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 بحران ها، آخرين سال رياست جمهوري 

 كارتر
 

ه نقش ويژه اي در بحران گروگانگيري بازي كرده است، كتاب                هاميلتون جوردن، رئيس اداري كاخ سفيد و مشاور كارتر، ك         

 :خود را با لحظه آزاد شدن گروگانها شروع مي كند



 

 !آخرين لحظه ها در انتظار پرواز هواپيماهاي حامل گروگانها، چه سخت گذشتند
 

 1981 ژانويه 20

بيلي كه كارتر و رئيس جمهوري منتخب را بـه سـاختمان   اتوم.      يكي از تلفنها، گاري و مرا به اتومبيل ليموزين مرتبط مي كرد          

تلفنهاي ديگر ما را به مسئوالن اطالعات در ارتباط مـي گذاشـتند كـه گـوش بـه خبـر از فرودگـاه تهـران و دو                   . كنگره مي برد  

واپيما شده اند و    پيش از اين لحظه، افسران اطالعات خبر داده بودند گروگانها داخل ه           . هواپيماي الجزايري آماده پرواز بودند    

به هواپيماها گفته شد به سـوي آخـر بانـد         « : و حاال، صدائي در تلفن مي گفت      . هواپيماها رو بجانب پرواز بسوي الجزيره دادند      

 ؟»خداي من، ممكن است پيش از ظهر، هواپيماها به پرواز درآيند: با خود گفتم. پرواز برانند

 مـاه   14تا مگـر بعـد از       .  دوره رياست جمهوري كارتر خاك ايران را ترك بگويند             وسوسه خاطرمان اين بود كه گروگانها در      

 .تلخكامي و محروميت از شادي، جيمي كارتر، با اين اعالن كه گروگانها آزاد شدند، كام خويش را شيرين بيابد

هيچ خبـري   ! هام: ر پرسيد كارت. آقاي جوردن، رئيس جمهوري شما را مي خواهد       :      اپراتور كاخ سفيد روي خط آمد و گفت       

انتظار مي رود در اين يا لحظه اي بعـد          . گزارشها مي گويند هواپيماها در فرودگاه و در باند پرواز هستند          . نه: نيست؟ پاسخ دادم  

 .به پرواز درآيند

 . دقيقه پيش همين حرف را مي زديد5گاري و شما :    كارتر با صداي گرفته گفت

 .ا به ما گفته بودندمطلبي بود كه آنه:     گفتم

 دستور داده است همان لحظه كه هواپيماها به پرواز در مي آيند، خبـر  Phil Wiseبه آجودان خود، :     رئيس جمهوري گفت

 .سرويس مخفي، يادداشت را در محل اجراي مراسم سوگند، به او خواهد رساند. را به او برساند

ريگان در جايگاه اداي سوگند     : در ذهن خود، صحنه را به تصور آوردم       .  جلوتر بود      بنا بر معمول، جيمي كارتر دو قدمي از ما        

كـارتر  . ناگهان آجودان كارتر با شتاب به محل اجـراي مراسـم مـي آيـد و يادداشـتي را بـه كـارتر مـي دهـد                          . قرار مي گيرد  

من بايد وقوع امـري     : ت، مي گويد  لبخندهائي به پهناي صورتش مي زند و خطاب به قاضي كه آماده قسم دادن ريگان شده اس                

رشته اين تخيل لذتبخش را تلويزيون بريد وقتي خبر داد رئيس جمهوري و رئيس جمهوري منتخب وارد كنگـره                   . را اعالم كنم  

 .شدند

 آقايان هيچ خبري نيست؟:    با تلفن قرمز پرسيدم

 ... آگاه مي كنيم همان لحظه كه خبري را بشنويم شما را از آن. نه آقاي جوردن:     گفتند

مراسم دارد شروع مي شود، هنوز هـيچ خبـري نيسـت؟            . از ساختمان كنگره صحبت مي كنم     :     رئيس جمهوري روي خط آمد    

 !هنوز هيچ خبري نيست: من يكبار ديگر از افسر اطالعات پرسيدم

ا به احساساتي كه ابراز مـي شـوند، پاسـخ       من، در صحنه تلويزيون، ريگان را مي ديدم ايستاده است و با تكان دادن سر و دسته      

ظهـر  . كارتر و ريگان از سكو پايين آمدند و هر يك در جاي خود قرار گرفتنـد ... كارتر به زور لبخند بر لب مي آورد   . مي دهد 

 .بوش، شادان، بعنوان معاون رئيس جمهوري، در جاي خود قرار گرفت.  شروع شدندDreadedتمام بود و مراسم 

... 

 .خداوند يارم باد: ريگان سوگند را با اين جمله تمام كرد     

 ...دو هواپيما به پرواز درآمدند.     ريگان رئيس جمهوري امريكا شد و كارتر ديگر رئيس جمهوري نبود

 

انهـا را   گروگ: بدينخاطر بود كه در همان روز گفـتم       !  را به اجرا گذاشتند    "پله هاي مرمرين  "با چه دقتي قول و قرار بر        : توضيح

 .نگاهداشتند تا در نخستين لحظه زمامداري تقديم ريگان كنند

 

 :چگونه از اشغال سفارت مطلع شديم
 

 1980 نوامبر 4



مـي گفـت    . تلفن از افسر كشيك بود    . دقيقه اي طول كشيد بخود آيم     .  دقيقه صبح بود كه تلفن به صدا درآمد        30 و   4     ساعت  

 .دگان اشغال كردند و كارمندان آن به اسارت درآمدندسفارت امريكا در تهران را تظاهركنن

... 

اثر ايـن   . معناي اين عمل، جنگ با ايران است      .      در تاريكي، بر بستر خوابيدم و درباره آنچه شنيده بودم، بفكر كردن پرداختم            

 كار بر مبارزات انتخاباتي چه مي شود؟

... 

 

 :يكا نمي خواستشاه مي خواست به امريكا بيايد و حاال ديگر امر
 1980 نوامبر 6

 

متقاعد كرده بودند كه خميني بزودي سـقوط مـي كنـد و او              ) بخصوص، اردشير زاهدي، سفير در آمريكا     (     شاه را اطرافيانش    

 بـه كمـك فعـال سـيا بـه ايـران       1953همانسان كه در . بايد در نزديكيهاي ايران اقامت كند تا بتواند بالدرنگ به ايران بازگردد    

 .زگشتبا

شاه، نااميد و تلخ كام، بيشتر وقت خود را پاي راديو كوچكش به شنيدن خبرهاي               .     شاه نخست به مصر و سپس به مراكش رفت        

به انتظار بود كه هرج و مرج گسترده همه ناامني و سقوط توليد نفت، روزهاي حيات رژيم خميني را شمرده                    . ايران مي گذراند  

 .بگردانند

در ماه فوريه، شاه از نو اظهار عالقه كرد به اياالت متحده بيايد و آماده مي شـد آن                   . لرزان بود اما نمي افتاد        حكومت خميني   

 .را بطور رسمي تقاضا كند

خواسـتند او بـه امريكـا     نه رئيس جمهوري و نه وانس، وزير خارجه، نمـي .      در اين زمان، رفتار دستگاه كارتر تغيير كرده بود       

 37با مردي كـه  « : و كيسينجر مي گفت... كرد  ا برژنسكي با قوت تمام بر ضرورت موافقت با آمدن شاه، استدالل مي   ام... بيايد  

 .» كه نمي تواند به فرودگاه بيايد، رفتار كرد Flying Dutchmanسال دوست اياالت متحده بوده است، نبايد مثل

دوست وانس و رئيس شـركت حقـوقي   John Mc Clay ( جون مك كلي     هر از چندي، راكفلر يا كيسينجر و اگر نه اين دو، 

. مراجعه مي كردند و اصرار مـي ورزيدنـد اجـازه ورود شـاه بـه امريكـا داده شـود        ) كه اموال و امورات شاه را اداره مي كرد          

ري كـارتر،   در اين فرصت و فرصـتهاي ديگـر، رئـيس جمهـو           . موضوع در اجتماع جمعه صبح توسط برژنسكي بميان گذاشته شد         

 .باستناد منافع بزرگتر اياالت متحده، و احترام به حكومت جديد، با تقاضا موافقت نكرد

 16 ، مقام اول دفتر راكفلـر در  Josef Reedژوزف ريد .  اكتبر، وانس مسئله را عنوان كرد، موقعيت ديگر بود19    اما وقتي در 

ه او اطالع داده بود كه شاه سخت بيمار است و تقاضاي آمدن به امريكا  تلفن كرده و بDavid Newsomاكتبر به داويد نيوسام 

 است كه دفتر راكفلر به شاه توصـيه اش را كـرده   Bejamin Keanپزشك او، دكتر بنجامين كان ... و معالجه شدن را مي كند 

 ... او تنها در امريكا وجود دارد پزشك معالج بر اين نظر است كه شاه بايد به امريكا بيايد زيرا اسباب درمان بيماري. است

وي داوري پزشك را زير عالمت سئوال بـرد و          .      رئيس جمهوري در استدالل بر ضرورت ندادن اجازه آمدن به شاه، تنها بود            

 .بار ديگر به منافع اياالت متحده استناد كرد

مي توانيد تصور كنيد چه ميدان تاخت و تـازي   اگر شاه در مكزيك بميرد، خود       :     من پي آمدهاي سياسي را خاطرنشان كردم      

 .او خواهد گفت شما نخست سبب سقوط شاه شديد و حاال هم او را كشتيد. به چنگ كيسينجر مي افتد

 !من رئيس جمهوري اين كشور هستم. بجهنم كه هنري كيسينجر چه خواهد گفت:      رئيس جمهوري به من خيره شد كه 

ه وانس گفت از نو شاه معاينه شود و درباره شرائط درمان و لزوم انتقالش به امريكـا تحقيـق بعمـل                           سرانجام رئيس جمهوري ب   

و از سفارت آمريكا در تهران پرسيده شود واكنش حكومت ايران نسبت به آمدن شاه به امريكا بـراي درمـان بيمـاري، چـه                      . آيد

 ا تضمين كند؟آيا حكومت مي تواند حفاظت سفارت ما و اعضاي آن ر. خواهد بود

فكر اين را كرده ايد كه اگر سفارت ما را اشغال كردند و هموطنان ما را به گروگان گرفتند، چه                    « :     سخن آخر كارتر اين بود    

 »بايدمان كرد؟

  

  شاه نوشته انده كتابي كه دربار



 

معالجه شـدن او نبـود، عـالوه بـر آنچـه در             براي اينكه جاي ترديد نماند آنها كه شاه سابق را به امريكا بردند، قصدشان               : توضيح

نوشـته ويليـام   ) Le Shah « )William Shawcross« خالصه كتاب اينترلـوك آمـده اسـت، قسـمتهاي زيـر را نيـز از كتـاب        

 ):477 و 476 و 340 و 276-296شاكروس، صص 

  

امـا آرمـائو    . »ن به آنجا، خوش آمدشان نيست     رفتن م « : شاه مي گفته است   .     شاه و همسرش با رفتن به امريكا موافق نبوده اند         

كه همه كاره او بوده است، اصرار مي كند و مي گويد براي مردي چون او، بهترين درمانها بايد و بهترين درمانها جز در امريكـا                          

 »!شدني نيست

 Roberto Calviائي روبرتو كالوي مهمتر از اين، آنكه وي با بانكدار ايتالي.  ، از خاصان راكفلر بوده استArmao    اين آرمائو 

با توجه به  ارتباط بهشتي با   .  مطالعه شده است   " اكتبر سورپرايز  " در   2نقش لژ پ    . ، دوستي و همكاري داشته است     2، عضو لژ پ     

 اين لژ، نبايد نقش اين لژ را از آغاز، از طراح و احراي طرح گروگانگيري پي جست؟

اما راكفلر،  .  بر اين نظر بوده است كه در مكزيك امكانات پزشكي معالجه فراهم است             Flandrin    پزشك فرانسوي او، فالندرن     

پزشك فرانسـوي را از سـر       .  مي فرستد و او مي گويد بايد شاه را به نيويورك برد            Keanيك پزشك انگل شناس را به اسم كان         

ان را مرخص مي كننـد و جـاي او را بـه يـك انگـل           و جاي شگفتي ندارد كه پزشك معالج يك بيمار مبتال به سرط           . باز مي كنند  

 !دهند؟ شناس و متخصص بيماريهاي مناطق حاره مي

 Jorge، پزشـك وزارتخارجـه امريكـا بـا مشـاور پزشـكي سـفارت امريكـا در مكزيـك، ژرژ سـروانتس           Dustin   دكتر داستين 

Servantes    با اينكه از قول سروانتس      .   گفتگو مي كندServantes    بود كه وي جانبدار رفـتن شـاه بـه امريكـا بـوده               گفته شده

 . است، خود وي به صراحت و تأكيد مي گويد كه به نظر او تمامي امكانات معالجه شاه در مكزيك فراهم بود

 .    اما چرا وزارتخارجه يك هيأت پزشكي نفرستاد شاه سابق را در مكزيك معاينه كنند؟ اين پرسش هيچگاه پاسخ پيدا نكرد

 از من خواست معالجـه سـرطان شـاه را برعهـده بگيـرم،          Kean، سرطان شناس، مي گويد وقتي دكتر كان         Colemanن      كلم

دكتـر  : با خود گفـتم . »المللي دارد كسي مكزيك را ترك مي گويد و وارد امريكا مي شود كه ا ين سفرش واكنش بين    « : گفت

 ».پيشگويي پيامبرگونه از آب در مي آيندنمي دانستم حرفهايش، .  باز دارد چاخان مي كندKeanكان 

 از بهت خشكش زد وقتي شنيد بدون اطالع دادن به او، شاه را بـه اطـاق عمـل بـرده انـد تـا                          Coleman اكتبر، كلمن    24    در  

نيـد،  به جراح پيام داد حاال كه عمل مي ك. خود را با شتاب به اطاق عمل رساند. مجراي كيسة صفرا را از سنگهاي آن پاك كنند      

 Colemanبعدها معلوم شد كه حق بـا كلمـن   . اما جراح پاسخ داد مريض تاب اين  عمل را نمي آورد       . طحال او را هم برداريد    

