امر واقع شد، همه بدانند كه وقوعش دليل قطعـي برصـحت خبـر و اطـالع از                    . از صحت آن، پيشاپيش انتشار مي داديم      

 .وز ادامه داده ايم و فوايد بسيار از آن حاصل كرده ايمبه اين روش تا امر. پيش منتشر شده است

بايد ارتش متجـاوز را بـه انـدازه         . ما در دوره دوم جنگ بوديم     .  اين زمان، دوره مهار كردن ارتش مهاجم به پايان رسيده بود           ٭

 و مهمات، حملـه هـاي       كافي ضعيف مي كرديم تا نيروهاي مسلح ما مي توانستند با دادن كمترين تلفات و مصرف حداقل اسلحه                 

 .موفقيت آميز را به انجام رسانند

ارتش را متهم مي كردند .  رفسنجاني، در مجلس و بيرون آن، تبليغات شديدي را بر ضد ارتش براه انداختند    -    اما جناح بهشتي    

 و از طرف ديگر خمينـي       صدر زير حمله اند    هدف از حمله به ارتش آن بود كه از سوئي ارتشيان بدانند بخاطر بني             ! نمي جنگد 

نگفـت  . روزي فرزند او تلفن كرد كه به تهران بروم و در جلسه اي در حضور خميني شـركت كـنم  : را وارد عمل كنند و كردند  

وقتي به اتفاق فرماندهان ارتش در جلسه حاضر شديم، فرماندار آبادان و دو سه پاسدار را در حضور او          . جلسه براي چه كار است    

 .ندار آبادان ارتش را متهم مي كرد و رئيس جمهوري و فرماندهان ارتش بايد به اتهامات فرماندار پاسخ مي دادندفرما! يافتيم

پس از اين جلسه،    .    اين امر هم زمان بود با روزهائي كه مقدمات عقد قرارداد با امريكا، معروف به بيانيه الجزيره، فراهم مي شد                   

شـايد  .  رفسـنجاني منتشـر شـد      -اين نامه به گمان آن روزم، از جانـب گـروه بهشـتي              . وشتمنامه سخت انتقاد آميزي به خميني ن      

 رفسنجاني بودند كه نامه را بخانـه هـاي روحانيـان            -گروههاي سياسي ديگر نيز آن را نشر داده باشند اما اين افراد گروه بهشتي               

هدفشان آن بودكه خميني را بـر ضـد بنـي صـدر             . دندمي فرستادند و تا ممكن بود به عصبانيت خميني از بني صدر دامن مي ز              

 :در اين نامه نوشتم. برانگيزند و پيش از رفتن ريگان به كاخ سفيد، كار بني صدر را يكسره كنند

  

آن بار كه موافقت شما با تحويل گروگانها به حكومت به مخالفت تبديل شد، بعرض رساندم و در جلسة شـوراي انقـالب در                            « 

كنيم، ناگزير روزي از موضـع ضـعف و          كاري را كه از موضع قدرت حل نمي       :  شدت هيجان و غصه مي گريستم گفتم       حاليكه از 

 . و بدبختانه آن روز رسيده است. تسليم حل خواهيم كرد

... 

هند به      مي ترسم خداي ناكرده پيش بيني چند ماه پيشم راست از آب در آيد و كشور تسليم تقديري بشود كه قدرتها مي خوا                      

 .»آن تحميل كنند و مي ترسم كه از من بعنوان رئيس جمهوري بخواهند اين تسليم نامه را امضاء كنم

 

 قانون اساسي، قراردادها و موافقتنامه ها با دولتهاي خارجي را رئيس جمهوري يا نماينده او بايد امضاء 125    و چون طبق اصل    

معناي اين كار را، هم او و هم رهبـران حـزب   . ارداد با امريكا را امضاء نخواهم كردكند، به اين ترتيب او را تهديد كردم كه قر        

كوشيدند روحانيت و خميني را در اولين فرصت        . حمله به ارتش و رئيس جمهوري را تشديد كردند        . جمهوري اسالمي فهميدند  

 :بر ضد بني صدر وارد عمل كنند

 " امـام  "، در جلسه غيرعلني مجلس گفته بودند كه فرماندهان نظـامي بـه              )1359  آذر 13 تا   8كارنامه   (1980 در اوائل دسامبر     ٭

 .خميني توهين كرده و گفته اند حرف او كه بايد محاصره آبادان شكسته شود، بيجا و از ناداني است

 رئيس جمهور چگونه    روزها بر ( را در كارنامه منتشر كردم       - كه در باال آوردم      -    در همين روزها، خطوط اصلي طرح عملياتي        

 :با وجود انتشار طرح، خميني، غير مستقيم، از طريق نوه خود، حسين خميني، وارد عمل شد). 24-47 صص 4مي گذرد، جلد 

 

 :حيله هاي شگرفت
 

در اين مصاحبه او بني صدر را متهم مي كرد بر ضد پـدر       .  مصاحبه اي از قول حسين خميني در روزنامه اطالعات انتشار دادند           ٭

 ...در برابر او ايستاده است و مي خواهد او را خراب كند و . بزرگش توطئه مي چيند



 :، نامه اي به حسين خميني نوشتم، در اين  نامه، از جمله يادآور شدم كه)1359 آذر 13 (1980 دسامبر 4    در 

 

منتظر فعـل و    . دست نگهداشته است  .  بگيرد ارتش عراق مي تواند اهواز را     :  شنديده ايد كه آقاي ياسر عرفات گفته است        -1    « 

 .به امام اينطور گفته بودند كه ارتش ما عمل نمي كند بلحاظ اينكه در  تهران كودتا بشود. انفعال در تهران است

... 

    آن فعل و انفعال چه مي تواند باشد؟ جز زمين زدن رئيس جمهوري كه به تصديق خود شما توانست پيشروي دشمن و تحقق                       

شه ها را متوقف كند، چه مي تواند باشد؟ شايعه ترور رئيس جمهوري در هفته قبل از عاشورا و كـارزار تبليغـاتي هفتـه بعـد از                            نق

 بچه قصدي صورت مي گيرد؟... عاشورا و 

 :من نيز سئوالها را طرح مي كنم.     شما سئوالهايي را طرح كرده ايد

  را خرد كند؟"رئيس جمهوري" جز امام چه كسي مي تواند -الف 

 آيا آن نقشه كه در آن نوار بود حاال بهترين وقت به اجرا در آوردنش و برانگيختن امام به مخالفت نيست؟-ب

همان نامه كه در باال نوشتم چگونه منتشر كردند و قسمتي از آن را              ( اگر اينطور است، راستي چه دستي نامه اينجانب به امام            -ج  

رامنتشر كرده است؟ آيا بقصد خراب كـردن امـام بـوده            ) ليم آميز به امريكا راجع مي شد، نقل كردم        به امضاء نكردن قرارداد تس    

است يا در مرتبة اول القاء اين باور كه رئيس جمهوري در مقابل امام ايستاده اسـت و بـرانگيختن امـام بـه زدن حرفـي كـه در            

 انتظارش دشمنان موجوديت اسالم و ايران، روزشماري مي كنند؟

 راستي اگر توطئه گرفتن فرماندهي كل قوا به نتيجه مي رسيد، اگر صحبتهائي كه دربـارة عـزل رئـيس جمهـوري قبـل از          -ـ  ه

، شما كه در خوزستان هستيد، بگوئيد چـه  ... تاسوعا شده است و در آن روز بصورت درس قانون اساسي مطرح شده است و اگر                 

 پيش مي آمد؟

 الب اسالمي شكست مي خورد يا تنها بني صدر؟ در صورت شكست، امام و ا نق-و 

 مخالفت بنياد گذار جمهوري اسالمي با اولين رئيس جمهوري و روانه كردن او، چه بر سر جمهوري در اوضاع فعلـي كشـور         -ز  

 »مي آورد؟

 

 از دست برود، بهتـر   اگر نصف ايران در جنگ"     حسين خميني را به جلسه بهشتي و جماعت او برده بودند تا قانعش كنند چرا     

 ».از آنستكه بني صدر پيروز بشود

    اما او كه جوان بود، از طرفي با توجه به واكنش نامطلوب مصاحبه اش در جامعه و از سوي ديگر بر اثر پـي بـردن بـه برنامـه                              

افشا كـرد كـه او   . ه اند رفسنجاني، مصاحبه دومي انجام داد و گفت مصاحبه اولي، حرفهائي بوده كه در دهان او گذاشت      -بهشتي  

 ...را در جلسات خود برده اند و او متوجه شده است برنامه شان اينست كه بني صدر را از سر راه بردارند و 

وقتي به نـزد    . عمويم با تلفن گفت فوراً به تهران بيا امام منقلب است          . گفت در آبادان بودم   :     و نزد من آمد و شرح ماجرا كرد       

از نزد او كه بيرون آمـدم، عـواطفم         ! بني صدر مي خواهد مرا خراب كند      : مي گفت . يدم بشدت منقلب است   پدربزرگم رفتم، د  

حاال ديگر روشن بود كه خميني      . مخبر اطالعات را حاضر كردند و آن مصاحبه را بر زبان من گذاشتند            . بشدت تحريك شده بود   

 ممكن است او را از رفتن به راهي كه رفت باز داريم و دسـت                از اين پس، كوشش ما اين شد كه تا        . انتخاب خود را كرده است    

 .كم از ورود ان به عمل بر ضد رئيس جمهوري تا ممكن است جلوگيري كنيم

 در قسمت اول نوشتم كه بهشتي و نزديكان به خميني وارد گفتگو با فرماندهان نظامي شده بودند تا زمينه بركناري بني صـدر                        ٭

 :در اين باره به او نوشتم) 1359 آبان ماه 30 (1980 نوامبر 21در نامه . راهم آورندرا از فرماندهي كل قوا ف

 

 قرارشان بوده و هست كه مرا از فرمانـدهي كـل قـوا و رياسـت             " اينها   "يكبار كتباً نوشتم و جمعه پيش شفاهاً عرض كردم              « 

وقتي نامه نمايندگان در اين زمينـه طـرح         . ذائي هم هست  از پيش اين كار را مي خواستند بكنند و در نوار ك           . جمهوري بردارند 

بـدون ترديـد چـون شـما        . شد، فرماندهان نظامي نزد من آمدند كه قرار است شما را بردارند و فالني را فرمانده كل قوا بكنند                  

ن و غرب را بكلـي از بـين   خواهند كرد و اين امر جبهة خوزستا... نظامي نيستيد، براي موجه جلوه دادن اين امر، ما را گرفتار و            

معلوم . پس اول شما ما را برداريد  بعد اينكار بشود كه ضررش كمتر باشد  . خواهد برد و معلوم نيست چه بر سر كشور خواهد آمد          



اين وضع با وجود قوت كساني كه طرفدار انحالل تدريجي          . است با اين توطئه ها و اخبار، با چه روحيه اي فرماندهي مي كنند             

 ».ودند، در حكومت، بدترين وضع استارتش ب

       بدينسان، از سوئي بر ضد فرماندهان ارتش در مطبوعات و مجلس و مسجد تبليغ مي كردند و از سـوي ديگـر بـه بعضـي از                           

به دو تن، يكي سرتيپ فالحي و ديگري سرهنگ فكوري، وعده داده بودنـد              !  فرماندهان وعده فرماندهي كل قوا را مي دادند       

، فالحي  )1360خرداد   (1981در ژوئن   .  از فرماندهي كل قوا، آنها را به اين مقام منصوب خواهند كرد            "عزل بني صدر  " پس از 

 !اما چند هفته بعد، او و فكوري را با يك انفجار از ميان برداشتند. را فرمانده كل قوا كردند

 :ي، حيله هاي باز هم حيرت آورتري بكار بردند  در زمينه كشاندن روحانيت و شخص خميني به مخالفت با رئيس جمهور٭

استاندار و معاون او وظيفه بر هم زدن اجتمـاع را از            . ، سالمتيان و الهوتي در مشهد سخنراني كردند       1980 در دهه اول دسامبر      -

نداختند كه در آن    بعد از سخنراني، در سراسر كشور هياهوئي عظيم براه ا         .  رفسنجاني، بر عهده گرفته بودند     –سوي گروه بهشتي    

اين سخنراني و سخنرانيهاي نظيرش را با بكار انداختن چماقداران بـرهم مـي             .  توهين شده است   "روحانيت مبارز "سخنراني به   

البته با وارونه كردن محتواي     . زدند و هر بار تبليغاتي شديد به راه مي انداختند كه به خميني و يا به روحانيت توهين شده است                   

 .ين امر را تبليغ مي كردند كه رئيس جمهوري بكار از بين بردن اعتبار روحانيت استسخنرانيها ا

 هزار نفري براي تصرف تهران و كنار زدن خميني          10 به خميني گزارش دادند كه بني صدر در حال تشكيل يك نيروي مسلح               -

 .و روحانيان از قدرت است

جواب، پرسشنامه اي از قول دفتر رياست جمهوري جعل كردنـد كـه در    از همه جالب تر اينكه با عوض كردن جاي سئوال با   -

 :آن اين دو سئوال بايد از مردم پرسيده مي شد

  آيا امام خميني امريكائي است؟-

  كداميك از اين سه نفر، رجائي، بهشتي يا رفسنجاني ممكن است بني صدر را ترور كنند؟-

 و سفر در شهرها، با تمام توان مي كوشيديم مردم را نسبت به كودتاي خزنده حساس                  گروه ما نيز بيكار ننشستند، از راه روزنامه        ٭

خـرداد   (1981 ماه، يعني تا ژوئـن       8و همانطور كه واقعيتهاي زير نشان مي دهند، اين حساسيت روزافزون سبب شد كه تا                . كنيم

 .، نتوانند برنامه بر كناري بني صدر را عملي كنند)1359

واكنش شديد افكار عمومي كـه      .  بهشتي مخالف بودند   - با گروه رفسنجاني     "روحانيت مبارز تهران  "ثريت قاطع        آن زمان، اك  

بروز مي كرد، سبب شد كه نـزد خمينـي برونـد و از كارهـاي                ) بهشتي، رفسنجاني، خامنه اي   (با ابراز نفرت نسبت به سه مفسدين        

 6در آن جلسـه كـه در        . يرون آمدند، نزد من آمدند و قرار بر جلسه اي شـد           از نزد او كه ب    .  رفسنجاني انتقاد كنند   -گروه بهشتي   

تشكيل شد، ربط توطئه ساقط كردن رئيس جمهوري را با چگونگي حـل مسـئله گروگـانگيري بـاز                   ) 1359 آذر   15 (1980دسامبر  

 :نوشتم) 57 ص 4جلد (در كارنامه همان روز . البته اسم خميني را به ميان نياوردم. گفتم

بهتر است هيائتي تعيين بشود و موارد را يك به يك تحقيق كند و گفتم از نظر من يك توطئه براي ساقط كردن جمهـوري                          «    