 !بوده و اگر موافق با تجويز او عمل مي كردند، شاه عمري بسيار طوالني تر مي كرد

 ! اما جراح، متخصص جراحي قلب بوده است

كلمـن  ! عكس نشان داد جراح تمامي سنگها را خارج نكرده است         . سة صفرا را راديوگرافي كردند        يك هفته بعد از عمليات، كي     

Coleman تازه در اين وقت بود كه به سـراغ         . معالجان، جراحي دوباره را خطرناك يافتند     ! كيسه صفرا پر از سنگ است     :  گفت

 !متخصص كانادايي فرستادند

 ! را نيز خواست، بدينسان بيمار سرطان، پزشك متخصص سرطان نداشت؟Coleman ، عذر دكتر كلمن Kean    دكتر كان 

بردن شاه به امريكـا و معالجـات نادرسـت در نيويـورك و     :  ، در گزارشي، بعد از مرگ شاه سابق، نوشت Flandrin   فالندرن 

 !قطع معالجات شيميوتراپي، مرگ او را جلو انداخته است

 بردن او به امريكا، قصد استفاده از شاه سابق را داشته اند و نه خدمت به اور را؟   هنوز جاي ترديد مي ماند كه در 

  

 ، عضـو  Henrry Precht ، كاردار و هانري پرشت Bruce Laingenعالي مقام ترين اعضاي سفارت ما در تهران، بروس لينگن 

آنهـا  . ابراهيم يزدي، وزير خارجه، ديـدار كردنـد       دفتر وزارت خارجه، كه از تهران بازديد مي كرد، با بازرگان، نخست وزير، و               

 .، از سفارت حفاظت بعمل خواهند آورد1979سخت با آمدن شاه به امريكا مخالفت كردند اما قول دادند همانند فوريه 

و شـاه آمـد، سـفارت اشـغال شـد      .     رئيس جمهوري به وانس دستور داد ترتيبات آوردن شاه را به اياالت متحده، تدارك كند              

 ...امريكائيان را به گروگان گرفتند و بازرگان استعفا كرد 



با رفتن بازرگان، با چه كسي طرف معامله مي شويم؟ وانس چشمها را از پس عينك خيره كرد                  :     رئيس جمهوري از وانس پرسيد    

 .ز به اين نتيجه رسيده امكارتر به آرامي پاسخ داد، من ني. "آيت اهللا خميني": و مستقيم در چشمان كارتر نگريست و گفت

پيشنهاد مي كند رئيس جمهوري رمزي كالرك Warren Chtistopher     وانس گفت معاون وزارت خارجه، وارن كريستوفر 

Ramsey Clarkكالرك .  را به تهران بفرستد Clark به درخواست مخالفان، در دوره شاه به ايران رفته و با خميني در پاريس

 ...انقالبش حمايت كرده است مالقات كرده و از 

رود موضـعي را   اعتماد كرد كه وقتي بعنوان نماينده من بـه ايـران مـي   Clark    رئيس جمهوري پرسيد مي توان به كالرك 

بگيرد كه موضع ملت ما است؟ يا احتمال دارد وقتي پايش به تهران رسيد سخناني در حمايت از خميني بگويد كه موضـع مـا را                          

 ا را در تنگنا بگذارند؟مشوش و كشور م

او مردي محتـرم    .  مخالف است اما با او در سابق كار كرده است          Clark    وانس پاسخ داد گرچه با بسياري از نظرهاي كالرك          

 .است  و موافق تعليمات رئيس جمهوري بي كم و كاست عمل خواهد كرد

لحـن  . يل شد و كارتر گفت نامه اي به خميني نوشـته اسـت   دقيقه بعد از ظهر، جلسه شوراي امنيت ملي تشك 30 و   4    در ساعت   

امريكائيهايي را  « : نوشته ام . خواسته ام خميني اياالت متحده را نيك درك كند        . نامه محكم است اما خصمانه و تهديدآميز نيست       

 »....كه زنداني كرده است، جاسوس نيستند و آنها را به گروگان گرفتن، غير انساني است 

      

 1979م نوامبر هفت

رئيس جمهوري دستور داد در تركيه بمانند تا اگر ...  را به ايران راه ندادند Miller  و ميلر Ramsey Clark     رمزي كالرك 

 .اما نسبت بدان بدبين بود. تغييري در رفتار روي داد، بتوانند به ايران بروند

 

اعضـاي دولـت موقـت اشـغال سـفارت و         . ي انقـالب تشـكيل بـود      وقتي گروگانگيري واقع شد، عصر هنگام جلسة شورا       : توضيح

من نيز بر اين باور بودم و سرمقاله اي نيز نوشته و اينگونه حكومت بـردن را           . گروگانگيري را كودتا بر ضد حكومت مي خواندند       

 با استعفاي حكومـت     اينجانب. پيش از آن احمد خميني تلفن كرده و گفته بود وزرا را معين كنيد             . سنت گذاري شومي خواندم   

دليـل اول بـدون     . به مهندس بازرگان اصـرار ورزيـدم اسـتعفا نكنـد          . بازرگان بر اثر اشغال سفارت و گروگانگيري مخالف بودم        

نخست وزير ماندن كشور بعد از استعفاي مهندس بازرگان ، مخالفت اينجانب با اين ترتيب حكومت بـردن و حكومـت آوردن و                      

ان بهشتي و موسوي اردبيلي و باهنر به قم و گفتگوهاي مفصلشان با خميني بود كه شرط بني صدر براي                    دليل دوم آن، رفتن آقاي    

 ...تشكيل حكومت، مداخله نكردن روحانيت در امور كشور است و 

. بـا بهشـتي صـحبت كـرد    .  از تركيه تلفـن كـرد  Ramsey Clarkرمزي كالرك .    بهر رو، شب در جلسه شوراي انقالب بوديم

 آقـاي خمينـي را   " حكـم "اما ساعتي بعد، راديـو    . ي گفت شوراي انقالب موافق است كه وي و همراهانش به ايران بيايند            بهشت

 ...هيچكس نبايد با مقامات آمريكائي طرف گفتگو شود :  خواند

 

 توقيف پولهاي ايران
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در رياست جمهوري كارتر، اين اولين بـار بـود كـه            . شم پوشيد     پرزيدنت كارتر با همه اهميتي كه سفر كانادا داشت، از آن چ           

 ...مشكل ما در ايران مسئله اول مي شد 
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 امريكـا   -3 اموال او به ايران بازگردانـده شـود و           -2 شاه به ايران مسترد و محاكمه شود و          -1:      خميني سه شرط در كار آورد     

 . پوزش بخواهد"كرده استجناياتي كه بر ضد ملت ايران "بخاطر 

. احتمالهاي گوناگون موضوع بحث قرار گرفتنـد      .     جلسه شوراي امنيت ملي تشكيل شد و پذيرفت كه ما با بحران روبرو شديم             

...  به دفتر كار مـن آمدنـد         Jodyبعد از پايان جلسه، وانس و جودي        ... رئيس جمهوري خواست راه حل نظامي نيز مطالعه شود          

اين نخستين و بزرگترين ابتالئي اسـت كـه         « : او گفت . صدا باز و بسته شد، برژنسكي را در اطاق با خود رويارو يافتيم            وقتي در با    



فرصتي اسـت كـه رئـيس جمهـوري         . بي ترديد اين امر يك بحران است اما يك اقبال نيز هست           . كارتر با آن درگير شده است     

اقبـالي اسـت بـراي نشـان دادن اراده      . ي است كه جوانب بين المللي دارد      نشان مي دهد وي توانا به اداره و حل كردن بحران          

 !»امريكا
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به مشاوران خود و نيز به وزير نيرو، شارل .      يك شنبه بعد از ظهر، رئيس جمهوري جلسه سري شوراي امنيت ملي را تشكيل داد   

گفت بنا بر تحريم كامل خريـدنفت از ايـران   Stu Eizenstat  ايزنشات و مشاور امور داخلي استو Charles Duncann دانكن 

يكي . مي خواست امريكائيان و ايرانيان بدانند وابستگي ما به نفت ايران در كوشش ما براي آزاد كردن گروگانها اثر ندارد             . دارد

 اما رئيس جمهوري بر تصـميم خـود         .گفت تحريم نفت ايران، سبب كاهش عرضه نفت و افزايش باز هم بيشتر بهاي آن مي شود                

استوار ماند و گفت تحريم نفت ايران عالمت روشني است براي متحدان اروپائي كه ما دست دركاريم و از آنهـا انتظـار كمـك                       

 .روز بعد، وي تحريم خريد نفت ايران را اعالن كرد. داريم

 ، وزيـر خزانـه      Millerدر اولين ساعات صبح چهارشنبه، ميلر       ... م       در سه شنبه، سفر انتخاباتي كارتر را به پنسيلوانيان لغو كردي          

 به رئيس جمهوري اطالع دادند كه حكومت ايران دارد پولهـاي خـود را از   Lloyd Cutlerداري و مشاور حقوقي لويد كاتلر 

 .بانكهاي امريكائي خارج مي كند

رده و اسنادي را كه رئيس جمهوري بايد امضـا مـي كـرد، آمـاده      از پيش فكر اين اقدام را كCutler و  Miller    كاتلر و ميلر  

 .رئيس جمهوري آنها را امضا كرد و بدينكار، ميلياردها دالر پول ايران توقيف شدند. كرده بودند

      

 شـد   بعد از اينكه روشن   « : اينطور نوشته است  ) 378 و   377صص   (" انتخابهاي دشوار  "سيروس وانس نيز در كتاب خود،       : توضيح

 نوامبر، دسـتور داده شـد از    9در  . نه يزدي و نه قطب زاده نمي توانند گروگانها را آزاد كنند، اين استراتژي بالدرنگ اتخاذ شد                

 نوامبر واردات نفت از ايران ممنوع اعـالم         13در  . فروش هرگونه ابزار نظامي و اسلحه و قطعات يدكي به ايران خودداري شود            

.  كليدي توقيف پولهاي ايران در بانكهاي امريكايي و شعبه هايشان در خارج آمريكا به اجرا گذاشته شد           نوامبر، تصميم  14در  . شد

 نوامبر بود كه ايران ابالغ كرد قصـد دارد تمـامي            14در ساعات اول    . ما چند روز درباره توقيف كردن پولها بحث كرده بوديم         

بح ويليام ميلر، وزير خزانه داري كه از ابالغيه مطلع شده بود، مرا از آن  ص4ساعت . پولهاي خود را از بانكهاي امريكا خارج كند       

پرزيدنت كارتر موافقـت كـرد و       . ما در دم موافق شديم كه تصميم به بستن حسابهاي ايران بايد به اجرا گذاشته شود               . آگاه كرد 

مريكـا شـد و نقـش مهمـي در حـل بحـران              توقيف پولها، اهرم مهمي در دسـت ا       .  دقيقه صبح، اسناد را امضا كرد      10 و   8ساعت  

 . »گروگانها بازي كرد

 14در  .  نوامبر، بعنوان سرپرست وزارت خارجه مشـغول كـار شـده ام            10شنبه  .  نوامبر، حكومت موقت استعفا كرده است      7   در  

كارتر و وزيرخارجه او نوشته نوامبر، كارتر اسناد توقيف پولهاي ايران را امضا كرده است، تصميم به توقيف پولها، بطوريكه مشاور      

اند، حتي پيش از آنكه حكومت بازرگان استعفا كند، اتخاذ شده و وزير خزانه داري و مشاور حقوقي كاخ سفيد مأمور شده انـد،                        

 .اسناد الزم را براي امضاي رئيس جمهوري آماده كنند

طـي  . يكا فرستاده است، براي مطالعه نزد مـن بياورنـد          نوامبر، خواستم تمامي گزارشها را كه سفارت ايران در امر          10   در همان   

در اين دو يادداشت اطالع داده شده بودكه وزارت خزانه داري مـأمور             . يك هفته دو يادداشت با قيد فوري فرستاده شده بود         

بـاره ايـن دو     هـيچ اقـدامي در    . شده است اسناد الزم را براي توقيف پولهاي ايران تهيه كند تا به امضاي رئيس جمهوري برسد                

شـب  . با مسئوالن بانك مركزي صحبت كردم و تقاضاي تشكيل فوري جلسه شوراي انقالب را كـردم               . يادداشت بعمل نيامده بود   

.  نوامبر، بالدرنگ بعنوان وزير دارايي دستور دادم بانك مركزي پولهاي ايران را از بانك هاي آمريكايي خـارج سـازد          10هنگام  

!  ساعت آينده، تصميم امريكا مبني بر توقيف پولهـاي ايـران اعـالن مـي شـود                 24لگرامي فرستاد كه تا     سفارت ايران در امريكا ت    

 صبح وزير خزانه داري او را بيـدار         4همانطور كه وزير خارجه امريكا نوشته است،        . مقامات امريكائي از تصميم ايران مطلع شدند      

 دقيقه صـبح اسـناد   10 و 8كارتر .  را از بانكهاي امريكائي بيرون مي برد  مي كند تا به او اطالع بدهد كه ايران دارد پولهاي خود           

هر چند آنهـا پـيش از   . را امضاء مي كند تا وقتي بانكها شروع بكار مي كنند، دستور دولت آمريكا آنها را از انتقال پولها باز بدارد                    

 . آن دستور دولت ايران را دريافت و اجرا نكرده بودند



ر خيانت به اميد شرح كرده ام، يك روز بعد از انقالب، در بانك مركـزي بـر ضـرورت بيـرون بـردن پولهـا از                               همانطور كه د  

نـه ايـن هشـدارها و نـه دو          . پس از آن نيز، ضرورت اين كـار را خاطرنشـان مـي كـردم              . بانكهاي امريكائي اصرار ورزيده بودم    

نتيج اين غفلت، آن زيانهاي بيرون از حسـاب         . اقدامي وادار نكردند  يادداشت سفارت ايران در امريكا، مسئولين وقت را به كمتر           

 .شد

چون بني صدر گفـت     :     و آنها كه مسئول اين زيانها هستند، مثل هر بدهكاري، بستانكار شدند و دروغي شگرف ساختند و گفتند                 

 .ما قرضه هائي را كه رژيم شاه ستانده است، نمي دهيم، امريكا حسابهاي ايران را بست

ايـن  .  منتشر كرده است   " كودتاي نوژه  "كتابي با عنوان    ) 1367دهه فجر    ("مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي     "    بتازگي  

از قـول   . كتاب در شمار اسناد ماندني از دروغ سازي، تحريف و وارونه سازي و جعل و ناسزا سازي رژيم ايران گيتي هـا اسـت                       

 ):62 و 61  صص( مي نويسد 1358 آذر ماه 12كيهان، 

اولين عكس العمل بني صدر در زمان بدست گرفتن صدارت و در رابطه با گروگانگيري، اعالم عدم پرداخت ديون ايـران                          « 

اين بيانيه كه از طرف يك مقام مسئول و يك اقتصاددان كه همـه، انتظـار پيـاده كـردن يـك      . به بانكها و شركتهاي خارجي بود     

بدو دوخته شده بود، صورت مي گرفت، آنچنان دسـت انـدركاران سياسـت خـارجي و داخلـي را                    اقتصاد توحيدي را داشتند     

انگيزة اين مصاحبه و اعالم ضبط سـپرده هـا،          . حيران نمود و نتيجه آن، توقيف تمامي سپرده هاي ايران در بانكهاي خارجي بود             

ت خود، سعي ننمود كه اين ابهام را براي مردم       وزير امور خارجي قبلي در هيچيك از گزارشا       . هنوز براي هيچكس روشن نيست    

 .»روشن كند

 نـوامبر، كلمـه اي دربـارة        14تا روز   :     دروغ بدون تناقض ساختني نيست و تناقضهاي اين دروغ ابلهانه بيش از اندازه آشكارند             

رة وامهائي كه اشخاص از بانكهاي       روز پس از توقيف پولها دربا      10،  ) نوامبر 24(در نماز جمعه دوم آذر      .  نگفته ام  "ديون"پول و   

. بدينقرار، نـه اعـالم و نـه مصـاحبه اي در كـار نبـوده اسـت                 . خارجي ستانده اند، گفته ام دولت مسئول بازپرداخت آنها نيست         

در عـوض بانـك     .  روز بعد از تاريخي كه تصميم دولت امريكا اتخاذ و اجـرا شـده بـود                10سخنراني در نماز جمعه بوده است و        

امـا چـرا ايـن اظهـار را كـردم؟ بـدانخاطر كـه از        .  نوامبر اعالميه اي صادر كرد كه وامهاي دولتي را مي پردازد       22ر  مركزي د 

.  ميلياردها دالر از ثروت مردم كشور را به جيب اشخاص و مؤسسات خارجي نريزنـد               " ديون "گروگانگيري بدينسو، بابت همين     

.  و پا مي زنند با وارونه كردن ابلهانه واقعيتها، خيانتهاي خـويش را بپوشـانند               خائناني كه امروز بر كشور حكومت مي كنند، دست        

اگر اظهار اين حرف حق كه دولت ايران متعهد بازپرداخت وامهـاي            : وقتي نادانان دروغ مي سازند، بناگزير از ياد مي برند كه            

مي كنند مايه اصلي فساد، عمل گروگـانگيري        اشخاص و مؤسسات به بانكهاي خارجي نيست، سبب توقيف پولها شد، پس اعتراف              

 . بود

نفـت  " نوامبر، در انقالب اسالمي، سـرمقاله اي بـا عنـوان             14    اما مقامات آمريكايي چگونه از تصميم ايران مطلع شدند؟ تاريخ           

پـيش از آنكـه ايـران       . در آغاز، يادآور شده ام كه شوراي انقالب تصويب كرده بود به امريكا نفت نفروشد              .  نوشته ام  "!تخريدن

آيا آمريكائيان از تصـميم ايـران مطلـع شـده و     . تصميم را به اجرا بگذارد و اعالن كند، كارتر خريد نفت از ايران را تحريم كرد   

در عوض، در باره توقيف پولها، تلگرام سفارت ايران در امريكا و نيز اين نوشـته        . پيشدستي كردند؟ هنوز بر من معلوم نگشته است       

آيا از طريق تلكس هاي بانك مركزي مطلـع         . خارجة امريكا حكايت از آن دارند كه امريكا از تصميم ايران مطلع شده بود             وزير  

 11 صبح بوقت واشنگتن،     4شده بود؟ و يا در شوراي انقالب و بانك مركزي كس يا كساني را داشت كه او را مطلع مي ساختند؟                      

 نوامبر و نه در اين روزنامه يـا         14در سرمقاله   . هنوز هيچگونه اظهاري نكرده بودم    صبح بوقت تهران مي شود، در اين ساعت من          

يعني تا يك بعد از ظهر، ما خبر نداشتيم كه كارتر كاغـذهالي         . روزنامه هاي ديگر، نيز كلمه اي دربارة تصميم دولت امريكا نيست          

و درباره بيرون بردن پولها از بانكهاي امريكائي و توقيـف           بعد از ظهر كنفرانس مطبوعاتي تشكيل دادم        . الزم را امضاء كرده است    

در پاسـخ  ).  آبـان 24، برابـر  1979 نـوامبر  15به نقل از اطالعات و ا نقالب اسالمي  (پولها توسط دولت امريكا، اظهار نظر كرده ام         

 :سئوال خبرنگاري درباره تحريم خريد نفت از ايران گفته ام

. و خيلي هم اصرار به فـروختن زيـاد نفـت نـداريم    . چون ديگران هستند و مي خرند   .  نمي كند  نخريدن نفت ما را ناراحت        « 

خود ما هم دست به يـك اقـدام زديـم و آن هـم               . ديگر اينكه راجع به محاصره اقتصادي، ملت ما آماده است و تحمل مي كند             

 .»انتقال منابع ارزي ما بود به بانكهاي كشورهائي كه با ما تفاهم دارند

 :   و  در پاسخ خبرنگار ديگر گفته ام 



داستان بردن شـاه بـه امريكـا را    .  ميليارد دالر ذخيره ارزي داريم و بخش مهم آن در بانكهاي امريكائي است        12در مجموع       « 

ـ     . كيسينجر و راكفلر جور كردند و بيشتر اين پولها در شعب بانكهاي امريكائي در خارج امريكا است                 ي از توانـائي    بنا بر ايـن نگران

 ».امريكا براي استفاده از وسائل غيرقانوني براي بلوكه كردن پولهاي خودمان نداريم

آيا شما تصميم گرفته ايد يا :  سئوال كرده و از جمله دربارة انتقال ذخاير ارزي به اروپا پرسيده است            2    يك خبرنگار امريكائي،    

 :شوراي انقالب؟، درباره انتقال ارزها گفته ام

اما تصميمي كه دربارة ذخاير ارزي گرفته شد، به پيشنهاد خواهران و برادران ما در بانك مركزي، از طريق من بـه شـوراي                           « 

 .»انقالب و تصميم شوراي انقالب بوده است

 :     و در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه از ميزان منافع ايران در امريكا پرسيده است، گفته ام

 !. ميليارد دالر منافع داريم50كا، ما در امري    « 

 حقوقي بـراي تعقيـب قضـائي بانكهـا بـوده            –    بدينقرار كنفرانس مطبوعاتي، بعد از اطالع و بقصد ايجاد تدارك زمينه سياسي             

 وزير   نوامبر بيانيه اي بعنوان    17بخاطر تعقيب قضائي بود كه به پيشنهاد مقامات بانك مركزي و تصويب شوراي انقالب، در                . است

بيانيه از اين نظر و از نظر پايمال        . اين تعقيب نيز بعمل آمد و در دمادم گرفتن حكم، بيانيه الجزيره، امضا شد             . دارائي صادر كردم  

 . ميليارد دالر منافع ايران در امريكا، خيانت بزرگي بود50كردن 

ميلـر، خزانـه   . از تصميم ايران مطلـع شـده اسـت   ) نگتنبوقت واش( صبح  4    نبايد از ياد برد كه وزير امور خارجه امريكا ساعت           

توجـه مـي دهـم كـه در كنفـرانس مطبوعـاتي، راكفلـر و                . داري كه عامل چيس مانهاتان بانك بوده است، او را مطلع مي كند            

وران او  آن زمـان، هنـوز خـاطرات كـارتر و مشـا           . كيسينجر را كساني خوانده ام كه اسباب بردن شاه به امريكا را فراهم آوردند             

اين سخن راست را به استناد اطالعي گفتم كه بنا بر آن، گروگانگيري را جناحي طـرح كـرده  و بـه                       . نوشته و انتشار نيافته بودند    

و نيز دانسـتني اسـت كـه اگـر          . اجرا گذاشته اند كه مي خواهند روانشناسي ملت امريكا را با سياست جهاني جديد موافق كنند               

 صبح، به او خبر داد ايران تصميم گرفته است پولهاي خـود را از       4مريكا در كتابش مي نويسد كه ميلر        وانس، وزير خارجه وقت ا    

 امنيـت   "بانكهاي امريكايي خارج كند، بهنگام اعالن تصميم به توقيف، حكومت كارتر به اين بهانه متوسل شد كه اقـدام ايـران                      

 بود كه پس از شور با بانـك مركـزي و مـذاكره و تصـميم در شـوراي           بدينخاطر» .ملي اياالت متحده آمريكا را بخطر مي افكند       

 به امضاي وزير دارائي، قيـد شـد كـه تصـميم كـارتر             "اعالميه دولت جمهوري اسالمي   "انقالب، سه روز بعد از توقيف پولها، در         

از لحاظ تعقيب قضايي و حقـوقي       اين كار،   . مسبوق به تصميم دولت ايران داير به بيرون بردن پولها از بانك امريكائي بوده است              

كـارتر نمـي    . اما واقعيت نتيجه گروگانگيري و بقول وانس جزئي از استراتژي امريكا براي فشار بـه ايـران بـود                  . ضرورت داشت 

زيرا اگر ديرتر امضا مي كرد، بانكها نـاگزير نمـي           . توانست منتظر اعالم يا اعالن من بشود، اول وقت بايد دستور را امضا مي كرد              

توانستند همچنان دستور حكومت ايران را بدون اجرا بگذارند و چيس مانهاتان بانك نيـز فرصـت طالئـي را از دسـت مـي داد                          

 .و به تصميم ايران مستند نبود) توضيحات الزم را در انترلوك خوانده ايد(

 :به كتاب جوردن بازگرديم

 

 گروهي از گروگانها آزاد مي شوند
 

 1979 نوامبر 18يك شنبه 

اما شيريني خبر را تلخي اظهارات خميني از بـين          .     ما گزارشي دريافت كرديم كه آن روز گروهي از زندانيان آزاد مي شوند            

در . اگر شاه را به ايران باز نگردانند، گروگانهاي ديگر، بعنوان جاسوس، در دادگاه انقالب محاكمـه خواهنـد شـد                   : او گفت . برد

ي از نيويورك تايمز را خريده و كامل اظهـارات خمينـي را خطـاب بـه نماينـده پـاپ در آن        همين روز، دولت ايران، صفحه ا     

خميني تقاضاي پاپ را درباره آزاد كردن گروگانها رد كرده بود و سكوت پاپ را درباره جنايات رژيـم شـاه، طـي                       . آورده بود 

 ...سالها، سخت سرزنش كرده بود 

 

 1979 نوامبر 17دو شنبه 

 



خبر بزرگي  آيا اين   : گفتم. كوشيد خاطرش را شاد و روحيه اش را بهتر كنم         . ري از كمپ ديويد به من تلفن كرد           رئيس جمهو 

مطمئن نيستم، اظهارات   « : نيست كه گروگانها به خانه باز مي گردند؟ شايد اين آغاز پايان ماجرا باشد؟ رئيس جمهوري پاسخ داد                 

د با آزاد كردن گروگانهاي سياه و زن، در اينجا احساسات را بر ضد حكومت ما بـر  فعالً او گمان مي كن. خميني مرا ناراحت كرد   

 ...خوشحالم كه بعضي از آنها به كشور باز مي گردند . مي انگيزد

 

جو را چنان نامساعد يافت كه ربط سفر خود را بـا            . براي اين آمده بود كه واسطه بشود      . آقاي ياسر عرفات به ايران آمد     : توضيح

. نزد من آمد و گفت كمك بزرگي به جنـبش فلسـطين مـي شـود اگـر ، گروگانهـا را آزاد كنـيم                        . گروگانها، تكذيب كرد  مسئله  

طراحان در امريكا نشسته اند و آنها هسـتند         . پاسخ دادم ضررها بيش از اينها هستند      . ضررهاي گروگانگيري را يك به يك برشمرد      

بهر رو، به   . ند كه در بيرون حكومت كارتر، بمثابة حكومت واقعي عمل مي كنند           كه گروگانگيري را بوجود آورده اند و آنها هست        

بفكرم رسيد بتوان آقاي خميني را با آزاد كردن گروگانهاي . او قول دادم اسباب آزاد كردن گروهي از گروگانها را فراهم كنم    

 افريقا و دوميها را بعنوان احترام به مقام زن، موافق           سياه و گروگانهاي زن، اوليها را بعنوان اعتراض به تبعيض نژادي در امريكا و             

 .اين دو دسته از گروگانها آزاد شدند. با او در اين باره صحبت كردم و موافقت كرد. كرد

 

 شاه بايد آمريكا را ترك كند
 

 1979 نوامبر 20سه شنبه 

خطاب به رئيس جمهـوري گفـت مـا از    . نگيز نيز نبود    وانس، تصويري از وضعيت ارائه كرد كه شوق برانگيز نبود اما بدبيني برا        

 تـن از گروگانهـا آزاد شـدند و بـه كشـور بـاز                10. طريق سازمان ملل و سازمان آزاديبخش فلسطين با ايرانيان صحبت كـرديم           

 ...گشتند

 كـرد، مـن نمـي          رئيس جمهوري پاسخ داد ما بايد به ايرانيان حالي كنيم كه محاكمه اعضاي سفارت خود را تحمل نخـواهيم                  

 ...توانم در اينجا بعنوان رئيس جمهوري آسوده بنشينم و محاكمه امريكائيان را بعنوان جاسوس نظاره كنم 

   رئيس جمهوري گفت چند روزي را كه در كمپ داويد گذراندم، جز به ماجراي گروگانها و رفتاري كه ممكن است بـا آنهـا                        

مـا مـي    . وطنان ما را همچنان در توقيف نگاهدارد يا محاكمه شان كند و يا آنها را بكشد               ايران مي تواند هم   ... بكنند، نيانيدشيدم   

از ميان تدابير نظامي، من مي توانم دستور بمباران هـدفهاي           . توانيم ايران را محكوم كنيم، روابط ديپلماتيك را با آن قطع كنيم           