وجود دارد كه ظاهرش مخالفت با رئيس جمهور است، بعد از اينكه كار او را ساختند، ديگر معلوم است بنائي كه پايه اش سسـت            

 »شد، چقدر دوام مي آورد؟

 حاضر حالي كردم كه سازشي با گروهي كه ريگان را در امريكا بر سر كار آورده، بعمل آمده است و نتيجه قهري اين                     به افراد 

 نفري انتخاب بشود و در فعاليـت هـاي هـر دو طـرف،               5بنابراين، پيشنهاد كردم يك هيات      . سازش، از بين بردن بني صدر است      

رفسنجاني و رجائي البته با تشكيل اين هيات موافق نبودند و بعـد هـم     . ندداوري ك )  رفسنجاني -طرف بني صدر و طرف بهشتي       (

اما هيات انتخاب شد و البته يكي از عوامل بازدارنده انجـام طـرح بركنـاري                . گفتند از راه اتفاق در اين جلسه شركت كرده اند         

 .بني صدر قبل از روي كار آمدن ريگان، گشت

 نفري و نه سخنان افشاگر حسين خميني و نه موضع قاطع فرماندهان نظامي و        5شكيل هيات    با اينهمه، نه حمايت عمومي و نه ت        ٭ 

روشن بـود   .  رفسنجاني طرح بركناري رئيس جمهوري را پي بگيرد        -دست آوردهاي جنگي، مانع از آن نشدند كه گروه بهشتي           

 واقع اميدوار بودند كه خميني اسـتعفائي را كـه           در. كه مي خواهند پيش از امضاي قرارداد آزادي گروگانها، او را بركنار كنند            

ماه ها پيش نوشته و نزد او گذاشته بودم، منتشر كند و مشكلي در امضاي قرارداد علني پيش نيايد و مانع اصلي سازش از سـر راه                           

داي سـوگند از    در حقيقت، گرچه نمي خواستند گروگانهـا پـيش از لحظـه ا            .  بوش، برداشته شود   -اجراي قرار پنهاني با ريگان      

تاريخهاي پيشـنهاد دادن و يـا پيشـنهاد متقابـل دادن حكومـت              : جانب ريگان آزاد بشوند و اين يكي از دو دليل دوم مهمتر بود            



ايـن دوره، دوره    . آمـد  بعمل مي ) گاه اقدامهائي (ايران، عيناً همان تاريخها بودند كه در آنها، براي بركناري بني صدر اقدامي              

 :ا براي بركنار كردن و اگر نشد از بين بردن رئيس جمهوري بودشديدترين فعاليته

، رجائي بعنوان نخست وزير، بخشنامه اي صـادر كـرد كـه نامـه هـاي رئـيس جمهـور بـه         1359 آذر 20 - 1980 دسامبر 11 در  -

  ...اين بخشنامه بر خالف قانون اساسي بود اما! وزارتخانه ها، بايد از طريق دفتر نخست وزير ارسال شوند

شورايعالي قضائي كه بهشتي رئيس آن بود، جانشين قوه قانون گزاري و نيز شورايعالي دفـاع                :  فشار به مردم روز افزون مي شد       -

گرفتـار كـردن خبرنگـاران روزنامـه        ! بعنوان مقررات زمان جنگ، اعمالي را جرم شناخت و براي آنها مجازات معـين كـرد               . شد

 دفاتر همكاري مردم با رئيس جمهوري، شكنجه كردن و محكوم كردن و حتي اعدام، وسعت                انقالب اسالمي در شهرها و اعضاي     

 .گرفتند

 در برابر اين هجوم عمومي به آزاديها، من با شعار دفاع از آزادي از جنگ با ارتش متجاوز مهمتر است، در شهرهاي كشور بـه                          ٭

 )91ه مي گذرد؟، ص  ، روزها بر رئيس جمهور چگون4جلد : ( مي گفتم. گردش پرداختم

اگر خدمتي من در اين جنگ كرده ام و ناممكن ممكن شد و نيروهاي مسلح ما توانستند دشـمن را سـد كننـد و                         ! اي مردم     « 

ارزش ايـن   . مانع از انجام توطئه بشوند، به گمان خودم در برابر خدمتي كه براي حفظ آزاديهاي شـما كـرده ام، نـاچيز اسـت                       

 ».ين ا ست كه با كوشش در دفاع از آزاديهاي شما توأم شدجنگ و اين رهبري در ا

 رفسنجاني در برابر اين استراتژي، به اين حيله متوسل شدند كه بايد بي اعتقادي مرا به واليت فقيه پيش بكشند                     -    گروه بهشتي   

 :اين تبليغ را به راه انداختند كه. و تبليغ كنند تا ساكت بشوم

 .» مردم مفهوم مخالفي هم دارد و آن نفي واليت فقيه استتكيه بني صدر به رأي   « 

براي اينكه اين حيله را بي اثر كنـيم، گفتـيم در            .     اين حيله كارگر نشد زيرا من و دوستانم به دفاع از آزاديها وسعت بخشيديم             

 .وابستگي، ضد اسالم جايگزين اسالم مي شود و راست مي گفتيم

 : رفسنجاني، همزمان فشار به ارتش را افزايش دادند- گروه بهشتي ٭

  افسران ارتش را بر خالف قانون اساسي به مجلس احضار مي كردند و آنها را مورد استيضاح قرار مي دادند؛-

سي جامعه، سالم   جو سيا " در جلسه غيرعلني مجلس گفتگو كرده بودند كه تا وقتي فرماندهي كل قوا از بني صدر گرفته نشود،                    -

 ."نخواهد شد

 :، دو تا بودند1980    اما مهمترين كوششهاي اين گروه در ماه دسامبر 

 !:يكي دعوت رجائي، نخست وزير درباره جنگ و خطر پيروزي ارتش

  روحـاني را   40 براي اينكه تظاهرات سراسر كشوري موفق شوند، در شهرها شايع كردند كه گروه بني صدر مي خواسته است                    ٭

گفتند در اين اجتماع، عكس خمينـي را        . مردم اصفهان در اجتماعي گرد آمده بودند تا نطق سالمتيان را گوش كنند            . ترور كند 

در .  تلويزيون و روزنامه ها و نماز جمعه ها، درباره اين واقعه ساختگي فراوان تبليـغ كردنـد                 –دستگاههاي راديو   . پاره كرده اند  

 بودند، چهار روحاني چهار استان، مدني امام جمعه تبريز و صدوقي امام جمعه يـزد و دسـتغيب                   جوي كه بدينسان بوجود آورده    

امام جمعه شيراز و طاهري امام جمعه اصفهان، مردم شهرهاي ايران را دعوت به راه پيمائي و ميتينـگ در دفـاع از روحانيـت و                          

كـه خمينـي    ) 119 و   118، صص   4 جلد   - آذر   26(سامبر نوشتم    د 17در كارنامه   . ابراز انزجار نسبت به مخالفين روحانيت، كردند      

 رفسنجاني مطمئن بودند حداقل عزل بني صـدر را از فرمانـدهي             -اجازه برگزاري اين تظاهرات را نخواهد داد؟ گروه بهشتي          

جمهـوري   آذر، كه روز برگـزاري تظـاهرات بـود، روز تعيـين تكليـف رئـيس                  26 دسامبر   17روز  . كل قوا بدست خواهند آورد    

 .خوانده بودند

   به خميني پيام دادم كه از برگزاري تظاهرات استقبال مي كنم، خود نيز صبح روز تظاهرات، مردم را دعوت به شركت در آن                       

در اجتماع مردم تهران شركت خواهم كرد و آنچه را تا بحال نگذاشـته ايـد بگـويم، بـه مـردم خـواهم گفـت و                           . خواهم كرد 

 ب آنها را مي گيرند يا مرا؟خواهيم ديد مردم جان

در كارنامه نوشتم كه يك شـب پـيش از آن، در پاسـخ افسـران كـه اظهـار       .     مي دانستم خميني تظاهرات را بر هم خواهد زد      

 !امام راه پيمائي را لغو خواهد كرد: نگراني مي كردند، گفته ام

نخست نگران بودنـد كـه مـردم بـه راه           :  زمينه افكار عمومي بود         اين لغو، پيروزي مسلم ما در يكي از مهمترين زمينه ها، يعني           

اما نگراني زياد نبود زيرا دستگاه هاي تبليغاتي همه در انحصار آنها بود و مـي توانسـتند كـاهي را كـوهي جلـوه                         . پيمائي نيايند 

 خود و آنها بوجود مـي       اما وقتي فهميدند رئيس جمهوري خود در اجتماع شركت مي كند و حالت يك بحث آزاد ميان                . دهند



آورد و در پي اين بحث آزاد، جهت گيري مردم نوعي رفراندوم بسود رئيس جمهوري و به زيان آنها مي شود، مصـلحت را در                         

پيدا بود كه اين وضع را      . اين اولين بار بود كه ابتكار اجتماعي را كه خود دعوت مي كردند، از دست مي دادند                . لغو آن ديدند  

بهر رو، از آن پس ديگر نكوشيدند مردم را از رئيس جمهوري جدا كنند بلكه كوشيدند مردم را مهار كنند                    .  كرد تحمل نخواهند   

 !و به تبليغ مرام واقعي خود پرداختند كه مردم عقل ندارند و رأي مردم هيچ ارزشي ندارد

كنش مردم اصفهان در يكي از اجتماعهـا كـه در           ، يك روز پس از لغو راه پيمائي و بمناسبت وا          ) آذر 27( دسامبر   18   در كارنامه   

 :آن قطعنامه پيشنهادي را نپذيرفته بودند، پيامي را كه به خميني داده بودم، در اين عبارات به مردم گزارش كردم

نوشته ها و گفته هاي من هستند و عمل من هست و گواهي مي دهند كه من از آن جريان فكري كه گمان مي كند مـردم                               « 

 و  " اهللا اكبر  " پذيرند، هر چه به آنها القاء كني مي پذيرند، اگر در اجتماعاتي آمدند هر قطعنامه اي كه بخواني مي گويند                      فعل

عقيده ام بر اين است كه وجـدان عمـومي، شـعور عمـومي، آگـاهي           . من بر اين باور نبوده ام و نيستم       . تصويب مي كنند، نيستم   

 " اهللا اكبر  "در اجتماع هائي هم كه قطعنامه بگذرانند و عده اي در آن             . اي بله نمي گويد   عمومي وجود دارد و به هر قطعنامه        

بايد صـداي خودشـان را بلنـد كننـد و مـي       . بگويند و به پاي مردم بگذارند، ديگران ساكت نمي مانند و نبايد هم ساكت بمانند              

 .»كنند

 :وردند رفسنجاني، در دو صحنه شكست خ- با اين شكست، گروه بهشتي ٭

رجـائي در مسـجد سپهسـاالر       . درباره ارتش، واكنش آنهـا بسـيار شـديد بـود          . واكنش آنها را درباره مردم آوردم     . مردم و ارتش  

 :گفت) مطهري(

مـا  .  ماه ديرتر، با نهادهاي انقالبي پيروز بشويم بهتر از اينست كه با ارتشي پيروز بشويم كه كودتاگران را بكار گرفته اسـت                      6    « 

 ».زيرا بعد از جنگ، با اين ارتش مقابل خواهيم شد. يروزي را كه اين ارتش بدست بياورد نمي خواهيمآن پ

   اين ترس از پيروزي نظامي را تا آخر جنگ از دست ندادند و يكي از داليل طوالني شدن جنـگ و پايـان غمبـار آن همـين                            

 رفسنجاني طوالني كردن جنگ و جلوگيري از پيروزي         -بهشتي  بهر رو، با اين سخنان، روشن مي شد كه برنامه گروه            . ترس بود 

 .ارتش است

سـخنان رجـائي را     .  نفري منتخب روحانيت مبارز تهران نوشـتم       5نامه اي به هيات     ) 1359 ديماه   11 (1981 ژانويه   2    در تاريخ   

 : گوشزد كردم"مسئله گروگانها"حل اطالع دادم و به اشاره ربط اين سخنان و اقدامات ديگر را با انتخاب ريگان و چگونگي 

، مصلحت كشور در شعله ور كردن ...با توجه به وضع جنگ و وضع گروگانها و نزديكي زمامداري ريگان و وضع اقتصادي و                « 

 .»آتش برخوردها نيست

 گسترده اي براه انداختند كه       ماه ديرتر، بهتر از اينست كه با اين ارتش پيروز بشويم، كارزار تبليغاتي             6 همين ها كه مي گفتند       ٭

فشار مي آوردنـد    . در واقع مي دانستند كه در تدارك يك حمله بزرگ هستيم          . چرا ارتش خوابيده است و چرا حمله نمي كند        

هم بـه   . اين حمله هر چه زودتر انجام بگيرد و ما مي خواستيم يكي دو روز به زمامداري ريگان مانده، اين حمله را انجام بدهيم                      

حاظ كه بايد تمامي امكانات را براي موفقيت حمله گرد مي آورديم و  هم به اين لحـاظ كـه پـيش از زمامـداري ريگـان،                         اين ل 

عراق تن به صلح با شرايط ايران بدهد و هم بدين لحاظ كه ريگان از روز اول با ايراني موفق و بي نياز به آن سازش پنهـاني رو           

نتظري را نيز وارد عمل كردند و او عالوه بر اظهارات پي در پي، به خميني نامه يا تلگـرام  براي باال بردن شدت فشار، م    . برو بشود 

 ژانويـه   2در نتيجه حمله را در      . خميني اين فشارها را به ما منتقل مي كرد        . فرستاد و از او خواست فشار بياورد حمله انجام بگيرد         

يان مي گفتند و به حق كه به آنها خيانت شده و فرصـت مهمـي از دسـت                   ارتش. بعمل آورديم و البته نتيجه مطلوب را ببار نياورد        

در واقع بر اين نظر بودم كه بـا روي كـار آمـدن ريگـان، طـرف            . نامه اي به خميني نوشتم و استعفا كردم       . كشور بدر رفته است   

افزود و زيانهاي كـه بـه       ايراني سازش پنهاني بر كوششهاي خود براي بركنار كردن رئيس جمهوري و طوالني كردن جنگ مي                 

 !خميني نپذيرفت و با شدت تمام به كساني كه آن فشارها را آورده بودند، پرخاش كرد. كشور مي رسيدند، عظيم تر مي گشتند

 

 -از سوي دستگاه ريگان مراجعت مكرر مي شدند و مراجعه كننـدگان خـود مـي گفتنـد بـا بهشـتي                       

 :رفسنجاني ارتباط دارند
 



. اعدام شد ) 1360خرداد   (1981دايره اطالعات رياست جمهوري، رشيد صدرالحفاظي، بعد از كودتاي ژوئن            يكي از مسئوالن     ٭

با آنكه او را مجبور كرده بودند در برنامه اظهار ندامت تلويزيوني شركت كند و به اعدام نيز محكوم نشده بود، اعدامش كردند،                       

 .گناه او چه بود؟ پاسخ را در زير خواهيد يافت

تلفـن كننـده مـي گفـت از     . وص بعد از انتخاب ريگان بود كه ديگر مراجعات تلفني به دفتر رياست جمهوري نيز مـي شـد    بخص

رئيس جمهوري جز حكومت امريكـا كـه در         : پاسخها منفي بودند  . جانب ريگان است و مي خواهد درباره گروگانها صحبت كند         

 . حاضر نيست با كسي و مقامي و گروهي رابطه برقرار كندحال حاضر رياستش با كارتر است، آنهم از مجراي رسمي،

 رفسنجاني پي گيري كند و عناصر –    بر اثر اين مراجعات، رشيد صدرالحفاظي مامور شد رابطه دستگاه ريگان را با گروه بهشتي           

ـ          .  صفحه تهيه كرد   100او گزارشي در    . كليدي را بيابد   المي بـا كسـاني كـه از        بنا بر اين گزارش، جناحي از حزب جمهـوري اس

شخص بهشـتي نيـز بـا سـليوان و هـايزر            . با دستگاه سيا در ارتباط بودند، همكاري داشتند       ) 1332 مرداد   28 (1953كودتاي اوت   

ارتباط داشته و موافقت با سليوان، آخرين سفير امريكا در ايران، مبني بر ايجاد رژيمي بر اساس وحدت نظاميـان و روحانيـان را                        

بدينسان، هنوز اسناد سفارت امريكا منتشر نشده و كتابهاي سليوان و هايزر چاپ نشده بودند كه مـا بـه   . ني كرده است  او كارگردا 

كمي بعد خواهيد ديد چگونه اين اطالعـات در سـرمقاله انقـالب             . او را بدينخاطر اعدام كردند    . اين اطالعات دست يافته بوديم    

 .اسالمي، بقلم شهيد حسين نواب صفوي آمدند

    اما چرا اين مراجعات بعمل مي آمدند؟ مراجعه كنندگان توضيحي جز ايـن نمـي دادنـد كـه ريگـان مايـل اسـت بـا رئـيس                             

اما تصور ما اين بود كه مي خواهد حـاال          . جمهوري ايران روابط دوستانه برقرار كند و با او درباره مسائل مهم گفتگو داشته باشد              

روشـن بـود كـه دسـتگاه        . يس جمهوري شده است، به سازش محرمانه، رنگي رسمي بدهـد          كه سازش پنهاني بعمل آمده و او رئ       

بنابراين ممكن بود گفتگو مي كرديم و اسـلحه  . ريگان بهشتي و رفسنجاني را بعنوان طرفهاي خود در ايران، انتخاب نكرده بودند     

 :را ما مي گرفتيم، اما به سه دليل اينكار را نكرديم

در واقـع  . ي كه مردم ايران بخاطرشان انقالب كرده بودند و ما بدانها باور داشتيم و داريم، مباينت داشـت         با اصول و ارزشهائ    -1

اگر بنا مي شد سازشي را از دست رقبا بربائيم، بهتر آن بود كه با خود آنها سـازش مـي                     . ما با اصل دست نشاندگي مخالف بوديم      

 .كرديم

و .  ما را حربه اي بر ضد ما بكند و به سرعت خود را از شر ما بياسايد"سازش"وانست  خميني حاال ديگر طلبكار مي شد و مي ت     -2

 به اين مناسبت بر اعتبار خود در افكار عمومي نيز بيفزايد و 

 حيات انقالب ايران را در گرو آن مي دانستيم كه رهبران آن در برابر هيچ قدرتي زانو نزنند و اينگونـه سازشـها را بـدترين                           -3

 .سليم شدن تلقي مي كرديمشكل ت

گفتـه بودنـد مـي خواهنـد     .  آوريل بار ديگر، در آلمان، مراجعه كرده بودنـد         10 به همان مشاور كه اينك در امريكا است، در           ٭

آيا تصادفي بود كه بعد از امضاي قراردادهاي خريد اسـلحه           . پاسخ دادم نپذيرد  . درباره جنگ و مطالب مهم سياسي گفتگو كنند       

 تقاضا كنند با مشاور رئيس جمهوري ايـران         -  كه رئيس جمهوري و فرمانده كل قوا از آن اطالع نداشت              -از اسرائيل   امريكائي  

 درباره مسائل مهم و جنگ گفتگو كنند؟ 

 22 (1981 آوريـل  13   بهررو، با توجه به اين اطالعات و مراجعات و گفتگوي قبلي كه با موسوي اردبيلي بعمل آورده بودم، در              

 :در آن، از جمله آوردم كه.  بود، نامه مفصلي نوشتم"دادستان ديوان كشور"به او كه ) 1360روردين ف

نمي دانم شما چه مي خواهيد بكنيد؟ اما حاصل يك سال اطالعات جمع آوري شده را در خطوط اساسي طرحي كه بـراي                          « 

 :بعد شما را با خداي خود، تنها مي گذارم. سمنابودي اين جمهوري تنظيم كرده اند، به شرح زير براي شما مي نوي

بـا  ) اشاره كرده ام به صحبتهائي كه بـا او كـرده بـودم و در قسـمت اول گـزارش آورده ام                     (    به حافظة خود مراجعه بفرمائيد      

 :اينجانب هم عقيده مي شويد كه

نمي خواهم . بطه برقرار كرده اند، او را لو داده اند    امريكائيها با هر كس، چه در دوران انقالب و چه پس از پيروزي انقالب، را             

با آخري دربارة يـك  . از كسي اسم ببرم اما از مسئله گروگانها به  اين طرف، با سه نفر تماس گرفته اند و هر سه نفر را لو داده اند 

 !!حكومت ثابت از راه وحدت نيروهاي مسلح و نيروهاي مذهبي، صحبت كرده اند

در آلمان، با يكي از نزديكان اينجانب تماس گرفته اند كه مي خواهند دربـارة مطلـب مهـم سياسـي، از جملـه              دو شب پيش،    

امريكائيها مي خواهنـد بـه مـردم مـا و مـردم      : كسب تكليف مي كرد بپذيرد يا نپذيرد؟ گفتم نپذيرد چرا كه      . جنگ، گفتگو كنند  

كس هست، در به در، بدنبال آنها است تا بند و بست كند و از رقبـاي خـود                   امريكا و به مردم همه دنيا بگويند در اين انقالب هر            



با اينكـار بيـاد   . بنا بر اين دو روز ديگر، خبر اين مالقات و گفتگو را، مطابق معمول، در روزنامه اي منتشر خواهند كرد             . جلو بيفتد 

 موجـب مـي شـود آنهـا كـه مـي تواننـد در                آورند كه هنوز كليد قدرت در دست آنها است و همين امر            همه هموطنان ما مي   

و ا لبته همه شواهد و قرائن مي گوينـد          (وابستگي با غرب زندگي كنند و قدرت را هم بدست آورند، به سرعت دست بكار شوند                 

 :و حاال فرض كنيد خطوط طرح اينها باشند. بكار خود، سرعت خواهند بخشيد). كه دست بكار هم شده اند

 :يار و بي اعتبار كردن رئيس جمهوري و نهادهاي ديگربي اخت:    مرحله اول

... 

  گرفتن فرماندهي كل قوا و ناگزير كردن وي به استعفا-

... 

 .»استبداد با رنگ مذهبي، در ظاهر براي اجراي مكتب و در واقع زمينه سازي براي عود استبداد وابسته به غرب:    مرحله دوم

 اسم نمي برم و مي دانست كه مقصود رفسنجاني و بهشتي است كه دسـت كـم از مالقـات                          بر موسوي اردبيلي واضح بود چرا     

حاال ريگان رئيس جمهوري امريكـا بـود و رابطـه دو            .  بوش دارند  -واشنگتن و پاريس بدينسو، رابطه اي مستمر با دستگاه ريگان           

، ما را ناگزير مي كند به گفتگو بر سر عقد         ضرورت اين رسمي شدن رابطه    . طرف بايد هر چه زودتر جنبه رسمي بخود مي گرفت         

زمان، يعني فاصله هاي زماني، ميان گفتگوها، شهادت بي خدشه اي بر وجود رابطه ميان تـاخير                 . موافقت نامه الجزيره باز گرديم    

 :انداختنها و فعاليتها براي حذف رئيس جمهوري منتخب مردم ايران، مي دهد

 

 : اقدام به ترور، حيله حقوقي يافتندپس از بي نتيجه شدن تشبث ها، حتي
 

 نوشته ام، شورايعالي قضائي، و بخصوص شخص بهشتي، سخت در تالش بودند  "دادستان ديوان كشور  "   همانطور كه در نامه به      

، بهشـتي كوشـيده بـود اعضـاي ديـوان           )1981 (1360در بهار   . كه در دادگستري اسباب محكوميت و بركناري مرا فراهم آورند         

اما اعضاي ديوان كشور به اتفاق آراء رئيس جمهوري را قابل تعقيب و محاكمه ندانسته .  را با محاكمه بني صدر موافق كند       كشور

 مـي خوانيـد،   "شـيطان بـزرگ  " مي نوشتم سه تن با امريكا، همان كـه          "دادستان ديوان كشور  "بديهي بود كه وقتي به      . بودند

اما نه آن وقت توضيحي قضـائي و  . حداقل بايد توضيحي مي خواست.  بست كرده است   ارتباط برقرار كرده و يكي از آنها بند و        

غائلـه چهـاردهم    "غيرقضائي خواست و تعقيبي قضائي را الزم ديد و نه وقتي اين نامه را در كتابي هزار صفحه اي، تحت عنوان                      

تاريخ قضائي جامعه هاي بشـري، شـايد بـي    گذرا بگويم كه اين كتاب در . ، درج كرد، توانست آن را تكذيب كند   "1359اسفند  

زيرا عالي ترين مقام قضائي، بي اعتنا به ضرورت بي طرفي مقام قضاوت، مدعي رئيس جمهوري ايـران و دوسـتان و                      . مانند باشد 

 !همكاران او شده و هر اتهامي را بر آنها وارد آورده است

 بوش، از پيش از انتخـاب شـدن آن          - رفسنجاني با ريگان     -ان بهشتي       بهر رو، مقامات رژيم خميني درباره روابط پنهاني كه مي         

 صفحه اي، 1000شگفت زدگي خواننده اندازه نخواهد شناخت وقتي بداند در اين كتاب   . ، سكوت مطلق كرده اند    1980دو در   

 !ضاء كرده بودند، نيستكلمه اي از اعالم جرم رئيس جمهوري بر ضد نخست وزير و وزير مشاور او كه قرارداد الجزيره را ام

 : پي بگيريم و ببينيم چسان كار به اعالم جرم كشيد1981 و ژانويه 1980   ماجراي امضاي موافقتنامه را در ماه هاي دسامبر 

تهديد كرده بود كه امام     . احمد خميني، فرزند خميني، نامه اي تهديدآميز به من نوشته بود          ) 1359 آذر   3 (1981 نوامبر   25 در   ٭

 :از جمله يادآور شدم. پاسخ سختي به او نوشتم. واند شما را خرد كندمي ت

چند بار گفته ام مردم آقـا را        ... من هيچوقت در اين باره ترديد نكرده  ام          . تهديد كرده ايد كه آقا مي تواند مرا خرد كند             « 

بوبيتي كه تحصيل كرده اسـت، يـك سـال          آن جمهوري كه اولين رئيس جمهورش، با مح       ... مرجع قبول دارند و نه سياستمدار       

آنها كه اينهمه توطئه مي چينند، اين را مي دانند كه خرد كردن من، مرگ جمهوري               . دوام نياورد، جمهوري قابل دوامي نيست     

خالص زودتر جانم را    ... استعفايم هم نزد امام است      ... بهمين نظر است كه اينهمه بدنبال گلوله اي هستم كه به من بخورد              . است

 .»كنيد

 

از جمله، گروهي مامور شـده بـود   . كشف شدند) 1359آبان و آذر  ( 1980 توطئه ترور در ماههاي نوامبر و دسامبر  3    در واقع،   

رئيس جمهوري را در روز عاشورا، در همان روز كه مردم را دعوت كرده بود در ميدان آزادي اجتمـاع كننـد و حقـايق را از                           

با آنكه يكي از اعضاي گروه خود به دفتر رياست جمهوري آمد و همه چيز را گفت، دادگستري كوچك                   . دزبان او بشنوند، بكشن   



باز دادگسـتري مثـل     . موضوع را عنوان كردم   ) 1359 دي ماه    30 تا   26 (1981 ژانويه   21 تا   17در كارنامه   . ترين اقدامي نيز نكرد   

 !!سنگ، سرد و بي تفاوت برجا ماند

 اگر خط امريكا پيروز بشود، نخستين كسي كه كشته خواهد شد، رئـيس جمهـوري خواهـد بـود     " مي گفتيم      حاال ديگر هم ما   

 حـذف فيزيكـي بنـي       " رفسنجاني مي گفتند اگر امام وارد عمل نشـود،           -و هم افراد گروه بهشتي      ) 81 ژانويه   21 تا   17كارنامه  (

 ! تنها راه عالج است"صدر

روشن بـود كـه طـرف       .  رفسنجاني با دستگاه كارتر بر سر موافقتنامه ادامه داشت         -وه بهشتي      در اين جو سياسي، گفتگوهاي گر     

فاصـله هـاي زمـاني،      . زيرا مي خواست پيش از امضاي موافقتنامه، كار رئيس جمهوري را تمام كنـد             . ايران دفع الوقت مي كند    

 الوقت ممكن نگشت، بناگهـان بهـزاد نبـوي از    خود بخوبي نشان مي دهند كه وقت كشي مي كردند و سرانجام وقتي ديگر دفع           

 : ميليارد دالر بابت مطالبات تضمين، خواست24امريكا 

، هيات الجزايري وارد ايران شد و مذاكرات كامالً سري را با هيات ايرانـي بـه رياسـت بهـزاد نبـوي،                       ) آبان 19( نوامبر   12 در   ٭

همينجا بگويم كه از اول تا آخر مذاكرات، كلمه اي به رئـيس             . ئي بود الجزاير واسطه ميان دو هيات ايراني و امريكا       . شروع كرد 

 !  نوامبر به كاخ سفيد رسيد26 روز بعد، در 14پاسخ بهزاد نبوي به پيشنهادهاي امريكا، . جمهوري گزارش داده نشد

نويسـد، برژنسـكي بـه       يك مي آنطور كه گاري س   .  دسامبر به الجزيره برد    1 امريكا بالدرنگ پاسخ داد و پاسخ را كريستوفر در           ٭