كارهاي ديگر كه ما  مي توانيم  بكنيم، بيرون بردن            . يران را بدهم  نظامي، نظير تاسيسات نفتي را بدهم و يا دستور محاصره بنادر ا           

شاه از اياالت متحده، عمل از طريق سازمان ملل و دادگاه بين المللي و برانگيختن متحدان خـود بـه فراخوانـدن سفرايشـان از                   

 ...ايران، بعنوان مقدمه قطع كردن روابط 

كارشناسان ما و خبرنگاران ديگر بر اين نظر هستند كه در حـال             ! حاكمه و محاكمه  فرق است ميان تهديد به م     :     وانس پاسخ داد  

كارشناسان من مي گويند ممكن است ايرانيان هموطنان        . حاضر محاكمه مي تواند ساز و كاري براي آزاد كردن گروگانها باشد           

ينـي آنهـا را عفـو و دولـت از ايـران      بعـد خم . ما را محاكمه كنند و آنها را جاسوس و مجرم تشـخيص بدهنـد و محكـوم كننـد         

 .اخراجشان كند

كارشناسـان سـيا مـي      . وقتي خميني از جاسوسها و محاكمه صحبت مي كند، بيانش بياني سياسي نيسـت             :    ترنر، رئيس سيا افزود   

 .استگويند او براستي بر اين باور است كه گروگانها جاسوس هستند و بنا بر اين محاكمه و اعدام آنها بواقع موجه 

 

همانطور كه مي خوانيد، حتي رئيس سيا خميني را مرد دين مي شناخته و گمان مي برده اسـت وي جـز از روي بـاور                          : توضيح

در تمام دوران پيش از انقالب، در ايام انقالب و پس از آن، دسـتگاه كـارتر يـك اصـل                     . حرف نمي زند و جز راست نمي گويد       

امـا از   . داده بود كه خميني مرد دين است و جز باور خود را نمي گويـد و نمـي كنـد                   ثابت سياست خود را در ايران، اين قرار       

بهـررو، آقـاي   ! قرار، دستگاه رقيب او، دستگاهي كه نقشه گروگانگيري را طرح و اجرا كرد، اصل ديگري را اساس كار قـرار داد                 

 ...خميني اين باور را بمفت از دست داد 

رداي روزي كه شوراي ا نقالب با اصرار تمام از مـن خواسـت، سرپرسـتي وزارت خارجـه را                    ف:    و اما محاكمه كردن گروگانها    

از او پرسيدم بنا بر آزاد كردن گروگانها است و يا نگاهداشتن آنها؟ گفـت بنـا بـر آزاد                    . بپذيرم، در قم به نزد آقاي خميني رفتم       



 3بر ايـن اسـاس، در       . ن كنند، ما گروگانها را آزاد مي كنيم       شاه را از امريكا بيرو    : پرسيدم با كدام شرط؟ گفت    . كردن آنها است  

 تحويل اموال شاه سابق     -1: نوامبر، پيامي به والدهايم، دبيركل سازمان فرستادم و آزادي گروگانها را به سه شرط، مشروط كردم               

مريكا به رسيدگي به مجرميت شـاه        تن دادن ا   -3 اظها پشيماني كردن امريكا از سلطه اش بر ايران و            -2و خانواده اش به ايران،      

در گفتگوها با آقايان احمد سالمتيان و سعيد سنجابي، دبير كل موافقت امريكا را با اخراج شاه سـابق            . سابق و نتايج مترتب بر آن     

بـه او   . دو خبرنگاري را نزد آقاي خميني بردند و گفت شاه را بايد به ايران تحويل داده و در ايران محاكمـه شـو                      ... اطالع داد   

 !اينكار نيز خواهد شد. گفته بودند، هر كار را خواسته، شده است

 

آقاي رئيس جمهوري، صادقانه بگويم ناخوشايندتر از اين نمي شود كه ما درباره بيرون كردن شاه از كشور به                   :     برژنسكي گفت 

اما بخاطر انسانيت بـه او اجـازه        .  يك اشتباه است   من هميشه فكر مي كردم كه اجازه آمدن به آمريكا به او دادن،            . گفتگو بنشينيم 

ورود و معالجه شدن دادن، و زير فشار ناگزيرش كردن به ترك گفتن خاك امريكـا، تـن دادن بـه تحقيـر اسـت و يقـين دارم                             

 . خميني آن را عالمت ديگري از ضعف ما تلقي خواهد كرد

معالجه اش را كرده است، بايد به محل سكنايش باز          .  ضعف نيست  مسئله رعايت اصلي و يا    :    رئيس جمهوري خشمگين اظهار كرد    

 . گردد

 

 1979 نوامبر 30جمعه 

وزارت خارجه مكزيك حاضر نيست به شـاه ويـزاي          :     شاه آماده رفتن به مكزيك مي شد كه از مكزيك گزارش جديدي رسيد            

 .ورود بدهد

بعد از دور روز كوشش، نتوانستيم هيچ كشوري را حاضـر كنـيم   . واند خ...  را دروغگو و Lopez Portillo    كارتر، لوپز پرتيلو 

كارتر موافق نبود و مي گفت انورسادات به اندازه كافي مشكل           . تنها مصر بود كه حاضر شد شاه را بپذيرد        . شاه را بخود راه دهد    

 .دارد، مشكل بر مشكل او نبايد افزود

 

 1979 دسامبر 11سه شنبه 

در ايـن هنگـام، افكـار عمـومي         ...  حاضر مي شود بخاطر مشكل گروگانها شاه را به پاناما راه دهد              Torrijos     آقاي تريخوس   

گوينـد بايـد ايـران را بمبـاران          تا آنجا كه برادرزاده ام مي گفت در مدرسه، بچه ها مي           . امريكا روز به روز برآشفته تر مي شد       

 ...كرد اما كارتر غيرت اين كار را ندارد 

پس از ورود به پاناما، نزد      . در راه، داليلي كه بايد آورد، در ذهن خود سبك و سنگين مي كردم             . امور شدم به پاناما بروم        من م 

. گفتم آمده ام از جانب كارتر، رئيس جمهوري امريكا، از شما تقاضـا كـنم شـاه را بـه پانامـا بپذيريـد        .  رفتم Torrijosتريخوس  

 : ... انگيخته اند اينهايندداليلي كه او را به اين تقاضا بر

با صـداي آهسـته   . از قيافه اش نمي شد خواند تصميمش كدام است.  راست نشستTorrijos    پس از شنيدن داليل، تريخوس      

زيرا آنها هموطنان شما را، امريكائيها را،       . بحران، در درجه اول مسئله اياالت متحده است       ! هاميلتون« : اي شروع به صحبت كرد    

اما مسئله و مسئوليت جامعه بـين المللـي نيـز هسـت تـا              . يف خود دارند و اين امريكائيها نمايندگان حكومت شما بوده اند          در توق 

وقتي بتوان ديپلماتها را آنسان كه در تهران چنين كرده اند، توقيف كنند، هيچ ديپلماتي در هيچ كجا مصون از تعرض نخواهـد                

اگر بتوانيم كمك كوچكي به حل مشكل گروگانهـا         . گوييد ما شاه را در پاناما مي پذيريم       شما مي توانيد به رئيس جمهوري ب      . بود

 ».بكنيم، خوشحال مي شويم از اين كمك كه كرده ايم

 

 كمونيستها همانسان كه مرا، خميني را نيز خانه خراب خواهند كرد: شاه
 

 1979 دسامبر 13، 12چهارشنبه و پنج شنبه، 

 ، دستيار شاه، به ديدار شاه برويم و به او اطالع بدهم پاناما از او دعـوت مـي   Robert Armaoرت آرمائو قرار شد باتفاق روب.... 

وقتـي او را مخاطـب قـرار مـي          « :   بگوشم گفـت   Armaoوقتي مي خواستيم وارد اطاق بشويم، آرمائو        . كند به آن كشور برود    

 ».دهي، اعليحضرت، يادت نرود



ا به تكزاس كشانده است؟ اين روزها، وقتي تماس با حكومت امريكا پيدا مي كنم، بـه تقاضـاي آنهـا                         شاه پرسيد، چه امر شما ر     

 .براي اينست كه از من بخواهند كاري را بكنم

بلكه مي خواهيم وضعيت گروگانها را براي شما وصـف          . اعليحضرت، ما اينجا براي اين نيستيم كه تقاضائي را بكنيم         « : پاسخ دادم 

 .اق شما امكانات انتقال شما را به كشور ديگري بررسي كنيمكنيم و باتف

من نمي  . مطمئنم كه شما مي دانيد من آماده ام هر كمك ممكن را بكنم تا كشور شما بحران گروگانها را حل كند                    :     شاه گفت 

 .خواهم تاريخ مرا بخاطر اين چيز بسيار بد سرزنش كند

 .يم كه مشكل ما در ايران، تا وقتي شما در اياالت متحده هستيد، حل نمي شوداعليحضرتا، صادقانه بگو:     به او گفتم

آنچه شما و آقاي رئيس جمهوري بايد بدانيد اينست كه مردمـي         . آقاي جوردن، نظر شما ممكن است صحيح نباشد       :     شاه گفت 

دند و سرانجام خميني را نيـز هماننـد مـن،           كه گروگانها را در بند خود دارند، كمونيستهاي ديوانه هستند كه سالها دشمن من بو              

 ...شما با مردم معقولي سروكار نداريد، آقاي جوردن . خانه خراب خواهند كرد

...    بعد صحبت رفت روي اين موضوع كه هر اندازه بيشتر  كوشيديم كمتر موفق شديم كشوري را بيـابيم كـه شـما را بپـذيرد                           

گفـتم و   ... ه پاناما، تاريخ آن، گفتگوهاي اخير بر سر قرارداد جديد درباره ترعه پانامـا و                هر چه مي دانستيم دربار    . پاناما پذيرفت 

 .كتابي درباره ترعه پاناما تقديمش كردم

 ...، نمونه نوعي ديكتاتورهاي جنوبي است Torrijosاما شنيدم تريخوس . بسيار جالب است« :      شاه گفت

 جذاب ترين مردي اسـت كـه از   Torrijosادات  را كه استثناء كنيم، ژنرال تريخوس         اعليحضرتا، پرزيدنت س  « :     جواب دادم 

گفتم بخصوص از وقتي قرارداد جديد دربـاره ترعـه پانامـا را امضـاء         ... وقتي كارتر به رياست جمهوري رسيده است، ديده ايم          

ـ   ... كرده ايم، وي دست بكار استقرار دمكراسي درپاناما شده است            ا  را مـي زدم، بخـود مـي گفـتم شـاهي كـه            وقتي اين حرفه

 را بهانه مي كند، اگر كارهاي بايسته را در استقرار دمكراسي كـرده بـود، رژيـم خـودش را                     Torrijosديكتاتور بودن تريخوس    

 . نجات داده بود

م اما تحمل اين امر آسـان      شاه مسئله امنيت و مداوا را پيش كشيد و گفت برايم قابل تحمل است به استراليا يا زالند جديد برو                 

 .نيست كه صبحي از خواب بيدار بشوم و بشنوم كه انتخاب ديگري جز رفتن به كشوري ندارم كه هيچ از آن نمي دانم

 ... شرايط موافقت با رفتن به پاناما را شماره كرد Armao    بعد آرمائو 

 ...ارم    سرانجام شاه پذيرفت و گفت  موضوع را با شهبانو در ميان مي گذ

 »اعليحضرتا، آنچه را در ايران روي داده است، چگونه ارزيابي مي كنيد؟« :     از شاه پرسيدم

 ؟... » كرد  ماه زودتر اين سئوال را از من مي6آقاي جوردن، كاش آقاي رئيس جمهوري « :     شاه بخشكي پاسخ داد

 چه شد كه اينطور شد؟:     پرسيدم

اغلب در ايـن بـاره كـه اگـر مـن و             .  جوردن، واقعاً  نمي توانم توضيح بدهم چه شد كه اينطور شد            آقاي« :      شاه جواب داد  

من نمي دانستم   . حكومت شما اين و آن كار را نمي كرديم و چنين و چنان مي كرديم، ممكن بود وضع ديگر شود، فكر مي كنم                      

 را مي ديدم و او فشار مي آورد من با كساني كه قصـد  يك روز، سفير شما، سليوان . رئيس جمهوري شما چه مي خواهد من بكنم       

. و در همان روز، پيامي از برژنسكي دريافت مي كردم كه سفارش مي كـرد سـركوب كـنم                  ! از بين بردن مرا داشتند گفتگو كنم      

 ...اظهارات رئيس جمهوري، ميان حمايت از سلطنت و ترديد در توانائي من بر اداره كشور نوسان مي كرد 

كشيدند تا شاه خـود را       در اين ماه صدها هزار نفر در طول خيابانها صف مي          .  واقعاً نمي توانم بفهمم چه شد كه اينطور شد             «

واقعـاً  نمـي تـوانم    . پذيره شوند و دو ماه بعد، صدها هزار نفر همان خيابانها را پر مي كردند و فرياد مرگ بر شاه سر مي دادنـد                

 »واقعاٌ نمي توانم بفهمم.. .بفهمم چه شد كه اينطور شد 

وي، بنوبـه خـود،     . اين مرد ديوانه، خميني با بهره برداري از اسالم بقدرت رسـيد           « :     سرانجام با رضايت خاطري به تمام گفت      

آنها بر ضد خميني مي شوند و سـرنگونش مـي   . بدام فريب عناصر كمونيستها در ايران افتاد كه مي دانند چگونه كارش را بسازند         

چندان طول نمي كشد كه ايـن امـر   . اگر خدا بخواهد، زنده مي مانم و ناچيز شدن او را بدست كمونيستها بچشم مي بينم          ! نندك

 »واقع مي شود

 

 1979 دسامبر 15شنبه، 



. گوشـي را برداشـتم  . در تاريكي، كورمال، كورمال، تلفن را يافتم  . بنظرم مي رسيد كه دل شب است      . زنگ تلفن به صدا درآمد    

 ».آقاي جوردن، در موضوع گروگانها، امر مهمي روي داده است« : لفن از اطاق بحران بودت

بله، چـه   « : اميدوارانه پرسيدم ! با خود فكر مي كردم شايد گروگانها در راه خانه اند          .     راست نشستم، خواب بتمامه از سرم پريد      

 »روي داده؟

 ...ساعت پيش تگزاس را بسوي مقصد نامعلومي ترك گفت    گزارشهاي خبري براينند كه شاه ايران، يك دو 