كارتر پيشنهاد كرده بود به ايران گفته شود اين پيشنهادها حرف آخر امريكا است و اگر قبول نكرديد، حل مسئله مي ماند ببعد از                    

 .كارتر بعد از شور با ماسكي، نظر را پسنديده بود و از طريق الجزاير به حكومت تهران ابالغ كـرده بـود                     . روي كار آمدن ريگان   

 : دسامبر به ايران بازگشت3هيات الجزايري در 

 حكومـت   -1: ، پاسخ دو سئوال از امريكا را مطالبه نمود        ) آذر 20( دسامبر   11 بهزاد نبوي پس از آنكه يك هفته معطل كرد، در            ٭

!  اختيـار ايـران بگـذارد    امريكا برآوردي از اموال شاه و بستگان او در-2امريكا و نه گروگانها و كسانشان خسارتي مطالبه نكنند و        

 . ميليارد دالر برآورد كرده بودند5/56حقوقدانان طرف شور بهزاد نبوي، ارزش اين اموال را 

 دسامبر دستگاه كارتر به سئوال اول او، جواب مساعد داد و به سئوال دومش پاسخ داد كه ميـزان امـوال آنهـا را نمـي     12 در  ٭

 . بدهد، كار ارزيابي در مدتي كه از رياست جمهوري او مانده است، تمام نمي شوددانيم و بر فرض كه كارتر دستور ارزيابي

 كلمه از طريق واسطه الجزايـري، تسـليم امريكـا كـرد و              3000، بهزاد نبوي يادداشتي در      )1359 آذر   26 (1980 دسامبر   17 در   ٭

 .تضمين پرداخت اموال شاه به ايران، بسپرد ميليارد دالر به بانك الجزاير بابت سپرده هاي ايران و 24خواست كه امريكا 

 هم ما در ايران و هم دستگاه كارتر در امريكا مي دانستيم كه ايـن اشـكال تراشـي بـراي بـه تـاخير انـداختن لحظـه آزادي                               ٭

يگان من در كارنامه به صراحت نوشتم كه مقصود اصلي، به تاخير انداختن آزادي گروگانها تا لحظه زمامداري ر                 . گروگانها است 

. دستگاه كارتر نيز چون مي دانست مقصود چيست، مذاكره را قطع نكـرد            ... بلكه در اين ميان بني صدر را نيز كنار زدند و            . است

، در پي گفتگو با هيات الجزايـري در واشـنگتن،           ) ديماه 9( دسامبر   30در  . با دولت الجزاير وارد شور شد     )  آذر 30( دسامبر   21در  

 ژانويـه  6در . در تهران با بهزاد نبوي و هيات او وارد گفتگو شد)  ديماه12( ژانويه 3 و هيات الجزايري در پاسخ امريكا آماده شد  

)  ديمـاه  24( ژانويه   15اما تنها در    . ، هيات الجزايري به دولت امريكا اطالع داد كه نسبت به حل مشكل خوشبين است              ) ديماه 16(

نه تنها از همه ادعاهاي مالي و ضمانت چشم پوشيد، بلكه حاتم بخشي را بدانجا               : زد درجه واگرد    180بود كه بهزاد نبوي بناگهان      

براي آنها كه از واقعيتها اطالع داشتند، ايـن تغييـر موضـع بهـت آور       ! رساند كه پذيرفت قرضه هاي خارجي را نيز يكجا بپردازد         

 .بود

، شـنبه و يـك شـنبه تعطيـل          ) ديمـاه  28 و   27( ژانويـه    19 و   18. ، بهزاد نبوي موافقتنامه را پاراف كرد      ) ديماه 26( ژانويه   17 در   ٭

، بدون اطالع   ) ديماه 28( ژانويه   19بهزاد نبوي، در    . با اينحال مقامات امريكائي موافقتنامه را امضاء كردند و پس فرستادند          . بودند

صرف رفع اشكال فني بانكي و انتقـال        يك روز نيز    .  قانون اساسي، موافقتنامه را امضاء كرد      125رئيس جمهوري و بر خالف اصل       

 . ژانويه، از فرودگاه مهرآباد به پرواز درآمدند20پولها شد و هم زمان با اداي سوگند ريگان، هواپيماهاي گروگانها، در 

 

 :مقايسه تاريخها، خود گزارشگر واقعيتها هستند
 

 جمهوري ايران را به اين يا آن صورت معين كنند، مقايسه             وقتي اين تاريخها را با تاريخهائي كه در آنها قرار بود تكليف رئيس             ٭

 -ايـن مقايسـه نشـان مـي دهـد كـه گـروه بهشـتي         . كنيد، از انطباقشان بر يكديگر، به شما بهت زدگي كاملي دست خواهد داد        



ـ       20يكي اين فشار كه بايد تا       : رفسنجاني، تحت دو فشار عمل مي كرده اند        ي رسـاندند و ديگـري       ژانويه موافقتنامه را به امضاء م

ايـن بـود   . اين فشار كه مي دانستند رئيس جمهوري ايران موافقتنامه را امضاء نخواهد كرد و وقتي او امضاء نكند، قانوني نيسـت         

 بـوش سـازش كـرده بودنـد، مـي           -اين گروه كه با گروه ريگـان        . موفق نشدند . كه به همه تدابير، از جمله ترور، متوسل شدند        

 بانك مركزي در مذاكره و در امضاي موافقتنامه، بخصوص وقتي پاي اجراي موافقت نامه پنهاني براي خريـد                   دانستند كه رئيس  

 :اين بود كه حذف وي را يكي از هدفهاي اصلي خود قرار دادند. اسلحه مي رسد، نقش اول را پيدا مي كند

در . ي رضا نوبري، رئيس بانك مركزي بيشتر مي شـدند         نزديك تر مي شديم، حمله ها به عل       )  ديماه 29( ژانويه   20 هر اندازه به     ٭

پاسخ رئـيس جمهـوري   .  دسامبر، رجائي، نخست وزير، نامه اي به رئيس جمهوري نوشت و در آن حمله سختي به نوبري كرد                  17

له معاف  ، نوبري حتي يك روز از حم      )60خرداد   (1960از اين زمان تا كودتا در ژوئن        . حمايت قاطع از رئيس بانك مركزي بود      

 بوش،  –زيرا اجراي موافقتنامه سري با ريگان       . نشد و سرانجام نيز اليحه اي به مجلس بردند تا بتوانند رئيس بانك را تغيير بدهند               

 .بخصوص با رياست نوبري بر بانك مركزي، غير ممكن بود

را تسـليم نامـه خوانـدم و از او خواسـتم از             ، نامه اي به آقاي خميني نوشتم و اين موافقتنامـه            ) ديماه 28 (1981 ژانويه   19 در   ٭ 

 .سود نبخشيد و موافقتنامه امضاء شد. امضاي غيرقانوني آنچه ننگ تاريخي مي خواندم، جلوگيري كند

 :كند  بوش، نقش تعيين كننده اي در تحول به استبداد و ادامه جنگ پيدا مي-موافقتنامه با كارتر و سازش با ريگان 

، ظاهري بودند كـه بـاطن، يـا    )1359 دي و يك بهمن    30 (1981 ژانويه   22 و   21به بهشتي و رفسنجاني، در           اظهار نظرهاي مشا  

 : ژانويه، بهشتي در ارزيابي موافقتنامه الجزيره گفته است22در . سازش ها را، نمايان مي ساختند

كرده، مجلس راهش را پيـدا كـرده و حركـت    ملت راهش را پيدا كرده، دولت راهش را پيدا       . ما راهمان را پيدا كرده ايم        « 

مي كند و اين مجموعه همĤهنگ همچنان در خط وابسته نبودن به امريكا و هرگونه ابـر قـدرت و قـدرت جهـاني ديگـر، جلـو                            

خواهد رفت و اين گروگانها بعنوان يك مسئله روز كه هر روز در جرايد و راديـو تلويزيونهـا مطـرح بودنـد، بايـد يـك روزي                            

 .»پايان داده مي شدبكارشان 

 : را نيز، بر مجموعه همĤهنگ، افزوده بود"امام"   و يك روز پيش از او رفسنجاني همان سخن را گفته بود و 

اگر هم گروگانگيري نمي كرديم، امريكا عراق را به حمله به ايـران        .     دولت و مجلس و امام و دستگاه قضائي يك جهت هستند          

 .وامي داشت

مي گفتنـد و بصـراحت كـه        !  صراحتي شگفتي آور مي گفتند مقصود از گروگانگيري، استقرار در قدرت بوده است                بدينسان، با 

 آن، به ترتيبي انجام گرفته است كه قدرت دولتي در هر سه قوه اجرائيه و قضـائيه و مقننـه، بطـور                       "مسئله"گروگانگيري و حل    

تنهـا عضـو    . شود، اسمي از رئيس جمهوري نبرده اند       هار نظر مالحظه مي   همانطور كه در اين دو اظ     . كامل به قبضه آنها در آيد     

و برابـر اطـالع مـا در آن زمـان،           .   بوش اين امر را ايجاب مـي كـرد          -سازش با ريگان    . ناهمĤهنگ او بود و بايد حذف مي شد       

حض اطالع از اين امر، منعكسـش     به م .  بوش شرط اجرا شدن موافقت نامه پنهاني را تعيين تكليف دولت قرار داده بودند              -ريگان

وقتي ريگان گفت در ايران دولتي كـه  . حتي پيش از آنكه در ماه آوريل، كسان ريگان تماس با مشاوران مرا از سر بگيرند               . كردم

وگرنـه قـرار   . بايـد كـار يكسـره بشـود    : بشود با آن سروكار داشت، وجود ندارد، در ايران بسياري معناي حرف او را مي دانستند         

 !رمانه بدون حل مشكل دولت در ايران قابل اجرا نيستمح

 صفحه اي كه ترتيب اجرائي همان طرح براندازي رئـيس   40متني  ) 1360 ديماه   24 تا   22كارنامه   (1981 ژانويه   10 در حوالي    ٭

، از جملـه    در اين مـتن   . بدست دايره اطالعات رياست جمهوري افتاد     . جمهوري بود كه در ابتداي اين قسمت شرحش را دادم         

: پيش بيني بعد از قتل او را نيز كرده بودند         . طرح ترور بني صدر در جاده هاي خوزستان، از راه تصادف اتومبيل، بيان شده بود              

 .گفته شده بود كه فتواي قتل او را نيز از يك فقيه گرفته اند. بايد برايش عزاي ملي اعالم كرد

من پس از شور با كارشناسان قضائي، به ترتيبي كه در پايين شرح خواهم كـرد، بـر                  . د    اما هيچيك از توطئه ها به نتيجه نرسيدن       

بهزاد نبوي مي دانست و خود گفته بود كه كارش خيانت           . ضد رجائي، نخست وزير و بهزاد نبوي، وزير مشاور، اعالم جرم كردم           

 :آميز است

 كرد، تصويب نامه هيات وزيران را در اين باره، براي مالحظه و              ژانويه، همان روز كه قرارداد را امضاء مي        19 بهزاد نبوي، در     ٭

 !تصويب نامه البته بعد از تمام شدن كار، به دفتر رئيس جمهوري رسيد! امضاي رئيس جمهوري فرستاد

اً رئيس جمهور بطور روزمره در جريان مذاكرات بود و ا گر كار خالفي صورت مي گرفت، حتم           : گفت)  بهمن 4( ژانويه   25 در   ٭

، ناگزير مصـاحبه اي     ) بهمن 22( فوريه   2در نتيجه در    . دفتر رياست جمهوري تكذيب نامه شديداللحني صادر كرد       ! تذكر مي داد  



در ماه اكتبر عجله الزم نبود و بهنگـام مـذاكره           . ، بيانيه را به نظر رئيس جمهوري نرسانديم       !!چون عجله در كار بود    : كرد و گفت  

زم بودند و در تمام مدت كلمه اي به رئيس جمهوري گزارش داده نشـده بـود، امـا حـاال بقـدري               آن فاصله هاي زماني دراز ال     

 !! عجله دركار مي آمد كه امكان نمي داد موافقتنامه را به اطالع رئيس جمهوري برساند

رد آمـده انـد، بهـزاد       ، پس از آنكه محاسبات كارشناسان مدلل ساخت زيانهاي مالي هنگفت به ايران وا             ) بهمن 14( فوريه   5 در   ٭

اينقـدر چرتكـه    :  ميليارد بعنوان مطالبات و تضـمينات مـي خواسـت، مصـاحبه كـرد و گفـت                 24نبوي، همان كسي كه از امريكا       

 !!هدف گروگانگيري مالي و اقتصادي نبود. نياندازيد

 

 :مي دانستند قرارداد جزئي از يك سازش است
 

 را بـا انگليسـها   1919ي قرارداد را امضاء مي كرد، گفته بود وثوق الدوله قـرارداد   كه بهزاد نبو  1981 ژانويه   19 در همان روز     ٭ 

 كه ايران را تحت الحمايه انگليس مي كرد، نتيجـه           1919قرارداد  .  را با امريكائييها امضاء مي كنم      1981امضاء كرد و من قرارداد      

جمـان خواستشـان در حكومـت كـردن بـر ايـران بقيمـت        سازشي بود ميان انگليسها و بخشي از رجال ايران كه وثوق الدوله تر   

ايـن  . ، نيز، نتيجه سازشي بود كه ميان گروهي با قدرتي خارجي امضاء مـي شـد               1981قرارداد  . واگذاري كشور به انگلستان بود    

داشـته شـده    سبب ادامه جنگ مي گشت و امروز كه از سازش پنهاني پرده بر            . قرارداد نيز زيانهاي عظيم به ايران وارد مي آورد        

، ....است، ديگر كسي نيست كه نداند هزاران كشته و زخمي و ميلياردها دالر زيان و از دست رفتن يـك دهـه فرصـت رشـد و                             

 .نتيجه اين قرارداد دو رويه بوده است

ا دربـاره   در كارنامـه همـين روز، قسـمتي از گفتگوهـاي او ر            . ، سفير الجزاير نزد من آمـد      )1359 بهمن   8 (1981 ژانويه   29 در   ٭

اگر نه، از رهگذر سازشـي كـه ميـان          . او اصرار داشت كه جنگ را در اولين فرصت تمام كنيد          . سياست دستگاه ريگان آورده ام    

دستگاه ريگان و رهبري حزب جمهوري اسالمي بعمل آمده است، شما را بركنار خواهند كرد و جنگ را تا وقتي مصـلحت آنهـا             

پاسـخ داد كـه در   .  از رويه دولت الجزاير انتقاد كردم كه چرا واسطه اين سازش شـده اسـت    من. اقتضا كند، ادامه خواهند داد    

در مـورد  ! قرارداد الجزيره ما واسطه بوده ايم اما در سازش ميان ريگان با رهبري حزب جمهـوري اسـالمي مـا واسـطه نبـوديم             