 ما نيز هنـوز     " اطاق وضعيت سنجي   "راز ما حفظ شده طوري كه       . لبخندي زدم .  دقيقة صبح بود   30 و   8:     به ساعت نگاه كردم   

 ...آسوده خاطر به خواب رفتم . از آن آگاه نشده است

 

 1980 ژانويه 3 -1979دسامبر 

 را  "شـاه جـاني   "حكومت ايـران پـرواز      . انها نه روز بعد از آن و نه هفته  بعد از آن، هيچ تغييري واقع نشد                    اما در وضع گروگ   

زود مسلم شد كه رفتن شاه، به تنهائي سـبب آزادي  . بسوي پاناما محكوم كرد و پاناما را بمناسبت پذيرفتن او به انتقام تهديد كرد             

 .اسيران امريكائي نمي شد

من به جورجياي جنوبي رفتم     . داد چراغهاي كاج كريسمس تا وقتي گروگانها از ايران بازگردند، خاموش بمانند               كارتر دستور   

بـا خـود گفـتم، شـايد خمينـي از راه عفـو اسـالمي،           .  از اطاق بحران شد    "فوري"فردا شب عيد، تلفن     . تا با خانواده خود باشم    

 .گروگانها را آزاد كرده است

آقاي جوردن، رئيس جمهوري از ما خواسته اند شما را آگاه كنـيم كـه تجـاوز اتحـاد شـوروي بـه                        « :    افسر كشيك مي گفت   

 »...افغانستان در حال وقوع است 

 

 قطب زاده مي خواهد با جوردن ارتباط برقرار كند
 

 1980 ژانويه 12 و شنبه 11جمعه 

پيام پاپـا   . كرد  بود و از پاناما تلفن مي      Chu-Chu شو   -گروهبان شو . كه تلفن بمن شد   ...     تازه وارد كمپ ديويد شده بودم       

 ...ژنرال فكر مي كند، مهم است . نمي توانم در تلفن بگويم... ژنرال مي خواهد شما به پاناما بيائيد . ژنرال را ابالغ مي كرد

 ... ما به فلوريدا بيائيم گفت ژنرال گفت بداليل امنيتي، بهتر است.  تلفن كردم كه دارم مي آيمChu-Chu شو -    به شو 

سـليمان  . سليمان انگليسي حرف نمي زد و گابريل مترجم شـد . از سوي ژنرال آمدند Gabriel  و گابريل Saliman     سليمان 

سـليمان شـروع    . آماده يادداشت برداشتن شـدم    . دانستم توضيحات او طوالني است    . يك رشته يادداشتها و مدارك بيرون آورد      

 فرانسوي كه يكي از آنها يك تبعيدي سياسي آرژانتيني است كه در پاريس اقامت دارد، از سوي حكومت ايـران                     دو مرد « : كرد

مـن  . سـليمان ادامـه داد    . پانامائي ها هم دارند خود را وارد مسئله گروگانها مي كننـد           ! با خود گفتم، درست شد    . به پاناما آمدند  

 .، قطب زاده، مالقات كردمبا وزير خارجه. كنم دارم از تهران مراجعت مي

اما قصدشان اين بود كه تقاضاي استرداد وسيله حل         .       دو مرد فرانسوي با اسنادي مبني بر تقاضاي استرداد شاه به پاناما آمدند            

 .مسالمت آميز بحران بشود

 چرا آنها مي خواهند با شما تماس بگيرند؟:      پرسيدم

 .زيرا مي خواهند با شما ارتباط برقرار كنند: رد و گفتلبخند كوتاهي بر لب آو:      سليمان

 با من؟:      پرسيدم

 بله با شما:      پاسخ داد

 چرا؟! با من:      گفتم

و نيز مي دانيـد كـه مـا    . زيرا آنها مي دانند كه شما به رئيس جمهوري نزديك هستيد و عضو وزارت خارجه نيستيد          :      پاسخ داد 

 .شما را مي شناسيم

 اما چرا مي خواهند از وزارت خارجه احتراز كنند؟:   پرسيدم  

 .زيرا آنها بر اين باورند كه وزارتخارجه توسط كيسينجر و راكفلر كنترل مي شود:      پاسخ داد



ضاي      شرحي كه سليمان از ديدار و گفتگوي خود با قطب زاده داد، مرا متقاعد كرد كه ايرانيها مي خواهند از دست آويز تقا                      

 .استرداد شاه بمثابه وسيله اي براي رها كردن گروگانها استفاده كنند

اين به اصطالح دانشجويان با موسوي خوئيني ها كه يكي از روحانيان پيرو خمينـي اسـت، شـور         ...     قطب زاده به او گفته بود       

. حكومت از طرفداران خمينـي پاكسـازي كننـد        كرده اند تا مگر با حمله به سفارت، انقالب را با جدا  كردن طرفداران طرزفكر                 

دانشجويان غرق شگفتي شدند وقتي فردايش، خمينـي بـه سـتايش آنهـا              ... آنها خميني را از نقشه تصرف سفارت آگاه نكرده اند           

 حمايت. در اين وقت بود كه آنها تقاضاي خود را جدي گرفتند          .  تبريك گفت  "النه جاسوسي "برخاست و به آنها بخاطر اشغال       

 .خميني از آنها و استعفاي يزدي و بازرگان، دليل آن بود كه آنها يك قدرت سياسي بودند كه بايد برسميت شناخته مي شدند

 .      سليمان يك ساعتي بود كه شرح ماجرا مي كرد و من بي تاب مي شدم

 »مقصود چيست و مقصد كدام است؟« :     پرسيدم

 ... كه شما بايد بكنيد، راي سازمان ملل را مبني بر مجازات ايران، به تاخير بياندازيد اول كاري:      گابريل آرام جواب داد

موافق نيستم و نيز مطمئن نيستم كه اگر اين حرف را به رئيس جمهوري و وانس، وزيـر خارجـه، بـزنم، اعتنـائي بـه آن                           :     گفتم

 .بكنند

اگر بنـا بـر راي بـه        . كه سليمان مجرائي را براي گفتگو باز كرده است        هاميلتون، مثل اينكه حالي تو نمي شود        :      گابريل گفت 

و بازيچـه   . مجازات ايران بشود، شما موقعيت كساني از ايرانيان را تضعيف مي كنيد كه مي خواهند بحران را با آرامي حل كنند                    

 .دست كساني از ايرانيان مي شويد كه مي خواهند با امريكا بطور كامل ببرند

... 

به او گفتم از قرار پانامائيها مجرايي را به رهبري ايران باز كرده اند و پيشـنهاد        . ه اطاق ديگر رفتم تا با تلفن امن، صحبت كنم             ب

 ...تعجب كردم وقتي او به لحني آرام گفت موافقم . مي كنند در سازمان ملل، راي دادن به مجازات ايران را به تاخير بياندازيم

قرار شد سليمان و گابريل سـفر       . ما خواهان گفتگوهاي مستقيم هستيم    . بريل گفتم رئيس جمهوري موافقت كرد         به سليمان و گا   

 .ديگري به ايران بكنند

.  به من قول داده است كه شاه مسترد نخواهد شد       Torrijosژنرال تريخوس   ! حواس خود را جمع كنيد    :     به آنها هشدار دادم   

 . كند و بخواهد به اياالت متحده بازگردد، ما او را به كشور مي پذيريماگر شاه از اينجهت احساس بيم 

 .من حتي فكر نمي كنم ايرانيان بخواهند او را به ايران بازگردانند:      سليمان به من اطمينان داد

 !نمي فهمم:      گفتم

 !ش بكشندشكنجه اش كنند، تيربارانش كنند، يا بدار! آخر نمي دانند چكارش كنند:      گفت

      

 1980 ژانويه 17پنج شنبه، 

 .    سليمان و گابريل از پاريس پيامي فرستادند و از من خواستند به پاريس بروم و با دو مرد فرانسوي ديدار كنم

 ! حرفش را نزنيد

آنها مي  . و به گفتگو بنشين   بيا و با اين د    ! سخت نگير : گابريل گفت .  شما بايد به ايران برويد و ترتيب گفتگوهاي مستقيم را بدهيد          

 !راه وصول به تهران از پاريس مي گذرد. دانند در ايران چه خبر است و رهبران آن را مي شناسند

 .    موضوع را به رئيس جمهوري گزارش كردم و او موافقت كرد

 

 1980 ژانويه 19شنبه 

رباره رقابت بر سر قدرت و اثر گروگانگيري بر انتخابات     وياللون شرح مفصلي د   .    در لندن با بورگه و وياللون مالقات دست داد        

فرزندانشـان و   . شما آقاي جوردن، بايد بدانيد كه احساس ايرانيها اينست كه حق دارند           « : و بورگه گفت  . رياست جمهوري دارد  

شـما بايـد شـكايتهاي      . شاه براستي مردي تبهكـار بـود      . برادرانشان توسط ساواك شكنجه شده اند و يا بدستور شاه كشته شده اند            

 ».اندوهبار ايرانيان را درك كنيد

 »آيا مي توانيم بحران را حل كنيم؟« : پرسيدم.      شكيبائيم رو به پايان مي رفت

 !»شما بايد شاه را به ايران باز گردانيد« : به انگليسي، شمرده گفت.     او منتظر نشد سئوالم ترجمه شود

 »!مطلقاً، غيرممكن است« : و گفتم     از تقاضاي او يكه خوردم 



چرا ممكن نيست شاه برگردانده شود و تحت محاكمه قرار گيرد؟ امريكا كشور قانون نيست؟ اين مرد تبهكار بايـد                    « :      او گفت 

 »!برگدد و پاسخ جنايتهايش را بدهد

... 

اما . پذيرفت كه ديدگاه ها و تعهدهايمان نايكسانند.      سرانجام بورگه خود، بر آن شد راهي بيابد و خود و مرا از تنگنا بدرآورد          

من از آنها خواستم به كوشش خود، بعنوان واسطه ادامه بدهند اما بايد ثابت كننـد كـه از    . ادامه گفتگو تنها راه حل مشكل است      

 .سوي قطب زاده نمايندگي دارند

از جا پريدم وقتي گفت با قطب . شماره اي را گرفت. فاده كند    وقتي ديدار به پايان رسيد، بورگه پرسيد مي تواند از تلفن است     

بعد از صحبت، گفت به قطب زاده اصرار مي كردم با شما صحبت كند اما وي امتناع كرد و                 . زاده، وزير خارجه صحبت مي كنم     

 . كرده ا ست" تحريم"گفت آيت اهللا خميني گفتگو با امريكائيها را 

 

 فكر سناريو چگونه پيدا شد؟
 

 1980 ژانويه 22ه شنبه س

اما من هيچ از ايران نمي .     پانامايي ها دري به روي ايران باز كرده بودند و همانطور كه گابريل مي گفت بايد وارد مي شديم    

وي .  ، تلفـن كـردم   Pittsburgh، متخصص ايران در دانشـگاه پيتزبـورگ   Richard Cottamبه دكتر ريچارد كوتام . دانستم

، تلفـن كـردم و از او خواسـتم سـيا     Stan Turnerبعـد بـه اسـتن ترنـر     . دازه بخواهم وقتش را در اختيار بگذاردپذيرفت هران

 .اطالعات بايسته را درباره كريستين بورگه و هكتور وياللون گردآورد

نوشتم ما بايد رفتار    . پشت ماشين تحرير نشستم و به تحرير گزارشي براي رئيس جمهوري پرداختم           .     قرارهاي خود را لغو كردم    

مرحلـه بـه مرحلـه پـيش بـرويم تـا            . خود را تغيير بدهيم و بر وفق سناريوي دقيقي كه دو كشور بر سر توافق كنند، عمل كنـيم                  

 .گروگانها را آزاد كنيم

آزاد گفت اوضاع در ايران بلبشو اسـت و تنهـا خمينـي ميتوانـد دسـتور            .     برژنسكي نسبت به اين دو مرد فرانسوي شك داشت        

 ...نمي دانم : گفتم. آيا اين دو به خميني راه دارند؟. كردن گروگانها را بدهد

 

 شاه در حال توقيف است
 

 1980 ژانويه 23چهارشنبه 

معـاون وزيـر، كريسـتوفر، خواسـته     .     تازه از خواب بيدار شده بودم كه افسر نگهبان از مركز عمليات وزارت خارجه، تلفن كرد 

بنا بر خبرها كه از پاناما مي رسند، شاه سابق ايران در حال توقيف و به انتظـار رسـيدگي                    : ه اطالع شما برسانيم   است اين خبر را ب    

 .قضائي به درخواست استردادش از سوي ايران است

 .داستان، وانس را نگران خاطر كرده است: بمن گفت. وارن كريستوفر دوبار تلفن كرد.     به دفترم رفتم

... 

 هرگز فكر   Torrijosتريخوس  . پانامائي ها فكر مي كنند خطرهائي كه ما از آنها احتراز مي كنيم، آنها مي پذيرند               : گفتم    به او   

 ...احتمال دارد دست به قماري زده است بلكه در آن آزادي گروگانها را ببرد . پس دادن شاه را هم نمي كند

اين امر، رئيس جمهوري را     . ترك كند و به امريكا بيايد، در جهنم افتده ايم         اگر شاه تصميم گرفت پاناما را       « :     كريستوفر گفت 

 ».زيرا ما شاه را به كسي سپرده ايم كه دارد او را به ايران پس مي فرستد. در موقعيت بدي قرار مي دهد

او در خانه من، در     . شده است دوست جوان من، آرام باش، شاه توقيف ن       « : او گفت .      بالدرنگ به گابريل در پاناما  تلفن كردم       

بنا بر قوانين پاناما، وقتي تقاضاي استرداد شـخص تسـليم دادگـاه مـي      . هيچ چيز عوض نشده است    . ستكونتادورا ايسلند نشسته ا   

از آنجا كه شاه در حمايت گاردهاي پانامائي است، . شود، حكومت ناگزير است او را توقيف كند تا دادگاه حكمش را صادر كند       

 . است"توقيف"ان مي توانيم بگوييم وي ما آس

 »!گابريل ما از هر شخصي حرف نمي زنيم، از شاه ايران حرف مي زنيم:   گفتم

 !شاه سابق ايران:     گابريل به خنده و شوخي گفت



...      