ا هم آقاي رجائي و هم آقاي بهزاد نبوي اصرار ورزيدنـد            ام. قرارداد الجزيره نيز ما مكرر گفتيم اين قرارداد به زيان ايران است           

 !!كه نگران خسارتهاي مالي نباشيد

. ، يك روز پيش از آغاز زمامداري، ريگان در مصاحبه با اشپيگل، گفته بود در ايران حكومتي وجود نـدارد                   1981 ژانويه   19 در   ٭

 بدينسـو،   1985اريا روابط پنهاني برقـرار كـرد، روابطـي كـه از             ، با رژيم مالت   )60خرداد   (1981اين امر كه بعد از كودتاي ژوئن        

افتضاح ايران گيت را ببار آورد، دليل مسلم بر اين واقعيت است كه مقصود او اين بود كه اگر حكومت ايران يك صـدا نشـود،                          

 طـرف مراجعـات مسـتقيم       اما هم در آن زمان، آنها كه از سازش اطالع داشتند و بخصوص ما كه              . سازش پنهاني قابل اجرا نيست    

بر ما روشن بود كـه ريگـان بـه          . افراد دستگاه ريگان بوديم، مي دانستيم كه اين سخن اخطار به طرف ايراني معامله پنهاني است               

اين سخن ريگان هرگونه ابهامي را . آنها اخطار مي كند كه تا وقتي تكليف دولت معين نشده است، قرار پنهاني اجرا نخواهد شد           

دليـل  .  ژانويه، از بـين مـي بـرد      22 و   21فهوم موضعگيريهاي بهشتي و رفسنجاني، بالفاصله بعد از حل مسئله گروگانها در             درباره م 

مي دانستيم كه اگر بالفاصله عمل نكنيم، فردا ديـر          . مراجعات بعدي دستگاه ريگان را به مشاوران رئيس جمهوري بدست مي داد           

 :پس از بحث درباره سخن ريگان و بگين، نوشتم)  بهمن30ا  ت25( فوريه 21 تا 16در كارنامه ! است

شـود كـه هماننـد         هموطنان ما البد بيانات وزير خارجه امريكا درباره گروگانها را شنيده اند و روز به روز بيشـتر روشـن مـي         

بعـد  )  كاشـاني و گـروه او      آيـت اهللا  (دوران مصدق، آنها كه در آن روز درباره امريكائي بودن مصدق اصرار و تبليغ مي كردند                 

امروز آنها كه بظاهر و در حرف، خود را ضـد امريكـائي مـي نماياننـد، در                  . امريكائي بودند ) تبليغ كنندگان (معلوم شد خود آنها     

 .»واقع با جلوگيري از هر موقعيتي در هر زمينه، سياست امريكا را در ايران به اجرا مي گذارند

جاي جاي، سـازش پنهـاني و هـدف واقعـي           . رنامه درباره سياست دولت ريگان در ايران است        كا 5 جلد   203 تا   167   از صحفه   

ريگان از اظهاراتش را موضوع بحث قرار داده ام و به اين نتيجه رسانده ام كه مقصود اصـلي حـذف اولـين رئـيس جمهـوري                           

و از خود بيگانـه كـردن اصـلها و ارزشـهاي            منتخب مردم ايران و عقيم كردن تجربه دمكراسي و باز گرداندن ايران به وابستگي               

 ) ببعد195بخصوص از ص . (راهنماي انقالب ايران است



، در حضور خميني، قرار شد هر كس پيشنهاد خود را بنويسد و به خمينـي                ) اسفند 25 (1981 مارس   16    بنابراين، وقتي در جلسه     

پيشنهادشان همـان اسـت كـه آقـاي        .  رفسنجاني اطالع دارم   بدهد، من در حضور جمع گفتم از مضمون پيشنهاد آقايان بهشتي و           

احمد خميني گفت بلـه  . حاضران خنديدند. يعني بني صدر برود . يك طرف بماند و يك طرف برود      : بهشتي در گفتگو طرح كرد    

 !پيشنهاد كرده اند يك طرف كنار برود و بگذارد طرفي كه همĤهنگ است كارش را بكند

 آوريل به امضاي من به دادگستري       10اين اعالم جرم در     . ت ريگان، دستور دادم اعالم جرمي تهيه كنند           بهر رو، در پي اظهارا    

 .داده شد

اين دعوت بعـد از مراجعـه فـردي از دسـتگاه            .    پيش از آن، آقايان بهشتي و رفسنجاني و رجائي را به بحث آزاد دعوت كردم              

شـركت در ايـن     : بهشتي نپذيرفت و تهديـد كـرد      . ارس در حضور خميني بود     م 16ريگان به مشاور من در آلمان و قبل از جلسه           

رئيس جمهور  : رجائي گفت ) اطالعيه روابط عمومي وزارت دادگستري    ! ("منوط به انجام بازپرسي از رئيس جمهور است       "بحث  

ث و گفتگو خوانـدن و    مي تواند در جلسات هيات وزيران شركت كند و نياز به بحث آزاد نيست و رفسنجاني مجلس را محل بح                   

 !اينگونه بحثها را بي ثمر شمرد

  حسين نواب صفوي، يكي از مشاوران رئيس جمهوري در سياست خارجي كه در حد خـود از سازشـي كـه بعمـل آمـده بـود،            

ت در  درباره روابط بهشتي با آمريكا كه علت واقعي ترس او از شـرك            ) 1981 مارس   16(در سرمقاله انقالب اسالمي     . اطالع داشت 

 :بحث آزاد بود، نوشت

مالقاتهاي شما با هـايزر و      . گزارشات مشخصي در خصوص تماسهاي شما با عوامل امريكا، قبل از پيروزي انقالب، وجود دارد                  « 

 را  " افشـاگريها    "آن  ... اگر موارد مشابه اين مالقاتها بـراي اميرانتظـام و مهنـدس بازرگـان و                . قره باغي بر كسي پوشيده نيست     

 "سـير و سـياحت  "بدنبال دارد، چرا براي شما، جرم نيست؟ شما يك سال قبل از پيروزي انقالب مـدتي در ايـاالت متحـده بـه            

و شما آقاي رئيس ديوان عالي كشور، خوب مي دانيد كه تا رفع ابهامات و اتهامات، شما اسـتحقاق قضـاوت را                      ... اشتغال داشتيد   

 .»نداريد

او نيـز بعـد از      .  سرمقاله هاي ديگري نيز از سازشها، به صراحت و يا اشاره سـخن بميـان آورده اسـت                     نويسنده اين سرمقاله، در   

و دانستني است كه آن زمان، نه كتاب هاي سليوان و ژنرال هايزر و ارتشبد قـره بـاغي منتشـر                     . ، اعدام شد  1981كودتاي ژوئن   

، آنها كه راجع مي شوند به روابط ماليـان حكومـت گـر بـا سـفارت                  از اين اسناد  . شده بودند و نه اسناد سفارت امريكا در تهران        

 !امريكا، هيچ منتشر نشده ا ند

و اگر رئـيس بانـك مركـزي و دو مشـاور ديگـر مـن در مسـائل        !    بعدها، گناه اين دو شهيد را داشتن اطالعات زياد گفته بودند     

 .وندخارجي كشته نشدند، بخاطر آن بود كه توانستند از ايران خارج بش

روزي به نزد من آمد و گفت بدون كمترين ترديد جرم           .    اعالم جرم به دادگستري داده شد، بازپرس وظيفه خود را انجام داد           

اما موسوي اردبيلي به اين عنوان كه با تشـكيل  . واقع شده است و من آماده ام دستور توقيف نخست وزير و وزير مشاور را بدهم     

 سوي خميني براي رسيدگي به اختالفات بني صدر با بهشتي و رفسنجاني و رجائي، رسـيدگي بـه                   هيات سه نفري حل اختالف از     

 .اين امر در صالحيت آن هيات است، پرونده را از بازپرس گرفت

    در نامه به موسوي اردبيلي، دادستان ديوان كشور، به اين كار او اعتراض كردم كه جرمي واقع شـده اسـت و رسـيدگي بـه                          

 !"ديگران"الحيت دادگستري است و نه هيات نظارت بر متاركه سياسي ميان رئيس جمهوري و جرم در ص

 صفحه اي كه شورايعالي قضائي بر ضد بنـي صـدر و             1000    و براي جويندگان حقيقت، چه سندي معتبرتر از اين كه در كتاب             

مده است؟ يكي دو جا هم كه به اشـاره از آن سـخن              دوستان و همكاران او منتشر شده است، كلمه اي از متن اين اعالم جرم نيا              

جالـب تـر    ! بدون اينكه بگويند موضوع اين شكايت چيست؟      .  را داده اند   "شكايت بني صدر از شهيد رجائي     "رفته، بدان عنوان    

چـون از بنـي صـدر       : مـي گوينـد   :  شده است  "شكايت"اينكه يكجا موسوي اردبيلي توضيح مي دهد كه چرا مانع رسيدگي به             

كايت شده بود و او هم از رجائي شكايت كرده بود، او شكايت خود را از رجائي پس گرفت تا شـكايت از او بـه خـود انتشـار                              ش

داده است و در نامه اعتراض كرده ام كه چرا اعالم جرم را از بازپرس گرفته و به هيات سه نفري داده است؟ و نوشته ام كـار او   

اهيت دستگاه قضائي استبداد توتاليتر را بخوبي آشكار مي كند و نشـان مـي دهـد تـا چـه             اين دورغ م  . جرم و قابل تعقيب است    

و گر نه كسي هم كه از مسائل قضائي اطالع نداشته باشد، مي داند كه شـرط                . اندازه از طرح مسئله سازش پنهاني مي ترسيده اند        

 .به جرمي بدان اهميت نيسترسيدگي نكردن به شكايت از رئيس جمهوري، چشم پوشيدن از رسيدگي قضائي 

 : كتاب، نوشته اند379 و 378   بهر رو، در صفحات 



پس از خاتمه كار مسئله گروگانگيري، بهانه جديدي به دست بني صدر افتاده بود كه تا آخرين ساعات زمامـداري خـويش،            « 

اسي بني صدر در حال افول بود، طي نامـه  چنانكه خواهد آمد، در همين زماني كه ستاره زندگي سي. نيز دست از آن بر نداشت   

بنـي صـدر معتقـد      . مفصلي به مجلس، گروگانگيري را پيش كشيد و دولت را متهم به اختالس و حيف و ميل اموال عمومي نمود                   

 :بود كه 

 . رياست جمهوري در جريان حل و فصل مسئله گروگانها قرار نداشته است-1

 .لس نبوده است اقدام نهائي دولت منطبق با مصوبه مج-2

 . در نتيجة كار مبالغ معتنابهي از سپرده هاي ايران بر باد رفته است-3

بني صدر هر جا رسيد و هر فرصـتي را          .  قانون اساسي را در آزادي گروگانها مورد مالحظه قرار نداده است           125 دولت اصل    -4

 .»بدست آورد، حل مسئله گروگانگيري را مانند چماق بر سر دولت فرود آورد

    بدينسان مالحظه مي شود كه به رغم چاپ نام رئيس جمهوري به دادستان ديوان كشور، نه كلمه اي از اعالم جرم و  نه كلمـه           

در نامـه غيـر   . نامه به مجلس بعد از اعالم جرم ارسال شده است        .   بوش، نياورده است    - رفسنجاني با ريگان     -اي از سازش بهشتي   

 !...نكات اصلي ديگري وجود داشته اند كه البته الزم نديده اند به آنها اشاره اي نيز بكننداز نكات مورد اشاره كتاب، 

، آنهم در كتابي كه چند سال بعد از كودتاي          "جمهوري اسالمي "   آيا اين رويه شورايعالي قضائي، اين عالي ترين مقام قضائي           

 و از هـر برهـاني قـاطع تـر بـر وقـوع ايـن سـازش نيسـت؟                     منتشر كرده است، از هر سندي گوياتر      ) 1360خرداد   (1981ژوئن  

شورايعالي قضائي در اين كتاب، بطريق اولي از مراجعه بهزاد نبوي و رجائي به مجلس و هيـات سـه نفـري بـراي جلـوگيري از                     

 !تعقيب قضائي اعالم جرم رئيس جمهوري، كلمه اي ننوشته است

بنـي صـدر    : رجائي به هر نماينده اي رسيد گفت      .  سراسيمه به مجلس رفتند     وقتي اعالم جرم بعمل آمد، رجائي و بهزاد نبوي،         ٭

بر ضـد نخسـت وزيـر و وزيـر مشـاور بخـاطر امضـاي           : وقتي از او توضيح مي خواستند كه چگونه؟ مي گفت         ! كودتا كرده است  

ر او كودتا بود بخـاطر اينكـه   اما چطور يك اعالم جرم را مي توان كودتا خواند؟ از نظ! قرارداد الجزيره، اعالم جرم كرده است   

 و رهبران حزب جمهوري اسالمي، بخصوص بهشـتي و رفسـنجاني، بميـان كشـيده مـي شـد و محكوميـت آنهـا در            " امام "پاي  

ترسيدند در محاكمه طرح شود، در كار نبود، آنها چرا محكوم و بركنار مي               اما اگر سازشي كه مي    ! دادگستري، يعني تغيير رژيم   

 :اد نبوي در جلسه غيرعلني مجلس پاسخ اين پرسشها هستندشدند؟ سخنان بهز

من و رجائي مـاموران     :    در جلسه غيرعلني مجلس كه به تقاضاي رجائي و بهزاد نبوي تشكيل شد، بهزاد نبوي به صراحت گفت                 

اگـر  : ار گفـت  وي بـه تكـر    ! قصد اصلي بني صدر به محاكمه كشاندن امام خميني و ديگر رهبران اين نظـام اسـت                . اجرا بوديم 

 ...محاكمه در كار آيد، ناچار به سراغ تصميم گيرندگان خواهند رفت و 

 او و رجائي به هيات سه نفري مراجعه كردند كه اگر اعالم جرم بني صدر در دادگستري تعقيب قضائي بشود، دولت ساقط مي                        ٭

الم جرم، را پي در پـي يـادآور نشـويم، بـه             مي دانستيم كه اگر ضرورت رسيدگي به اع       . به شخص خميني مراجعه كردند    . گردد

اين بود كه بعد از جلسه غيرعلني مجلس، طـي نامـه اي، نـوار سـخنان بهـزاد نبـوي را از       . آساني مي توانند پرونده را بخوابانند 

ننـده  بديهي بود كه از اطالع افكار عمومي بر محتـواي سـخنان امضـاء ك              . مجلس البته از دادن آن امتناع كرد      . مجلس خواستم 

 .نامه به مجلس، در پي سخنان بهزاد نبوي در جلسه غيرعلني و بعلت آن اظهارات بود. موافقتنامه الجزيره مي ترسيد

    تنها سخن راستي كه در كتاب آمده، اين سخن است كه بني صدر تا آخرين لحظه زمامداري از افشاي اين خيانـت و اصـرار                       