 پاناما صحبت مـي   ، رئيس جمهوريRojo Torrijos  تريخوس روجوباز با.      گابريل اطمينان داد كه جاي هيچ نگراني نيست

 ...كنم و نتيجه را با تلفن به شما خواهم گفت 

 گفت چند نوبت كوشيدم علم و اطالع ام را به واشنگتن عرضه             Cottamكوتام  .  ديدار كردم  Cottam    در اين روز، با كوتام      

پرزيـدنت كـارتر    . يم آگاه بشـود   كنم، اما خريدار پيدا نكرد و حاال مشاور اول رئيس جمهوري به نزد من آمده است تا از نظرها                  

 .سياست خطاآميزي را به ارث برده و همان را ادامه داده است

مردي با باور مذهبي عميق و انزجار تحقيرآميز از غرب، اين همان تعريف بود كـه سـليمان،                  :     او خميني را اينسان تعريف كرد     

راه اينست به خميني ببـاورانيم كـه او ايـاالت متحـده را خـوار      تنها  :  گفت Cottamكوتام  . بورگه و وياللون برايم كرده بودند     

 .كرده است

 .اين غيرممكن است:     گفتم

 .مي دانم:      گفت

و بـا ايـن وضـعيت،    . دستگيرم شد اين بود كه ما اين كشور و ملتش را درك نمـي كنـيم  Cottam     آنچه از گفتگويم با كوتام 

 ؟چگونه مي توانيم با آنها گفتگو كنيم

     

 نيـز   Cottamبه اين دليل كه آقاي خميني جام زهرآلود را سركشيد و در برابر امريكا به خواري زانو زد، آقاي كوتـام                      : توضيح

و .  واقعيت مي پنداشت و بر اساس آن، آقاي خميني را تعريف مي كـرد              "عميقاً مذهبي و باورمند   "تصور خويش را از يك مرد       

 ست كه باور جهانيان را به باورمندي خود از دست داد؟زيانكار واقعي آقاي خميني ني

 

 1980 ژانويه 24 شنبه، 5

! حاال ديگر بايد نگران سالمت اين مرد ديوانه نيز مي شـديم           .     بنا بر خبرهاي صبح، خميني در بيمارستان قلب تهران بستري شد          

تا وقتي خميني زنده باشد، ما مي       . ساخت  بغرنج تر مي   اگر او مي مرد، منازعه بر سر قدرت، كار تالش براي آزادي گروگانها را             

 .دانيم با چه كسي بايد گفتگو كرد

 رسيد كه ريو بديدار شاه مي رود و به او اطمينان مي دهد كه پاناما قصد ندارد او را به ايران پس                       Ambler    تلگرامي از آمبلر    

 .دهد

 

 1980 ژانويه 25جمعه 

گزارش دربـاره بورگـه او را يـك فعـال           : آنها را خواندم  . لون و بورگه روي ميز، به انتظارم بودند            گزارشهاي سيا درباره ويال   

چهره اي كه از او بدسـت مـي داد،          . سياسي و وكيل دادگستري چپ توصيف مي كرد اما گزارش راجع به وياللون درازتر بود              

ببين بـا   : با خود گفتم  . نماينده فيات زنداني شده بود    در پاريس بخاطر ربودن     . چهره مردي فرصت طلب و به احتمال، رذل بود        

چه كساني طرف گفتگو شده ايم؟ از خود پرسيدم آيا گزارش را به رئيس جمهوري و وزير خارجـه نشـان بـدهم؟ بخـود پاسـخ                           

 .خواندن گزارش، اين را نسبت به گفتگوهايمان سرد خواهد كرد! نه: دادم

احتمـاالً شـما اول     « :   بعد خنديد و گفت   . او يكه خورد  .  بود Eleanorكردم، خانم االنور        تنها كسي كه او را از گزارش آگاه         

 »!كسي هستيد كه يك آدم ربا را بكاخ سفيد آورده و در اينجا با او گفتگو كرده ايد

 دقيقـه بـراي   30 و 2قرار بود در ساعت . ، اقامت گزيده بودندHay Adams   اين دو به واشنگتن آمده و در هتل هي آدامس 

 .پيش از آن با مقامات وزارتخارجه گفتگو كرده بودند. نهار و گفتگو به دفتر كار من بيايند

، يكي از مترجمـان وزارتخارجـه خواسـتم در گفتگوهايمـان     Stephance  van Reiyersberg    من از استفان وان ريرسبرگ 

 .او در كار خود، يكي از بهترينها بود. شركت كند

دو آمدند و پس از مبادله اطالعات، بورگه كيف بزرگ خود را گشود و نواري را از آن بيـرون آورد و بـا لبخنـدي كـه                                اين  

 .ايم هكتور و من از ايران، سوغاتي براي شما آورده: تمام صورتش را فرا مي گرفت، بمن داد و گفت

 .باي عربي داشتتشكر مي كنم، اين چيست؟ در يك طرف آن، نوشته اي به الف:      گفتم

 .نوار مذاكرات شوراي انقالب است:      بورگه گفت



 »آن نواررا دزديده ايد؟« : پرسيدم.     نتوانستم تعجب خود را بروز ندهم

نوار مذاكرات همان جلسـه اسـت كـه دبيـر كـل سـازمان متحـد، كـورت                   . نه، جلسه، جلسه خاصي بود    « :     وياللون پاسخ داد  

 .»كرده بودوالدهايم در آن شركت 

 .ديگر جاي ترديد، نه براي من و نه هيچكس ديگر نمي ماند كه اين دو، طرف اعتماد مقامات ايران هستند:      با خود انديشيدم

به  اين خاطر است كه اين نـوار را بـراي   . در لندن، شما از ما خواستيد اعتبار خود را بعنوان واسطه ثابت كنيم            « :    بورگه گفت 

 ».يمشما آورده ا

او .     اين كار دليل ديگري نيز داد و آن اينكه نوار شما و رئيس جمهوري را آگاه مي كند كه سفر والدهايم موفق نبوده اسـت                        

 .سوء تفاهم بزرگي هنوز بر جا است. نتوانست شوراي انقالب را نسبت به درستي موضع امريكا قانع كند

گزارش بر اين   . اق آمد و گزارش خبري را كه از تهران رسيده بود، بدستم داد             به اط  Eleanor    در وسط گفتگوهايمان، االنور     

آشـكارا  . خبر را به بورگه و وياللون گفتم      . بود كه بني صدر در انتخابات رياست جمهوري بر رقيبان خود بسي پيش گرفته است              

 .ناراحت شدند

 .»زاده نيز خوب استقطب . حبيبي بهترين كس براي رياست جمهوري است« :      بورگه گفت

 »پس انتخاب بني صدر، از لحاظ وضعيت گروگانها بد است؟« :      با ناراحتي پرسيدم

بني صدر در علن از آزادي گروگانها جانبداري كرده و گروگـانگيري را بـراي انقـالب زيـان                   . نه لزوماً « :     بورگه توضيح داد  

 .»رت سياسي و تجربه الزم را براي اينكه با اثربخشي حكومت كند، نداردبديش اينست كه وي توانائي و مها. بخش خوانده است

اگر بني صدر برنده شود، برايش مهم اسـت كـه قطـب زاده را در                . بني صدر و قطب زاده رقيب يكديگرند      « :      وياللون افزود 

 .»وزارت خارجه نگاهدارد

وقتي هر دو، بعنـوان تبعيـدي       . او مردي مغرور است   . هد شد اما قطب زاده از شكست سخت افسرده خاطر خوا        « :    بورگه گفت 

بهنگام بازگشت به تهـران، بايـد وقتـي نيـز صـرف      . زيردست مهمي نيز نبود. سياسي در پاريس بودند، بني صدر زير دست او بود        

 .»ترميم روحيه قطب زاده بكنيم

« : وياللون گفـت  . ديم و به گفتگو بر سر گروگانها باز رفتيم             گفتگو درباره نتايج انتخابات رياست جمهوري ايران را بكناري نها         

وقتي به تهران رسيديم، پيش از آنكه قطب زاده در جلسه شوراي انقالب شركت كند، گفتگـوي چهارسـاعته اي بـا قطـب زاده                         

 .»بعمل آورديم

. واقعيت پيدا كـرد   :  مي انديشيدم  با خود .  ترجمه مي كرد، ضربان قبل من آهسته مي شد         Stephance     همانطور كه استفانس    

 ...ما در آغاز گفتگوئي با ايرانيها هستيم . آنچه مي خواستم رخ داد

وياللـون توضـيح    . »نخست اينكه وزيرخارجه مامور و مسئول گفتگوها شد       « : قطب زاده از شوراي انقالب بازگشت و گفت            « 

 شوراي انقالب دخـل او را مـي آورنـد و اگـر بـه سـرانجامي برسـد،                    داد كه اگر گفتگو به نتيجه نرسيد، دشمنان قطب زاده در          

وزير خارجه، شخصاً مامور گزارش پيشرفتهاي مهمي بـه خمينـي شـد كـه در                . خواهند گفت معامله بدي براي ايران كرده است       

 رياسـت  و سوم، چون مبارزات انتخابـاتي در جريـان اسـت، قطـب زاده مـامور شـد كـه نامزدهـاي                  . مذاكرات روي مي دهند   

 .جمهوري را در جريان پيشرفت كار قرار دهد

درك مـن ايـن بـود كـه     .     شنيدن اين امر كه قطب زاده از سوي شوراي انقالب مامور اين امر شده است، حال مرا بهتر كرد         

 .بطور خودكامه، مستقل از خميني و شوراي انقالب كار مي كند

 

 تا وقتي از سناريو سخن در ميان آورد، قطب زاده اعضاي شوراي انقـالب را از                 حق اينست كه تا اينجا و از اين پس نيز         : توضيح

كاري از نوع نوار گفتگوها با كورت والدهايم را براي جوردن فرستادن و روزي پـيش از      . هيچيك از اين كارها آگاه نمي كرد      

بـا آنكـه    .  شود، كاري توجيه ناپـذير اسـت       انتخابات رياست جمهوري، انتشار اين خبر كه شاه توقيف شده و به ايران آورده مي              

مردم ايران در انتخابات رياست جمهوري غلط بودن اين طرز فكر را كه مي توان با آخرين خبرها و يا حتي ماجراهاي هيجـان   

امـل  آور، مردم را بكاري برانگيخت و يا از كاري بازداشت به اهل سياست حالي كردند، تا امروز همچنـان بنـابر اسـتفاده از عو                        

، همه از يك طرز فكر مايـه مـي گيـرد كـه وي و                ... و نزد خارجيان، خود را بركشيدن و        . خارجي در مبارزه بر سر قدرت است      

در واقع دشمنان او در شـوراي انقـالب،         . استفاده از عوامل خارج براي رسيدن به قدرت در داخل         : بسياري ديگر را قرباني كرد    



. ه خميني گفته بود و در شوراي انقالب تكرار كرده بود كه مي توان شـاه را بـه ايـران آورد                     او بود كه ب   . كسي جز خود او نبود    

 .مي دانست كه شكست در اين كار، سنگيني بار مسئوليت پي آمدهاي گروگانگيري را بر عهده او نيز خواهد گذاشت

گزارش سيا، يكي ديگـر از نمونـه هـاي        . با نبود وياللون، آدم ر  .      دو نفري كه واسطه كار او بودند، با صداقت عمل مي كردند           

نمايندة فيات كه در پـاريس ربـوده شـده          « : در واقع، آنطور كه بورگه مي گويد      . بيكارگي اين سازمان پرحجم و كم كار است       

يكي . گرفتند نفر را زير نظر 200از روي دفتر تلفن او، . ، نمايندة فيات در آرژانتين بودRevelly  Beaumontبود، رولي بومون 

قاضـي دسـتور   . چون در خارج فرانسه بود، بموقع در دادگاه حاضر نشـد  . قاضي او را بعنوان شاهد احضار كرد      . هم وياللون بود  

او بـراي اينكـه     ! وقتي بازگشت او را جلب كردند و چون قاضي به تعطيالت رفته بود، يك ماهي در زندان ماند                 . جلب او را داد   

 و يكـي    "دست راستي "يكي كمونيست، يكي سوسياليست، يكي      : ماند، چهار وكيل مدافع انتخاب كرد      رويش ن  " آدم ربا  "صفت  

 .، است)1990ژانويه (از وكالي او، يكي روالن دوما، وزير خارجه فرانسه . هم غيرحزبي و دادگاه او را بكلي بي تقصير شناخت

 ارهاي بعدي او بيانگر انتباه او هستند؟آيا ك.     برغم كوششها اين دو، دلخواه قطب زاده برآورده نشد

 

 تشكيل كميسيون
 

گفتگوهايمان با وزير، به اين نتيجه رسيد كه ايرانيان از دبير كل سازمان ملل بخواهند كميسيوني تشكيل                 « :     بورگه توضيح داد  

ند زيرا مهـم اينسـت كـه وانمـود     اياالت متحده بايد با تشكيل كميسيون مخالفت ك . شود و درباره شكايتهاي ايران رسيدگي كند      

 .»شود برغم مخالفت اياالت متحده، كميسيون تشكيل شد و ايران در سازمان ملل بر امريكا غلبه كرد

اگر ما بخواهيم براستي مخالفت كنيم مي توانيم مانع تشكيل ايـن كميسـيون سـازمان ملـل                  . اين ادعا اعتباري ندارد   « :      گفتم

 .»بگرديم

عضو وزارتخارجه كه با جـوردن  ( Saunders بگذاريد من بنا را تمام كنم بعد شما و آقاي سوندرس« : لبخند گفت     بورگه با 

اين كميسيون مي تواند به ايران بـرود و دربـاره شـكايتهاي ايـران و شـرائطي كـه                    . مي توانيد خرابش كنيد   ) همراه بوده است  

بعد از يك هفته، كميسيون گزارشي به سازمان ملل مي دهـد و آيـت اهللا               . دگروگانهاي امريكا در آنها به سر مي برند، تحقيق كن         

آيت اهللا، در يكي از اعياد مـذهبي، بنـا بـر            . خميني، متوجه مي شود كه شرائط زيستي گروگانها با ضوابط اسالمي ناسازگار است            

ز مي گـردد و گزارشـي علنـي دربـاره           بعد كميسيون به نيويورك با    . عفو و رحمت اسالمي، دستور آزادي گروگانها را مي دهد         

 .شكايتهاي ايران مي دهد

      هال پرسيد، پولهاي توقيف شده و مسائل في مابين چه مي شوند؟

بهتـر اسـت چنـان ترتيـب داد كـه           . رئيس كميسيون، ديگر موارد اختالف را موضوع گفتگو قرار خواهد داد          « :      بورگه گفت 

 .»نها، حل گردندمسائل ديگر بعد از آزاد شدن گروگا

 »!اما مسئله پولهاي توقيف شده، بسيار پيچيده و مشكل است. موافقم« :      هال گفت

 »مي دانم، من وكيل مدافع ايران هستم« :      بورگه گفت

 

، اگر مسئله پولهاي توقيف شده جزئي از مسئله گروگانها نمي شد، بعد از رهـا شـدن گروگانهـا                  : بورگه خوب گفته است   : توضيح

در ايـن صـورت     . همانطور كه در سناريو قيد شده است، كارتر ناگزير بود بدون قيد و شرط از پولهاي ايران رفع توقيـف كنـد                     

 به تابعيت امريكا درآمـده،      "ايرانيان"ميلياردها دالر ثروت كشور، طبق موافقتنامه الجزيره، به جيب دولت امريكا و امريكائيان و               

مي داند كه از داليل طرح و اجراي گروگانگيري، يكـي نيـز             . وي گروه كيسينجر و راكفلر است     پنداري هال، سخنگ  . نمي رفت 

همانطور كه دنبالـه كتـاب      ! باالكشيدن پولهاي ايران است و اصرار داد كه موضوع پولها نيز جزو قرارداد آزادي گروگانها بشود               

 به رهبري كيسينجر و راكفلـر و ديگـران          "حكومت سايه " معلوم خواهد كرد، توجه قطب زاده به گروگانگيري، بمثابه دامي كه          

 .گسترده بودند، روز به روز بيشتر مي شد

 

 :سناريو نوشته مي شود

 

  1980 ژانويه 26شنبه 



 5 سـاعت مـذاكره، سـناريوئي در    12پـس از  .      رئيس جمهوري و وزير خارجه موافقت كردند و قرار شد سناريوئي تهيه شـود         

 .صفحه تهيه كرديم

     و من در شگفت شدم وقتي دانستم كه فرداي آن روز، بورگه و وياللون قصد دارند به پاناما بروند و بـا تورخيلـوس و دوايـر                           

شـاه  " و قطب زاده و ديگران مهم است بتوانند بگويند اقدامات قـانوني عليـه                "جو سياسي ايران  "از لحاظ   : گفتند. ديدار كنند 

بورگه خنده اي كرد و شرح داد چگونـه قطـب زاده رفـتن شـاه را از ايـاالت متحـده،                  .  شوند  در پاناما تعقيب مي    "جنايت كار 

امـا قطـب زاده بـه       . اشخاصي بودند كه مي خواستند رفتن شاه را از امريكا بر ضد قطـب زاده حربـه كننـد                  . توجيه كرده است  

مثل خفاش در شب، در حال فـرار        .  مجرم است  فرار شاه به پاناما ثابت كرد كه      . تلويزيون رفت و گفت شاه از چنگ ما گريخت        

بزرگتـرين نگرانـي مـن، بابـت حالـت          . شما با پانامائي ها به بازي خطرناكي مشغوليد       : گفتم.... بايد بگردد، بايد در جهان بگردد       

 .اگر تصميم به ترك پاناما بگيرد، هر چه ما و شما رشته ايم، پنبه مي شود... دماغي شاه است 

سعي كردم در نظر مجسم كنم مردم آن . آن را طرحي عملي، يافتم   .  را به خانه بردم و بارها و بارها آن را خواندم                من سناريو 

: اما پيش خود گفـتم    . ديدم اگر طرح افشا شود، بعضي از مخالفان سياسي ما، دخل ما را مي آورند              . را چگونه تلقي خواهند كرد    

 .گروگانها است بدون اينكه شرف ملي خود را به معامله گذاشته باشيمآنچه بحساب مي آيد، به سالمت بازگرداندن 

 

 انتخاب بني صدر و موضع او
  

 1980 ژانويه 29 و سه شنبه 28 و دوشنبه 27يك شنبه، 

مسئله "او مي گفت گروگانهاي امريكائي .  درصد آراء، پيروز شده است    75     آخرين نتايج انتخابات نشان دادند كه بني صدر با          

چنان با مسئله برخورد مي كرد كه پنداري مردم ايران را براي حل زود آن آماده                .  است و به آساني حل خواهد شد       "كوچكي

 .شايد وياللون و بورگه بخاطر نزديگي به قطب زاده، آن حرفها را درباره بني صدر مي زدند. مي كند

زيـرا نمـي خواسـتم      . خيالم آسوده شـد   .  مبنا دست نخورد   .     رئيس جمهوري خواست چند تغيير كوچك در سناريو بعمل آيد         

 .سناريوئي را بدست واسطه ها باز دهم كه دستگاه اداري ما آن را از اساس تغيير داده باشد

 بـه اطـاق آمـد و خبـر داد           Eleanorتازه نشسـته بودنـد كـه االنـور          .      بورگه و وياللون از پاناما بازگشتند و به نزد من آمدند          

برند، به سالمت از ايران بيـرون   يهائي را كه مقامات سفارت كانادا به نزد خود برده و پناه داده و مخفيانه در آنجا بسر مي   امريكائ

 .آورده اند

 !تلفني كه به ضبط صوت متصل نباشد.      بورگه تلفن خواست تا با قطب زاده صحبت كند

و گفت قطـب زاده بسـيار بسـيار         ... ده دقيقه اي صحبت كردند    . "صادقسالم  ": رابطه كه برقرار شد، گفت    .      شماره را گرفت  

اما مطمئن نيست بالئي بر سر سفارت       . گفت همه تالش خود را بكار خواهد برد تا ا فكار عمومي را مهار كند              . نگران اين فرار بود   

 .خواهد كوشيد تمام خشم ايرانيان را متوجه كانادائي ها كند. نياورند

 .»اقبال با ما يار است كه وقتي ماجرا آشكار مي شود، اينها، اينجا هستند« : سوندرس گفتم    به پرشت و 

عيدي مذهبي در پيش است و مناسبت خـوبي         . صادق از هكتور و من خواست سناريو را تكميل كنيد و بيائيد           « :      بورگه گفت 

 !گانها آزاد شوند فوريه گرو17است براي آزاد كردن گروگانها، او حتي فكر مي كند در 

وقتي كار را تمام كرديم، همه ما بر اين نظر شديم، كه سندي             .      تا ديرگاه شب از راه مذاكره و بحث سناريو را  تكميل كرديم            

 .پربها و قابل عمل است

 ...     روز بعد بورگه و وياللون واشنگتن را بقصد تهران ترك گفتند 

 

 :كميسيون تشكيل مي شود
 

 1980 فوريه 8تا جمعه  5سه شنبه 

 اسـت،   "خوش بين "     وياللون از تهران، به اسپالنيولي به پاريس تلفن مي كند و از طريق منشي خود به ما اطالع مي دهد كه                      

رئـيس جمهـوري بنـي صـدر، بـزودي          . سناريو بزودي تصويب خواهد شد و آن را به بيمارستان مي برند تا به نظر خميني برسد                

 .ناريو ايراد خواهد كردسخناني درباره س



آنهـا مـي گفتنـد      .  دقيقه عصر چهارشنبه، در تلفن امن، هال، ترجمه پيام بورگه و وياللون را بـراي مـا خوانـد                   30 و   6     ساعت  

هـال،  . آنها تغييرهاي كوچكي در آن داده انـد       . حمايت بني صدر و قطب زاده و شوراي انقالب از سناريو را بدست آورده اند              

بيشتر پيام آنهـا دربـاره      . » !جزئي به نظر آنها، مي ترسم كه به نظر ما جزئي نباشد           « : بال گزارش را قطع كرد تا بگويد      خواندن دن 

 .چيزهائي بود كه خميني و بني صدر گفته اند يا كرده اند

 .     من و هال بر اين نظر شديم كه ديدار ديگري ضروري است

 .و هال به بوستون رفتيم و از آنجا با هواپيماي مسافري سويس اير، به زوريخ رفتيم فوريه، من و استفاني و پرشت 8     در 

     بهنگام ديدار، وياللون و بورگه مرا به كناري كشيدند و بورگه طوري كه ديگران نفهمند، بمن گفت وقت آنست كـه شـما بـا           

 .ايرانيها مالقات كنيد

... 

 .ني را كه بمالقات مي آيد، هرگز افشا نكنم     سرانجام گفتم قول مي دهم نام آن ايرا

نام ايراني را به من گفتند و گفتند به زودي درباره جزئيات ديدار بـا هـم   .      آنها گفتند اين تنها چيزي است كه ما مي خواهيم  

 .صحبت خواهيم كرد

 

 :ديدار با دبير كل سازمان ملل متحد و تشكيل كميسيون
 

 :1990 فوريه 11دو شنبه 

 از پاريس پس از ديدار با دو واسطه، به نيويورك آمديم و باتفاق وانس، براي نهار نـزد كـورت والـدهايم در اقامتگـاه او در                               

 . رفتيمEast Riverايست ريور 

ـ           .     دبيركل تا درب، به استقبال ما آمد و رئيس دفتر خود، احمد رفيع را معرفي كرد                ه وانس به زبـاني كـه والـدهايم را، از اينك

. بدون اطالع او سناريو تهيه و از طريق او اجرا مي شود، رنجيده خاطر نكند، موضوع را با او درميان نهاد و از او اسـتمداد كـرد                           

. والدهايم، با صداقت تمام داوطلب كمك شد اما خواست مطمئن شود هر دو طرف با طرحي كه وانس عنوان مي كند، موافقند       

 »طمينان بدهي كه ايران، حتي آيت اهللا خميني با اين سناريو موافقند؟سي، مي تواني به من ا« : پرسيد

 ».كورت، تا آنجا كه مي توان اطمينان داد« :     وانس در پاسخ گفت

...      

 .     قرار شد همان شب والدهايم به قطب زاده تلفن كند و تشكيل كميسيون سازمان ملل را اعالن كند

آمبلر گفت ميزان تنش ميان     . فتن به خانه بودم كه سه تلفن از گابريل و دو تلفن از آمبلر، از پاناما شد                    شاد و با هيجان، آماده ر     

 ...از نو صحبت از استرداد شاه شده است و . اطرافيان شاه و پانامايي ها باال رفته است

 

 1980 فوريه 12سه شنبه 

بني صدر آشكار كرده بود . ، نقل كرده بودEric Rouleau، اريك رولو      روزنامه مصاحبه بني صدر را با روزنامه نگار فرانسوي

كه شوراي انقالب نقشه اي را تصويب كرده است كه بنا بر آن، امريكا بمناسبت جناياتي كه در گذشته بر ضد ايران مرتكب شده                        

امـا  . ساعدي در ايران بوجود آورد    من مي دانستم كه براي بني صدر مهم بود كه جو سياسي م            .  مي كند  " از خود انتقاد   "است،  

ما نمي توانستيم به ايرانيها اجازه بدهيم هر سخن را كـه مناسـب حـال مـي                  . در همان حال، ما نيز مسائل سياسي خود را داشتيم         

رئيس جمهوري خواست كه جودي، ساندرس، هودنيك كارتر و من هر صبح با يكـديگر ديـدار و شـور    ... يابند، در علن بگويند  

 . را بزنيم"يك حرف"تا درباره بحران گروگانها، كنيم 

 

 1980 فوريه 13چهارشنبه 

     امروز، روزنامه ها گزارش كردند كه بني صدر گفته است آيت اهللا طرح محرمانه اي را تصويب كرده است كه با اجراي آن                       

 نشده بود، اينك با اين سخن، مطبوعات سـخت          بعد از ماه ها كه غير از سخنان ناهنجار از تهران شنيده           . گروگانها آزاد مي شوند   

 ...به تكاپو افتادند بدانند چه روي داده است 



بايد براي مالقات با آن ايراني آماده .      از استفان ترنر، رئيس سيا خواستم كسي را كه مخصوص تغيير قيافه است نزد من بفرستد   

 ...مي شدم 

 

 :ديدار با قطب زاده
 

گزارش كـرد والـدهايم كميسـيون را تشـكيل     ) سايروس وانس (“ سي„  سياست خارجي اختصاص داشت،      در صبحانه كه به

رئـيس  . درباره پنجمي بحث كرديم و يكبار ديگر به سراغ سناريو رفتـيم           . چهار عضو را پذيرفته و يكي رد شده است        . داده است 

چگونه كلماتي بيابيم كه هم بـراي ملـت امريكـا قابـل         « : جمهوري گفت قسمت آخر سناريو براي ما مشكل واقعي ببار مي آورد           

 »قبول باشد و هم به ايرانيان امكان بدهد، بگويند پيروز شديم؟

مي توانيم كلمـه  . مي توانيم با استفاده سه زبان انگليسي و فرانسه و فارسي، چنان بازي كنيم كه مشكل را حل كند      « :     من گفتم 

 ! ...در عوض معادل فارسي آن قوي تر. رانسوي آن ضعيف تر و يا مبهم تر باشدانگليسي را بكار بريم كه معادل ف

اما من بايـد بتـوانم رويـاروي ملـت          . شما مي توانيد هر طور مايليد با كلمات بازي كنيد         « :      رئيس جمهوري قانع نشد و گفت     

درس و من خواست روي جمله اي كه او در موقع از وانس و كريستوفر و سون. امريكا بايستم و از اظهاري كه مي كنم، دفاع كنم    

 .خود، بايد ادا كند، كار كنيم

 

و وقتي مقامي نمـي  . وقتي اين قسمت كتاب را با نوشته كارتر در اين باره مقايسه مي كنيد، مي بينيد راست ننوشته است           : توضيح

 مـي دهـد، از ضـعف او بهـره بـرداري كننـد و          خواهد سناريويي را كه امضاء كرده است، اجرا كند، چرا به رقيبان خود اجازه             

 .اجراي سناريو را غيرممكن بسازند؟ چنانكه كردند

 

»  مـي خواهـد تنهـا شـخص مـن و متـرجم بيـائيم       " طرف ايرانـي ": بورگه و وياللون مي گويند « :     پرشت تلفن كرد و گفت    

 در  " كيسينجر -مجمع سري راكفلر    "ه كسي از    مي گويند طرف ايراني نمي خواهد در جمعي باشد ك         « : گفت» چرا؟« : پرسيدم