واقع شد و به خارج آمدم، گفتم كه بـراي          ) 1360خرداد   (1981 كه كودتاي ژوئن     وقتي. بر تعقيب قضائي آن، دست بر نداشت      

 .افشاي روابط ريگانيسم با خمينيسم آمده ام

 اسـفند   25 (1981 مـارس    16    بهر رو، وقتي خميني ديد كه به بحث آزاد دعوت كرده ام و قصـد دارم اعـالم جـرم كـنم، در                        

تكـرار ايـن جملـه خمينـي در     . ام فتگوهاي اين جلسه را در خيانت به اميـد آورده گ. ، طرفين را در خانه خود پذيرفت    )1359

مي خواهيد برويد در تلويزيون بحث آزاد كنيد و يكديگر را در برابر دنيا مفتضح نمائيد طوريكـه دنيـا                    : او گفت : اينجا، جا دارد  

نيا بداند كه تنها جمعي از مسئوالن فاسدند و ايـران  بگويد تمامي مسئوالن اين رژيم فاسدند؟ به او پاسخ دادم خير مي خواهيم د           

باري همانطور كه در باال آوردم، بهشتي و رفسنجاني پيشنهاد كردند يك طرف بماند و               . كند عصر انقالب، فاسدان را تحمل نمي     

 .يك طرف برود

.  نيـز سـخت پافشـاري مـي كـرد          فرزنـد او  .    اما خميني موافق بود كه فرماندهي كل قوا در دست رئيس جمهوري باقي بماند             

يعني  ("ديگران"در عوض مقرر كرد كه نه رئيس جمهوري و نه           . موسوي اردبيلي و مهندس بازرگان نيز با اين امر موافق بودند          



و يك هيات سه نفري به موارد نقض متاركه سياسـي رسـيدگي             ! در اجتماعات عمومي سخنراني نكنند    )  رفسنجاني -گروه بهشتي   

آيا معني اين تصميم خميني ايـن بـود كـه او در كـم و كيـف      . ن هيات است كه در باال از آن سخن بميان آوردم    اين هما . كند

 بوش، تمام و كمال شركت نداشته است؟ آيـا هنـوز موقـع را بـراي بركنـاري بنـي صـدر        - رفسنجاني با ريگان -سازش بهشتي   

 مقتضي نمي ديده است؟

 " كميته انقالب  "آن روز افراد    . مناسبت سالروز مرگ مصدق، در دانشگاه صحبت كردم       ب) 1359 اسفند   14(،  1918 مارس   4 در   ٭

يـك گـروه تـرور نيـز بـراي          .  به دانشگاه آورده بودند    "نمايندة مجلس "و چماقداران را آماده كرده و تحت فرماندهي دو سه           

و كارتهاشان به جمعيت نشـان داده شـدند و          هم افراد كميته شناسائي     . توطئه آنها شكست خورد   . كشتن بني صدر فرستاده بودند    

 1000در كتاب   ! اما باز بجاي تعقيب آنها، بهشتي رئيس جمهوري را به محاكمه تهديد كرد            . هم گروه ترور خود را معرفي كردند      

 مـي   صفحه اي، شورايعالي قضائي به ستايش حمله كنندگان به جمعيت پرداخته و نوشته است آنها به وظيفه انقالبي خـود عمـل                     

 !!كرده اند 

 !    به بهانه اين اجتماع و آنچه در آن رويداده بود، خميني سخنراني را بر دو طرف تحريم كرد

دو اليحه قانوني به مجلـس  :  بوش، نمي توانستند متاركه را مراعات كنند و نكردند- اما بديهي بود كه با وجود سازش با ريگان       ٭

زي و سلب ديگر اختيارات رئيس جمهوري، بخصوص در ارتش و ديگر نيروهاي مسلح، و               يكي براي تغيير رئيس بانك مرك     . بردند

با اطالعات و مداركي كه آورده ام و توضيحاتي كه داده ام، آشـكار             . ديگري براي نصب وزيران بدون تصويب رئيس جمهوري       

در واقع، نمي خواسـتم كسـاني   .  كردممي شود چرا با نصب وزيران خارجه و بازرگاني خارجي و دارائي و اقتصاد موافقت نمي        

 . رفسنجاني باشند و سازشهاي آنها را عملي كنند-وزير اين وزاتخانه ها بشوند كه مطيع گروه بهشتي 

    چون اين دو قانون نقض آشكار متاركه بود، از خميني خواستم مانع تصويب آنها در مجلس بشود و طرف مقابل را به رعايـت                        

من اعالم كردم كه اينگونه قوانين را مقدمه كارهائي مي دانـم كـه بـه زيـان                  . او قول داد چنين كند و نكرد      . متاركه ملزم نمايد  

 .بحران با نخستين حمله صريح خميني بر ضد رئيس جمهوري شدت گرفت. قطعي كشورند و امضاء نمي كنم

اي تني چنـد از مسـئوالن سـپاه پاسـداران را            ، اداره اطالعات ارتش، گفتگوه    )1360ارديبهشت   (1981 پيش از آن، در ماه مه        ٭

بايد او را براي بازديد از جبهه غرب دعوت مي كردند و در     . اين گفتگوها راجع بودند به طرح كشتن بني صدر        . ضبط كرده بود  

ه بـود كـه     در اين گفتگو نيز آمـد     . آنجا او را به ترتيبي مي كشتند كه وانمود شود بر اثر تيراندازي قواي عراق كشته شده است                 

 !يك فقيه بر ضرورت كشتن بني صدر فتوا داده است

كساني بوديم كه هم از روي باور با جنگ مخالف بوديم و            .  ما چاره را در اين مي ديديم كه با شتاب تمام جنگ را تمام كنيم               ٭ 

كودتا . ادامه جنگ قابل استقرار بودهم صلح را اصلي ترين وسيله خود در مبارزه با استبداد توتاليتري مي دانستيم كه تنها بر اثر                

مي خواستيم جنگ در اولـين فرصـت تمـام          . دانند كه نظر ما بر حق بوده است        واقع شد و جنگ ادامه يافت و امروز همه مي         

اين بودكـه توسـط سـكوتوره و رئـيس          .  بوش نماند  - رفسنجاني با ريگان     -شود تا محلي براي عملي شدن سازش پنهاني بهشتي          

و در  . گالدش به صدام حسين پيام دادم كه اگر مي خواهد جنگ تمام شـود، ايـن روزهـا آخـرين فرصـتها هسـتند                       جمهوري بن 

اين پيشـنهاد   . پيشنهادي براي صلح آورده بودند    . ، هياتي از چهار وزير خارجه كشورهاي غير متعهد به ايران آمدند           1981آوريل  

در جلسه شـورا، رجـائي      . شورايعالي دفاع آن را پذيرفت    . براي ايران بود  يك پيروزي سياسي مسلم     . با مصالح ايران سازگار بود    

 !مخالف بود و مي گفت اگر جنگ يك سال ديگر ادامه پيدا كند، كلي مسائل ما حل مي شود

گفت خوب است بهمين ترتيب صلح كنيد اما اسمش را صـلح نگذاريـد چـون بسـياري بـا صـلح             .     پيشنهاد را نزد خميني بردم    

 !هستندمخالف 

با اجراي ايـن    .     غير از اين پيشنهاد، فرماندهان ارتش طرحي تهيه كرده بودند كه اگر عراق تن به صلح نداد، به اجرا بگذاريم                   

 . ماه، قواي متجاوز از خاك ايران رانده مي شدند و زمينه ادامه جنگ از بين مي رفت4طرح، ظرف 

 بوش، انگيزه خود را كه گرفتن       -سازش محرمانه با ريگان     . روزي بدست مي آورد       بديهي بود كه با استقرار صلح، بني صدر پي        

 :اين بود كه.  بود، از دست مي داد"روحانيان"اسلحه و ادامه جنگ بقصد استقرار استبداد 

ـ        . ، بهزاد نبوي و رجائي، بودجه اي به مجلس بردند         )1360فروردين  ( در ماه آوريل     ٭  35ادل  اين بودجه را بر اساس فـروش مع

در كارنامه، بودجه را امريكائي توصيف كردم و نوشتم كه مقصود خريد اسلحه و بـرآوردن                . ميليارد دالر نفت تنظيم كرده بودند     

 ميليـارد دالر ارز     35حـاال   .  گفته بودند اسلحه امريكائي نمي خرنـد       1980 اكتبر   22كساني كه در    . انتظار امريكا درباره نفت است    



و بـديهي   . هر كس مي دانست كه مقصود از اين بودجه ادامه دادن به جنگ است             .  نامحدود اسلحه بخرند   مي خواستند تا بطور   

 :بود  بايد رئيس جمهوري مانع كار را بر مي داشتند

 بهشتي و رفسنجاني گروهي را نزد خميني بردند و به او گفتند امروز وضع بني صدر در افكار عمـومي چنـان اسـت كـه اگـر                             ٭

اگر پيش از آنكه او جنگ را تمـام كنـد، دسـت بكـار نشـويد، بعـد از         . يت با او به مخالفت برخيزند، خرد مي شوند        تمامي روحان 

 كشيده ايـد، بربـاد      "حكومت واليت فقيه  "تمام زحمتي كه براي ايجاد      . استقرار صلح، از شما نيز ديگر كاري ساخته نخواهد شد         

 !مي رود

اين سه نفر، يعني بهشـتي و رفسـنجاني و خامنـه اي،             : بود، نزد خميني رفته به او گفته بود           الهوتي كه از اين ماجرا مطلع شده        

بفرستيد در ميان مردم تحقيق كنند تا بدانيد ميزان نفرت مـردم از آنهـا تـا چـه حـد                     . عامل اصلي وضعيت بحراني كشور هستند     

 هزار نفر هم اعـدام شـوند،       50ايد اين را بداند كه اگر       خميني پاسخ داده بود براي اين سه نفر فكري خواهد كرد اما او ب             . است

ريشه همه بدبختي ها كه بر سر كشور و انقالب ايران آمد و مايه ادامه جنگ شـد، ايـن بـاور           . بايد حكومت روحانيان برقرار شود    

 . نادرست بود

در . ع از آزاديهاشان بكـار بـردم    چون خميني سخنراني را ممنوع كرده بود، روش جديدي را براي فعال كردن مردم در دفا                ٭

مردم با شـعارها كـه مـي        . اين تجربه، بطور كامل موفق شد     . ميان مردم حاضر مي شدم و مي گذاشتم مردم، خود سخن بگويند           

دادند سخنها كه بطور خود جوش مي گفتند و كوششي كه براي درك واقعيت امور بكار مي بردند، رشد خود را براي زنـدگي                        

 بـوش شـده بـود،       -اين تجربه موفق و تاخيري كه در اجراي سازش محرمانه با ريگـان              . كراسي نشان مي دادند   در آزادي و دم   

، خمينـي   )1360 خرداد   25 (1981 ژوئن   16در  . رهبري حزب جمهوري اسالمي را ناگزير كرد به كودتاي خزنده شتاب ببخشند           

 ميليـون  35بدينسـان بـر خـالف اراده    ! بگويد بله من مي گويم نه ميليون نفر 35اگر : در نطقي كه با منتهاي عصانيت كرد، گفت     

 .جمعيت ايران، وارد عمل شد

آقـاي ابوالحسـن بنـي صـدر از         :  دقيقـه، راديـو اطالعيـه او را خوانـد          30 و   11در ساعت   .  شب مي خوابد   10    خميني ساعت   

 !فرماندهي كل قوا بركنار شد

گفتـه  . آمدنـد  ، چهار وزير خارجه كشورهاي غير متعهد بايد به ايـران مـي            )1360 خرداد   18 (1981 ژوئن   9،  "عزل" فرداي   ٭

 عزل به اين وزراء اطالع داده بودند كـه سـفر خـود را بـه                 "فرمان"پيش از صدور    . بودند كه از عراق جواب موافق گرفته اند       

جنـگ  : از آمدن اين هيات، روشن بود     معناي عزل، يك شب پيش      !! تاخير بياندازند و همانطور كه مي دانيم ديگر هرگز نيامدند         

حاال ديگر بر ما مسلم بود كه به بركناري از رياست جمهـوري نيـز اكتفـا              . بايد ادامه مي يافت و بنابراين، بني صدر بايد مي رفت          

دار را   خرداد دربار ادامه جنگ تا شكست و پيشنهاد چهار وزير خارجه، اين هش             22در اعالميه   . نخواهند كرد و مرا خواهند كشت     

 :دادم

 جنگ تحميلي در صورت طوالني شدن، به فرسودگي كامل نيروهاي ايران و عراق مـي انجامـد و در خاورميانـه، زمينـه                     -ب  « 

اجراي برنامه امريكا فراهم مي گردد و همانطور كه در جريان گروگانگيري مالحظه كرديد، ناچار به شرائط ننگين تن خواهنـد                     

 راه ندادند و روزي گفتند تا گروگانها در دست ما است، گلوگـاه امپرياليسـم امريكـا در دسـت مـا          همانطور كه بيمي بخود   . داد

است و وقتي تسليم شدند، گفتند گروگانها جنس بنجل بودند و امريكا نمي خواست و مجبور شديم از سر بازشان كنيم، خواهنـد                   

 . گفت چاره نداشتيم جز اينكه به شرائط تسليم شويم

بدانيد چهار وزير خارجه آمدند و پيشنهاد كردند قواي عراق به داخل عراق عقب نشيني كنند و مقـداري هـم از مـرز                             مردم  

مـا از آنهـا     . فاصله بگيرند و از هر دو طرف حريمي غيرنظامي بوجود بيايد و بعد موارد اختالف از طريـق سياسـي حـل گردنـد                       

 خرداد بيايند كه با مالحظه وضـع كشـور   18قرار بود . ا براي ما روشن بگردانند   خواستيم نقشه بياورند و روي نقشه پيشنهاد خود ر        

عقيده اينجانب اين بـود كـه اگـر مـا را            . از ابتداي جنگ باين سو، امروز وضعيت نظامي ما بهترين وضعيت است           . منصرف شدند 

يم، بلكه نقشه هاي امريكا را در همه منطقـه  بحال خود بگذارند، با چند پيروزي چشمگير، ما نه تنها پيروزي نظامي بدست مي آور        

 .»هستيم و مي بينيم كه اين وضع چگونه تحول خواهد كرد... بر هم مي ريزيم و مي توانيم عصر سوم را در تاريخ آغاز كنيم 

 بـا خـدا معاملـه    آبروي خود را : ، بكار برده ام   1360 خرداد   22    خميني، در قبول صلح، همان معنائي را بكار برد كه در اعالميه             

يكساني عمل خميني بـا      ! كرد و با آنكه قبول قطعنامه از سر كشيدن جام زهر بدتر بود، چاره نداشتند جز اينكه آن را قبول كنند                    

شهادت بي خدشه زمان و انتقام علم و ايمان از جهـل            .  سال پيش، حتي در معني و عبارت، درست عبرت زمان است           8پيش بيني   

 .دي از استداد استو زورمداري و آزا



در اين جلسه گفتم كه خمينيسم دم خـود را          .  خرداد به تهران آمدم، با مشاوران و دوستان خود، جلسه اي ترتيب دادم             18 در   ٭

نقشه اي سه ماده اي كه بيانگر سياست امريكا در قبال انقالب ايران است، مو بـه مـو بـه اجـرا گذاشـته                         . به دم ريگانيسم گره زد    

نگ ادامه خواهد يافت و اقتصاد ايران، تا حاكميت مطلق امريكا بر بازار نفت، سير انحطاط خود را تا فلـج كامـل          ج: خواهد شد 

كاري خواهند كرد كه انقالب اسالمي هم به مهارشان درآيد و هم به مترسكي بـراي سـركوب جنـبش هـاي                      . ادامه خواهد داد  

 "بازپرسـي "، اين گفته مـرا از  "شوراي عالي قضايي" صفحه اي 1000 كتاب. تصميم به مقاومت گرفتيم   . ملتهاي ديگر بدل شود   

 .، آورده است732شهيد نواب در صفحه 

.  ميليون بگويند بله من مي گويم نه، تلگرامي براي او فرستادم و به مخفي گاه رفـتم     35 خرداد گفت اگر     25  وقتي خميني در      ٭

.  گوش ندادي و مرا قرباني جنگ كردي بيا خودت و كشور را قرباني مكن          :او را قسم دادم   . از مخفي گاه نواري برايش فرستادم     

 ...جنگ داخلي راه نيانداز و . اينها خائن هستند

. زيرا ده قدم جلو خواهـد آمـد       .     روزي به خميني گفتم از امريكا نبايد ترسيد و در برابر امريكا يك قدم نيز نبايد عقب نشست                 

 ....و امروز ؟.  اين گفتگو را در كارنامه آورده امآن روز اين سخن را تصديق كرد و

، دبناله كار در عهده دسـتگاههاي تحقيـق قـوه مقننـه و              ...بخاطر حفظ جان اشخاص و      .  و اينها تمام مدارك و داليل نيستند       -٭

 .قرار مي گيرد) كنگره امريكا(قضائيه شما 

 

ره امريكا كه به ماجراي ايران گيت و اكتبر سورپرايز رسيدگي           شرحي را كه خوانديد، به تقاضاي كميسيون تحقيق كنگ        : توضيح

ايـن كتـاب بـه      .  نيـز بـاز آورده ام      "توطئه آيـت اهللا هـا       "اين واقعيت ها رادر كتاب      . مي كرد، بفارسي نوشته ام و فرستاده ام       

 ، در آمريكا، تحت عنوان )1991آوريل  (1370انگليسي در ارديبهشت 
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 منتشر شد

 

 

 

 

 

 :ضميمه يك

 

مجلس چسان كار رسيدگي به مسئله گروگانها را به تاخير مي انداخت، تشكيل كميسيون رسيدگي با 

 ...: از سوي كنگره و 1980سازش پنهاني در اكتبر 
 

 ي انداخت؟مجلس اول چسان كار رسيدگي و حل مسئله گروگانها را به تاخير م
 

 :1980 اوت 17 برابر 1359 مرداد 27نامه قطب زاده به مجلس در 
.     نامه قطب زاده به مجلس طوالني است و در آن، اشكال گوناگون برخورد با اين مسئله، موضوع ارزيـابي واقـع شـده اسـت                       

 :كالم اصلي را در پاراگراف آخر نوشته است

 

ه حزب جمهوريخواه امريكا براي موفقيت در مبارزات انتخاباتي دور آينـده، سـخت مـي                نكتة ديگر آنكه ما اطالع داريم ك          « 

و واضح است كه در چنين صورتي، تا چهار سـال آينـده،             . كوشد كه حل مسئلة گروگانها به بعد از انتخابات امريكا موكول شود           

 .» كرده ايمهر موقع كه اين مسئله حل شود، ما در جهت خواست حزب جمهوريخواه امريكا عمل

 



يعنـي زمـاني كـه      .  سپتامبر، انقالب اسالمي نامه را منتشر مي كنـد         11 شهريور برابر    20در  .     اين نامه در مجلس سانسور مي شود      

در روزهاي پيش از ايـن، صـادق        . خميني به بني صدر قول مي دهد مانع حل مشكل از راه سازش پنهاني با ريگان و بوش بشود                  

 .طالع بني صدر، از طريق حكومت آلمان، مامور گفتگو با دستگاه كارتر مي كندطباطبائي را بدون ا

    پس از آنكه طباطبائي از طريق سفير آلمان در تهران با مقامات امريكائي تماس مي گيرد و بر سر چهار شرط با امريكـا توافـق                          

 .حل مشكل گروگانها اعالن مي كند را براي " ايران" شرط 4 سپتامبر، 12 شهريور برابر 22مي كند، خميني در 

و او بـه  .  شرط، رجائي را احضار مي كند و به او دستور مي دهد مسئله گروگانها را هر چـه زودتـر حـل كنيـد             4   پس از اعالن    

 و  بنابراين مي شود كه مسئله از لحاظ مجلس       . امام فرموده اند مشكل گروگانها را بايد زودتر حل كنيم         : مجلس نامه مي نويسد كه    

بـا  . طباطبائي به كريستوفر اطالع مي دهد، قرار است تا اواخر ماه، مجلـس كـار را تمـام كنـد                   .  شهريور حل شود   27حكومت تا   

 وجود اين،

 

 :اولين جلسه مجلس كه مسئله گروگانها را موضوع گفتگو قرار مي دهد و تشكيل كميسيون
 

!  سـپتامبر اسـت    27 مهرمـاه برابـر      7، در   54ها مـي پـردازد، جلسـه           اولين جلسه اي كه مجلس به مذاكره درباره مشكل گروگان         

 .مذاكرات نيمه تمام مي ماند

مـذاكرات در اطـراف ايـن    .  سپتامبر تشكيل مي شود، مذاكرات از سر گرفته مي شود28 مهر برابر 8 كه روز بعد، 55     در جلسه  

د يا نه؟ پاسخ مجلس به اين پرسش اين مي شود كه مجلـس              سئوال است كه آيا مجلس خود بايد كار حل مشكل را بر عهده بگير             

 .ما فقط شرايط را معين مي كنيم. »ما با شيطان بزرگ مذاكره نمي كنيم« مقام اجرائي نيست و رأي مي دهد كه  

نيـز  مجلس بايـد قـدم ديگـري        .     در اين جلسه، رفسنجاني در مقام رئيس مجلس، اصرار مي ورزد كه تعيين شرائط كافي نيست               

اما وقتي بنا بر تصميم گرفتن مي شود، تعيين شرائط را بر عهده كميسيون مي نهند و بنا را بر انتخـاب اعضـاي كميسـيون            . بردارد

بدينقرار، بجاي آنكه شرائط را معين كنند و حكومت را مامور كنند بر اساس شرائط با حكومت امريكا مشكل را حـل    . مي گذارند 

 .يسيون مامور حل مسئله گروگانها مي پردازندكند، به انتخاب اعضاي كم

   در اين جلسه، كساني مانند مهندس بازرگان و مهندس سحابي و سالمتيان و دكتر سامي نيز از سوي برخي از نمايندگان نـامزد                       

براي به تاخير   تشكيل كميسيون را عملي     . كنند اما اينان، به اتفاق اعالن انصراف از نامزدي مي        . عضويت در كميسيون مي شوند    

 .انداختن حل مسئله گروگانها مي دانسته اند

به او تـذكر مـي دهنـد حـد نصـاب بـراي              .    رئيس بدون اينكه ببيند جلسه اكثريت و رسميت دارد يا خير، اعالن رأي مي كند              

.  رأي مـي گيـرد     او گوش نمي كند و    . رسميت جلسه معين نيست و معلوم نيست اكثريت براي تشكيل جلسه وجود دارد يا ندارد              

 : نفر در دادن رأي شركت كرده اند و اشخاص زير رأي آورده اند157پس از اخد آراء، اعالن مي كند كه 

 علي اكبـر پـرورش،      -4و  .  رأي 87 محمد يزدي،    -3و  .  رأي 94 سيدعلي خامنه اي،     -2و  .  رأي 114 محمد موسوي خوئينيها،     -1

 . رأي50 علي اكبر ناطق نوري، -7و .  رأي56 بجنوردي، -6و .  رأي 59 سيد محمد خامنه اي، -5و .  رأي85

 اكتبر، تشكيل مي شود، نمايندگاني كه مي دانسته اند موافقان سازش پنهاني، نمي              15 مهر، برابر    15 مجلس كه در     56    در جلسه   

ايد با شتاب تمام مشكل را حل       خواهند بگذارند كميسيون با شتاب شرائط را معين كند، اصرار مي ورزند كه كميسيون و مجلس ب                

رفسنجاني و همدستان او نيز به استناد دستور خميني كه مسئله بايد بفوريت حل شود، با اين نظر، در ظاهر، موافقت نشـان                       . كنند

 .مي دهند

 فوريت مسئلة   با آنكه قرار شد مجلس با     : از او مي پرسم   . در اين ايام، محمد منتظري در ستاد ارتش نزد اينجانب مي آيد           : توضيح

گروگانها را حل كند، چرا انجام كار را به تأخير مي اندازند؟ او پاسخ مي گويد مجلس مانده است كه چه كند؟ چـرا سـاخت و                           

تأخير كردن به دلخـواه سـازش كننـدگان         : پاخت را حزب جمهوري بكند و بدناميش براي مجلس بماند؟ در پاسخ او مي گويم              

 .براي مجلس نماند، در حل مشكل با مقامات رسمي امريكا شتاب كنيداگر مي خواهيد بدناميش . است

خميني از نو به رجـائي و مجلـس پيغـام مـي دهـد      .     همانروز گفتگوهاي خود را با محمد منتظري به اطالع خميني مي رسانم 

طباطبائي در ديدار   . تمام كند قرار مي شود تا آخر شهريور، مجلس كاري را كه در عهدة او است،               . مسئله را با فوريت حل كنيد     

 .با كريستوفر، به او اطالع و وعده مي دهد كه قرار اينست كه كار با فوريت انجام بگيرد

 



 .، اين مسئله گنجانده نمي شود60 و 59 و 58 و 57در دستور جلسات . با اينجال، مجلس موضوع گروگانها را مسكوت مي گذارد

 :روگانها را فراموش مي كند آبان، مجلس مسئله گ11 مهر تا 20از 

 اكتبر تشكيل مي شود، آندسته از نمايندگان كه از سازش پنهـاني آگـاه بـوده انـد مـي                     21 مهر، برابر    31، كه در    61    در جلسه   

پرسند، چرا با وجود تصريح موكد خميني به حل مسئله و با آنكه با وجود جنگ، حل آن اهميت درجه اول دارد، نه مجلس و نه                   

 .ون به مسئله گروگانها هيچ نپرداخته اند؟ با وجود اين تذكر، رئيس مجلس اقدامي نمي كندكميسي

 شرط اعالن شده توسط خميني، در دسـتور كـار مجلـس قـرار مـي                 4 اكتبر، تصويب    24، برابر   1359 آبان   4، در   62    در جلسه   

شمار زيادي از خبرنگاران خارجي در      : هانه اي مي تراشند   ب. بظاهر ديگر بهانه اي براي به تاخير انداختن كار وجود ندارد          . گيرد

عده اي از نمايندگان مي گويند چرا اين خبرنگاران وقتي شهرهاي مـا             . همين امر را بهانه مي كنند     . جلسه حضور پيدا مي كنند    

ايـن  . پيداشان شده است جاسوس امريكائي مطرح است، 53حاال كه مسئله . را بمباران مي كنند نمي روند ببينند و گزارش كنند    

 !نمايندگان پيشنهاد مسكوت گذاشتن گزارش كميسيون را مي كنند

     نمايندگاني كه مي دانسته اند، قصد از بهانه تراشيدن، آنهم اين نوع بهانه، انداختن كار حل مسئله به بعد از انتخابات رياسـت                       

مي كنند اين آخرين فرصت حل مشـكل بـا دولتـي در امريكـا               جمهوري امريكاست، بعنوان هشدار و انذار و اخطار، خاطرنشان          

آنها كه بهانه اي از اين نوع مي سازند كه چرا شـمار خبرنگـاران               . است كه ممكن است بتوان از آن حقوق حقه ايران را گرفت           

 تـراش، اينـان را مـتهم    متقابالً نمايندگان بهانه. زياد است، قصد واقعي خود را مبني بر حل مشكل در سود ريگان، بروز مي دهند              

 .پاسخ مي شنوند ما مي خواهيم كار بسود ايران تمام بشود. مي كنند كه شما مي خواهيد كار بنفع كارتر تمام شود

در نتيجـه،   . ما بحث  مسئله گروگانها را در جلسه غيرعلني مي كنـيم           :     در اين وقت، باز رفسنجاني مداخله مي كند و مي گويد          

 .راي تصويب شرائط، رأي گرفته نمي شوددر اين جلسه نيز ب

امام فرموده است تكليـف  : رجائي و بهزاد نبوي مي گويند  .  اكتبر، جلسه غيرعلني مجلس تشكيل مي شود       25 آبان، برابر با     5   در  

ائط و  در اين جلسه، هم آنها كه در آغـاز، تشـكيل كميسـيون را بـراي تصـويب شـر                   . مسئله گروگانها را هر چه زودتر معين كنيد       

بنا مي شـود    ! مباشرت در حل گروگانها، الزم مي دانستند، حاال ديگر مخالف آن مي شوند كه كميسيون هر كار مي خواهد بكند                   

 .مجلس شرائط چهارگانه را تصويب كند و حكومت بر اساس آن مسئله را با نظارت كميسيون حل كند

، جلسه علني تشكيل مي دهد و نـه در روزهـاي بعـد از آن، زمينـه رأي                       با اينحال، رفسنجاني نه آن روز بعد از جلسه غيرعلني         

نمايندگاني كه نمي خواسته اند پيش از انتخابات رياست جمهوري امريكا، مجالي            . گرفتن براي تصويب شرائط را آماده مي كند       

 .مجلس را از اكثريت مي اندازند. براي حل مشكل با  حكومت كارتر باقي بماند

، تشكيل مي شود، نمايندگاني كه از سازش پنهاني با ريگـان و بـوش               1980 نوامبر   2 آبان برابر با     11 مجلس كه در     63    در جلسه   

آگاه بوده اندو اعتراض مي كنند كه چرا رسيدگي به اين مسئله را به هر بهانه، به تاخير انداختيد؟ حميدي، يكي از نماينـدگان،                        

 علت اين تاخير چيست؟. حل بشود)  سپتامبر18 ( شهريور27بنا بود مسئله در : مي گويد

پيشنهادهاي اصالحي، از جمله اين پيشنهاد كـه امريكـا بايـد قطعـات يـدكي و            .  شرط مذاكره مي شود    4   در اين جلسه، درباره     

ايران را از توقيـف  اسلحه توقيف شده ايران را برابر پيشنهادي كه كارتر خود داده بود، به ايران مسترد كند، و بايد تمام پولهاي            

و »  شرط دخل و تصرف كنـد      4مجلس نبايد در    « : اما اينبار، گروه سازش كنندگان مي گويند      . خارج كند تسليم مجلس مي شود     

پيشنهاد كنندگان مي پرسند پـس چـرا ايـن حـرف را روز اول               ! "امام معين فرموده اند   " شرط را تصويب كند كه       4بايد همان   

خواسته است شرط تحويل اسلحه و قطعات يدكي و خـارج            وز نداديد؟ واضح بود كه رفسنجاني نمي      نزديد و اين رأي را آن ر      

 .شدن پولها از توقيف گنجانده شوند

با علم به اينكه ديگـر تـا انتخابـات رياسـت جمهـوري              .  شرط، رأي مي دهد    4  بهر رو، در اين جلسه رأي مي گيرند و مجلس به            

 . ئله را با حكومت امريكا حل كرد، باقي نيستامريكا فرصتي كه در آن بتوان مس

 

 :سخني از رفسنجاني كه در تاريخ مي ماند
 

، روز انتخابات رياست جمهوري امريكا، رفسنجاني جمله اي گفت كه از صد دليل              1980 نوامبر   4، برابر   1359 آبان   13   در جلسه   

 :او گفت. و مدرك، دليل تر و مدرك تر است

 



 ».ما خواهند گفت شما باعث انتخاب ريگان شديددر آينده به     « 

 

چرا جـز او كسـي ايـن حـرف          . پس مي دانست او و همدستانش چه كرده اند        .     اما هنوز نتايج انتخابات امريكا اعالن نشده بود       

ز بنـي صـدر   او ا. رانزد؟ چرا نظير اين حرف را بهشتي در جلسه شوراي انقالب، كه در خانه مهدوي كني تشكيل شـده بـود، زد؟                     

او . خواست نامه اي را امضاء كند و به او بدهد كه اگر مشكل گروگانها را حل كردند، او حق اعتراض و حتي انتقاد نداشته باشد                        

 .نيز مي دانست چه مي خواهند بكنند

 تـا پـيش از    مرداد به مجلس نوشته بود كه حزب جمهوريخواه سخت مي كوشد از حل مشكل گروگانها              27    اما قطب زاده، در     

، »شما باعث انتخاب ريگان شـديد     « پس اگر او نمي خواست در آينده بگويند         . انتخابات رياست جمهوري امريكا جلوگيري كند     

 :بخصوص كه. نمي بايد به ترتيب باال، كار حل مشكل را تا انتخابات امريكا به تاخير بياندازد

جود توافق ميان طباطبـائي و كريسـتوفر دربـاره دادن اسـلحه و قطعـات       آبان، در مجلسي كه با و  12   يك روز پيش از آن، در       

يدكي به ايران، حاضر نشده بود آن را در شمار شرطها بياورد، تقاضاي عـزل بنـي صـدر را از فرمانـدهي كـل قـوا بـه امضـاي                               

 . بردارندمي خواهند همزمان با انتخاب ريگان، موانع سازشهاي پنهاني را از سر راه. نمايندگان مي رسانند

 : آبان، بني صدر در كارنامه مي نويسد13   در همان روز 

 

 رواني را دارند و سخت مشغولند كـه مطـابق   –دوباره از تهران اطالع دادند كه عده اي قصد گشودن جبهة جنگ سياسي                « 

ها و در وضـعيتي سـخت       ، تقصيري را كه خود كرده اند، به گردن كسي بگذارند كـه بـا وجـود ايـن تقصـير                    "خوارج"معمول  

صحبت دربـارة   . (خطرناك، مسئوليت را بعهده گرفته است و شب  و روز با به خطر انداختن همه چيز خود، دارد تالش مي كند                     

 )تقاضاي عزل بني صدر از خميني است

بعد نشستم و مقـداري در      .     تا ديرگاه، ما وقت را به مباحث نظامي گذرانديم و فرصتي نماند كه من دربارة اين بازيها فكر بكنم                  

گذشته اي كه ما را به اينجا رسانده است و مسئوليت تغيير روانشناسي جامعة امريكـائي را بـه خشـونت و        . اين زمينه ها فكر كردم    

مداخله جوئي، بر عهده بگيريم و آنچه كرده ايم و آنچه كرده اند و كار را به اينجا رسانده اند، جرياني است كـه امـروز نتيجـة                            

خود را ببار مي آورد و گمان من اينست كه ريگان نه بعنوان جمهوريخواه در برابر دمكرات، بلكه بعنوان بيانگر تغيير روانشناسـي                       

 گروگانها در زمـاني و بـه صـورتي          oچند روز پيش تر، به دوستان گفته بودم كه تصميم دربار          . شود جامعة  امريكائي، انتخاب مي    

ارتر موثر نخواهد شد، بلكه به زيان او موثر خواهد شد و گمان مي كنم اين نظر من كه مستند بـه                      اتخاذ شده است كه به سود ك      

تجربه طوالني من در روحيه و روانشناسي غربيها، بلحاظ اقامتم در آنجاها و مطالعه ام در اين زمينه هاست، درست از آب در مي                        

 . »آيد

 

تنها . و هنوز تصميمي نيز گرفته نشده بود      . ، نه در ايران و نه در غرب، نداده بود             و تا اين تاريخ، هيچكس خبر از سازش پنهاني        

.  امضاء شـد   1981 برابر ژانويه    1359موافقتنامه الجزيره، بعدها، در دي      .  شرط را تصويب كرده بود     4دو روز پيش از آن، مجلس       

اكتبر كه سازش پنهـاني در پـاريس بعمـل آمـده بـود، بـا                 22بدينسان، بني صدر، چند روز پيش از انتخابات امريكا، يعني بعد از             

 .دوستان و مشاوران خود جلسه كرده و درباره اين سازش پنهاني و چه بايد كرد؟ با آنها شور كرده بود

 زمان      و نيز رفسنجاني كه نه آن روز و نه آن وقت كه موافقتنامه الجزيره امضاء شد توضيح نداد كه چرا اين اولين بار و تا اين                         

آخرين بار است كه گروگانها را آزاد مي كنند و بجاي گرفتن امتياز مالي و غير آن، اسلحه و مهمات توقيف شده ايـران را آزاد                        

نكردند؟ پولهاي ايران را از توقيف خارج نكردند؟ و گذاشتند كارتر ايران را مجازات مالي سخت بكند يعني چنـد ميليـارد دالر                       

 آيا دليلي غير از اين داشت كه آنها مي خواستند قدرت را به انحصار از آن خود كنند؟ مي دانستند نمـي                       ثروت ايران را بربايد؟   

 درصد آراء بـه رياسـت   76 نامزد رياست جمهوري و با وجود مخالفت لجوجانه مالتاريا، يكي را با  108توان ملتي را كه با وجود       

.  بدهنـد "تغيير رژيـم "بقول ريگان . استند در سايه جنگ، كودتا كنندمي خو . جمهوري انتخاب مي كند، اليق دمكراسي نشمرد      

 از دسـتگاه    "قول و قرار بر پلـه هـاي مرمـرين         "او را كه برداشتند، به استناد       . پس الزم بود اسلحه و پول بدست بني صدر نيفتد         

 .ريگان اسلحه بگيرند و جنگ را تا استقرار استبداد، ادامه بدهند

محكم تر از اين چشم پوشي خائنانه از اسلحه و پول ايران، در زماني كه ايران در جنگ بود، بر انجام اين                         هيچ سند و مدركي     

 .سازشهاي پنهاني نمي توان سراغ كرد



 

 :ضميمه دو

 

 نامه از ابوالحسن بني صدر به خميني
 

 بسمه تعالي
 

 :معروض مي دارم

از نظر نظامي، وضع بهتر از روزي است كـه بخـدمت    . عالي مي رسانم  نامه اي به رئيس مجلس نوشته ام كه رونوشت آن را بنظر             

 :رسيده بوديم

 خـواهيم  500 بلكـه  450 روز ديگر به 20 برابر روز شروع جنگ است و تا 3 تانك داريم كه 335 هم اكنون در جبهه خوزستان  -

 .رساند

 . كار بازسازي لشكر خوزستان وكرمانشاه را شروع كرده ايم-

ادان از هر جاي كشور كه ممكن بود قوا آورده ايم و امروز صبح مسئول نظامي آن شهر مـي گفـت وضـع تثبيـت                   در جبهه آب   -

 .شده و ميزان نيروي هوائي آن جبهه را دو برابر كرده ايم

نـد و  اينها همه فوق العاده است و نتيجه تغيير روحيه است اما، با كمال تاسف عده اي مشغولند كـه روحيـه را از نـو تخريـب كن                   

 .كشور را به نابودي سوق دهند

 !پدر

بخدا قسم اينجانب هم روش علمي براي ارزيابي و پيش بيني دارم و هم اهل توكل هستم يعني، غرض و مـرض مـانع ارزيـابي                          

بعرض رساندم و در چند نوبـت كـه انتخـاب ريگـان بمعنـي تغييـر روانشناسـي ملـت                     . صحيح و پيش بيني علمي امور نمي شود       

و البد گزارش  . )1(اينك روشن است كه انتخاب او درست به همين معني بوده است             . و براي بشريت خطرناك است    امريكاست  

 ). 1(آقاي شمس نماينده ما در امريكا را بعرض رسانده اند كه آقاي كيسينجر چه خوابي براي خوزستان ديده است 

عده اي دارند در همـان جهـت عمـل مـي            . را ساده تلقي نمي كنم    ) 2(   با توجه به واقعيت باال، آنچه ديروز انجام گرفته است           

 :مطلب را دراز نمي كنم. كنند و جداً و قطعاً براي موجوديت كشور خطر بوجود مي آورند

 اينجانب نه تنها باني و مسبب اين وضع نبوده ام بلكه، با تمام قدرت كوشيده ام از آن جلـوگيري كـنم و بعـد از خـدا، شـما            -1

 .شاهد صادق اين مطلب هستيدبهترين 

 در حال حاضر اين عده با جنگ اعصايي كه براه انداخته اند، وضع را غير قابل تغيير مي گردانند و ايـن آخـرين ضـربه اي                            -2

 .است كه به اساس موجوديت ما وارد مي سازند

 .ينجانب در كاري كه مي كنم بشود اينجانب اصرار ندارم شما قبول بفرمائيد هيچكس در حال حاضر نمي تواند جايگزين ا-3

   همانطور كه در نامه قبلي عرض كردم اگر جنگ تمام شده بود با توجه به بن بستي كه وجود دارد حتماً استعفاء مي دادم امـا                          

در حال حاضر تضعيف موقعيت رئيس جمهوري به تزلزل قطعي روحيه نيروهاي مسلح و سقوط كشور مي انجامد و بنظر اينجانب           

 . بازيها از روي آگاهي باين واقعيت انجام مي گيرداين

امـا اگـر   . اگر فكر مي فرمائيد بهتر است اينجانب در كار نباشم فوراً كنار مي روم    .     با اينحال تصميم را به عهده شما مي گذارم        

 :قبول مي فرمائيد كه ارزيابي اينجانب از وضع درست است

دست از بازيهاي قدرت بر مي دارند و با آنكه مسبب وضع فعلي هستند، دست از طلبكـاري و   اين آقايان نه براه مي آينده و نه        -

 .بازي با سرنوشت كشور بر نمي دارند

اين تغيير، روز بروز سريع     . بهترين نشانه اين تغيير است     ) 3(تظاهرات ديروز .  روانشناسي مردم ما نيز بسرعت دارد تغيير مي كند         -

 .جي صدچندان مي افزايدتر مي شود و بر خطر خار

 : اينجانب با وجود سختي وضع تعهد مي كنم-



ممكن است مقاومت در اين محل يا آن        . تعهد مي كنم در هر جا تا آخرين نفس مقاومت كنم          . پيروزي در جنگ را بدست آورم     

ت، موقعيـت طـوري اسـت كـه مـي           محل به نتيجه نيانجامد، اما با توجه به روند كار و بسيج امكانات و نتايجي كه ببار آورده اس                  

 .توانيم نيروهاي بيشتري وارد كار كنيم و موفقيت در جنگ محتمل است

اگر هم عوامل خارجي و داخلي به زيان تغيير كنند، باز موفقيت اينجانب طوري است كه مي تـوانم اميـدوار باشـم كـه مـردم                           

 .يكپارچه وضع را تحمل كنند و آماده جنگ بگردند

 :بشرط آنكه

 .ف روحيه نكنند و جبهه جنگ رواني و سياسي بوجود نياورندتضعي

 .اختيار داشته باشم و يك دولت قوي براي تدارك جنگ بكار شود

 و خصوصاً بايد يك وزير خارجه با تدبير و قوي داشته باشيم

 .ديد عمل كنماگر اين عرايض مسموع واقع شد و الزم تشخيص فرموديد، بفرمائيد مي آيم بحضور تا هر طور مصلحت دي

 فرزند شما ابوالحسن بني صدر

14/8/59 

 

 بنا بر گزارش مورد اشاره، كيسينجر مي گفت امريكا نمي تواند دو ژاپن را در آسيا تحمل كند، طرحي تهيه كرده                      -) 1: (توضيح

سـطين حـل شـود و هـم         بود كه بنا بر آن از جمله خوزستان از ايران جدا مي شد و به فلسطينيها واگذار مي شد تا هم مشكل فل                      

 !ايران ژاپن دوم نشود

 " انجـام نگرفتـه    " تا اين لحظه، جز طرحي كه روز پيش از نوشتن اين نامه كه روز انتخابات رياست جمهوري امريكا بود،                     -)2 (

ينـدگان  نما" آبان به تحريك كساني كه بر پله هاي مرمرين با ريگان و بوش قول و قرار گذارده بودند، گروهـي از                       13در  . بود

 نامه اي خطاب به آقاي خميني را امضاء كردند و در آن تقاضاي بركناري رئيس جمهـوري را از فرمانـدهي كـل قـوا                          "مجلس

 .بدينسان مي خواستند بدون فوت وقت تمامي شرائط اجراي فوري توافقهاي محرمانه را فراهم آورند. كردند

 .، مردم شهر تظاهراتي براه انداختند و شعار مرگ بر خميني نيز دادند آبان، بدنبال اصابت موشك عراقي به دزفول13 در -)3(

 

 