 .آن است

ولي وقتي با پيـام نـزد آنهـا رفـتم، همـه از شـنيدن آن                 .     مي ترسيدم كه رئيس جمهوري و وانس نگذارند تنها به پاريس بروم           

ا بگويند چـه كسـي      و افزود، دوست ندارم ايرانيها به م      » !هام باالخره، سرت بروز كرد    « : رئيس جمهوري به هال گفت    . خنديدند

 .را بفرستيد

بـرهم زدن قـرار مالقـات       . اما فكر مي كنم هام بايد تنها بـرود        . من نيز دوست نمي دارم آقاي رئيس جمهوري       « :     وانس گفت 

 ».اشتباه بزرگي است

      

خواسته اسـت عهـدي      ميزيرا ن : در اينجا توضيح مي دهد چرا نمي خواهد نام ايراني را ببرد كه به مالقاتش رفته است                : توضيح

 .را كه با بورگه و وياللون سپرده است، بكشند

از قول قطب زاده، از بورگه پرسيدم آيـا  .  نيز سخن بميان مي آورد  " راكفلر -جماعت كيسينجر   "    در صفحات آينده كتاب از      

 طرح گروگانگيري اين جماعـت      قطب زاده از شما نخواست براي جوردن توضيح بدهيد كه از ديد ايران و بنا بر اطالع، طراح                 

كردند و عكس العملـي برمـي انگيختنـد و بدينسـان      هستند و اين جماعت هربار كه مشكل به حل نزديك مي شود، عملي را مي            

بورگه بسي تعجب مي كرد چرا جوردن داليل مخالفت         . اين موضوع را براي جوردن توضيح داده است       : مانع مي شوند؟ گفت   

 راكفلـر   -وقتي جوردن را برگزيديم، برايش توضيح داديم كه نمي خواهيم جماعـت كيسـينجر             . ه است قطب زاده را ذكر نكرد    

جماعـت  "در واقع نيز، جوردن بايد دست كم پرسيده باشد چـرا بـه              . بدانند زيرا اگر بدانند، رشته هاي ما را پنبه خواهند كرد          

، گزارشـهايي بـه او مـي داده انـد كـه حكايـت از                1980ن  در تابسـتا  : بعدها كـارتر گفـت    !  سوءطن داريد؟  " راكلفر -كيسينجر  

اما او هيچگاه نخواسته است،     . فعاليتهائي داشته اند كه اين جماعت براي به تأخير انداختن آزادي گروگانها بعمل مي آورده اند               

 در دو كشـور دو جماعـت        افسوس كه كارتر در امريكا و قطب زاده در ايران، بسيار ديرباور كردند كه             ! به اين امر رسيدگي كند    

سياست، هنر موقعيت شناسي و انديشيدن عمل در خور آن و به اجرا گذاشـتن آن               . هستند كه در رابطه با يكديگر عمل مي كنند        

 نيست؟



 

 1980 فوريه 17يك شنبه 

اشتم و بـر نيمكـت    خود را روي ميز كنار در گذ    "قيافه عوض كن  "من  .     كمي بعد از ظهر، استفاني و من وارد آپارتمان شديم         

 ...نشستم 

: بـا خـود گفـتم     . بعد صداي حرف زدن به زبان خارجي و در باز شـد           .      دو ساعتي طول كشيد صداي پاها را از راهرو شنيدم         

 .گلوئي صاف كردم و برخاستم. طرف ما است. خود او است

 :.آقاي جوردن« : رد و گفتبطرف ما آمد و دست خود را با خصوصيت پيش آو.    مردي قدم بدرون اطاق گذاشت

 :.شادم كه آمدن شما به سالمت و بي خطر انجام گرفته است« :      گفتم

 ».بله، متشكرم، مهمتر اينكه هيچ توجهي را جلب نكرد« :     پاسخداد

 امـا او آهسـته      .خواست جام ايراني را نيز پر كند      . جام مرا پر كرد   .      يك خدمتكار مرد با بطري شراب قرمز در دست وارد شد          

 .نمي دانم شراب را دوست نمي داشت و يا بخاطر باور اسالميش ننوشيد. دست پيش آورد و مانع شد

خواسـتم قيافـه اي   .     همانطور كه بورگه و وياللون روز پيش سفارش كرده بودند، بنا گذاشتم بيشتر بشنوم و كمتر حـرف بـزنم                   

 .ي را پذيرفته و بديدار من آماده است، قدري گران دارداز اينكه خطر بزرگ:دوستانه نشان بدهم و گفتم

اما از ياد نبريد كـه قـول داده         . نگران من نباشيد  . اين خطري است كه او آزادانه، بخاطر صلح به تن خريده است           « :     او گفت 

 .ايد هويت مرا هرگز فاش نسازيد

 ن ديدار كرده ايد، چه خواهد شد؟اما اگر بدانند شما با م.     گفتم سر قول خود هستم و مي مانم

 »!دوست من، اولش كارم را از دست مي دهم و بعدش سرم را« :     او سخت خنديد و گفت

.      كوشيدم به اين لطيفه لبخند بزنم و با خود گفتم مقايسه خطري كه من پذيرفته ام با ايـن خطـر، مقايسـه كـاه و كـوه اسـت         

ين خطر را پذيرفتيد؟ ما كه بر سر طرحي براي پايان بخشيدن به بحـران، موافقـت كـرده    پس چرا بخاطر ديدار با من ا  : پرسيدم

 .بوديم

ما نبايد بگـذاريم عـدم      . من مي خواستم با شما درباره آينده حرف بزنم        . منازعه موجود بزودي بر طرف نمي شود      « :      او گفت 

رخالف تصوري كه ممكن است بكنيد، مـن از كشـور شـما نفـرت               ب. تفاهمي كه امروز ميان ملتهاي ما است، يكبار ديگر پيدا شود          

 »!ندارم

 .    با تكان دادن سر از او خواستم ادامه بدهد

علت اينكه من خواستم با شما، آقاي جوردن مالقات كنم اينست كه از ديواري بگذرم كـه اشـخاص بـدور رئـيس        « :     او گفت 

 ».ي ايران و انقالب ما را ندانندجمهوري شما كشيده اند تا حقايق درباره شاه جان

خواسـتم احتجـاج    نمي. همان حرفهاي ضدامريكائي مبتذل اسالمي ها! او نيز همان ساز هميشگي را مي نوازد     :      با خود گفتم  

 مقصودتان چه كساني هستند؟: از اينرو پرسيدم. كنم و بفكر توصيه هاي بورگه افتادم

ها و ديگر يهوديان وزارتخارجه امريكـا كـه حقـايق را از رئـيس جمهـوري پوشـيده مـي                     كيسينجر، راكفلر « :     او بتندي گفت  

 »!دارند

 .    فكر كردم بگذارم اين حرفهاي تكراري را تا ته بزند و بعد بتوانيم با خيال راحت درباره گروگانها حرف بزنيم

 ...    او وارد صحبتي طوالني درباره آيت اهللا و انقالب شد 

با صداقت مي .     همانطور كه به سخنان بي هيجان او گوش مي دادم، متوجه شدم بيان او، نه تعريف و تمجيد و نه جدلي است                 

پرزيدنت كارتر را از لحاظ ايران و انقالب، چگونه مردي مـي            : پرسيدم. خواهد به من حالي كند آيت اهللا چه مرد نازنيني است          

 يابيد؟

كنم آدم بدي باشد اما فكر مي كنم تصميمهائي كه درباره شاه و ايران گرفته اسـت، بـر اسـاس شـور و                        فكر نمي   « :      پاسخداد

مكثي كرد، لبخندي زد    . خالصه بگويم، رئيس جمهوري شما توسط وزارتخارجه اغوا شده است         . اطالع خوبي اتخاذ نكرده است    

ست كه گروگانها آزاد شوند و او بتواند براي بار دوم انتخاب و حاال مي بينم كه رئيس جمهوري شما در اين دغدغه ا          « : و ا فزود  

 »!شود

 

 !شاه را بكشيد، مشكل حل مي شود: قطب زاده



 

البته او مي خواهد  او انتخاب شود و مي خواهد گروگانها            « : و خشم آلود پاسخ دادم    .      حاال وقت آن بود كه به حرف درآيم       

بچه كـار   . شما بايد گله و شكايتهايتان را از شاه و اياالت متحده كنار بگذاريد            . واهدهر رئيس جمهوري چنين مي خ     . آزاد بشوند 

بخصوص با حضور شورويها در افغانستان كه آماده بهره         . مي آيد هموطنان ما را در بند نگاهداريد، خود را در غرب منزوي كنيد             

 برداري از بلبشوي حاكم بر كشور شما هستند؟

او بسياري از مردم ما را شـكنجه        . او مرد تبهكاري است   . ي جوردن، ما نمي توانيم مسئله شاه را كنار بگذاريم         اما آقا « :     او گفت 

شاه و كيسينجر و راكفلر كشور مـا را ابـزار سياسـت خـارجي امريكـا                 . او پولهاي ما را چه بسيار دزديده است       . داده و كشته است   

 »!اين واقعيت را درك كنيدشاه علت گروگانگيري است، شما بايد . كرده اند

 سال گذشته، نه تقصير دستگاه كنوني رياست جمهوري و نه تقصير كساني است كـه بـه گروگـان                    30سياست امريكا در    :      گفتم

 .گرفته شده اند

ر كار كشور شما و رؤ ساي جمهوري شما، ه       . آقاي جوردن، براي ملت ما مشكل است مقصر را از  بي تقصير جدا كند              « :      گفت

 ».از ديد آيت اهللا خميني، دستهاي شما همه به خون آلوده است. ممكن بود كردند تا شاه بر ايران حكومت كند

 »چگونه مي توانيم اين بحران را در صلح، شرافتمندانه و زود حل كنيم؟« : پرسيدم.     ديدم پي گرفتن اين بحث فايده ندارد

 »حل بحران آسان است« :      طرف مكثي كرد و لبخندي زد و گفت

 »چطور؟« :     در جا پرسيدم

 »شاه را بكشيد« :      او گفت و با لحني آرام

 شوخي مي كنيد؟:      يكه خوردم و گفتم

 .شاه در حال حاضر در پاناما است. خيلي جدي هستم، آقاي جوردن:      از لبخند زدن باز ايستاد و گفت

آنچه من از شـما مـي       .  كند و يا به ترتيبي ديگر عمل كند طوري كه مرگ او طبيعي جلوه كند               سيا مي تواند به او نزديكي         ... 

 »!گناه كرده است  سال گذشته با هزاران ايراني بي30خواهم اينست كه سيا با شاه كاري بكند كه شاه در 

 !بكلي محال است! غيرممكن:      گفتم

...      

و گفت مي توانم بپذيرم كه امريكا بهتر از شوروي است اما روسها بهتر از شما فلسفه شـان را                  او بعد به روس و امريكا پرداخت        

  بهترين متحد    - وقتي از مسئله گروگانها فراغت پيدا كرد         -يكي از ريشخندهاي انقالب اينست كه ايران جديد         . عرضه مي كنند  

تحت رهبري امام، ملت ما تا نفر آخر در برابر          . وانست باشد ت رژيم شاه هرگز به اين خوبي نمي      . شما بر ضد اتحاد شوروي است     

مي دانيـد، هـيچ   . آنچه من مي خواهم اينست كه ايران از مداخله خارجي آزاد بگردد و بماند       . هر متجاوز مقاومت خواهد كرد    

 !فرق نمي كند كه گلوله روسي به من اصابت كند يا گلوله امريگايي، بهر حال مرا خواهد كشت

اگر رئيس جمهوري شما شكيبا باشد و حرفهـائي شـعله برانگيـز             « : او گفت ...  نو كوشيدم رشته سخن را به گروگانها بكشانم               از

 ».نزند، از تهديد ايران و مجازات و فشار بازايستد، هموطنان شما بزودي آزاد مي شوند

 زود يعني كي؟ هفته ها يا ماه ها؟:       پرسيدم

قصد تهديد ندارم اما صبر رئيس جمهوري ما هـم حـدي دارد و              : گفتم... سناريو، سناريوي خوبي است     .  ها هفته« :      پاسخداد

 »چه اطميناني مي توانيد بمن بدهيد كه حكومت شما سناريو را تا به آخر اجرا خواهد كرد؟

 :    وقتي اين پرسش را كردم، او سيخ شد و پاسخي بسيار رسمي داد

يس جمهوري اياالت متحده بگوئيد، ايران جزء به جزء سناريوئي را كه شما باتفـاق حقوقـدانان فرانسـوي                       آقاي جوردن به رئ   

 .تهيه كرده ايد، اجرا خواهد كرد

 آيت اهللا خميني چه، او نيز سناريو را تصويب كرده است؟« :      پرسيدم

بعد در قم خميني بـه توضـيحات گـوش         . يب كرده است      و او شرح داد كه چگونه شوراي انقالب به اتفاق آراء سناريو را تصو             

 ...كرده و مخالفتي با سناريو اظهار نكرده است 

من شماره تلفن شخصي خود را به او دادم و گفتم، هر وقت كاري يا سخني داشته باشيد،                  .      گفتگوها سه ساعتي بطول انجاميد    

 .اين شماره را بگيريد، جز خود من كسي گوشي را برنمي دارد



.  صفحه درباره اين مالقات به رئيس جمهـوري دادم         12     در مراجعت به واشنگتن يك راست به كاخ سفيد رفتم و گزارشي در              

خبر خوب اينكه او مطمئن بـود گروگانهـا بـه زودي آزاد             . خبر بد اينكه او نمي خواست درباره گروگانها حرف بزند         : به او گفتم  

 ...را صرف گفتگو درباره روابط ايران و امريكا بعد از آزاد شدن گروگانها بكند از اينرو مي خواست وقت . مي شوند

اما حرفي هـيچ    . احساس كردم از اينكه مالقات محرمانه نتايج ملموس تري ببار نياورده است، اندكي ناباور و دلتنگ است                     ... 

 .نزد

 

آقاي ميرعالئي، سـفير وقـت ايـران در         . رهائي منتشر شدند  درباره اين ديدار، همانطور كه صاحب كتاب مي نويسد، خب         : توضيح

از قطـب زاده استيضـاح  كـردم، بشـدت           . پاريس، به من گزارش داد كه قطب زاده با يك مقام امريكائي مالقـات كـرده اسـت                 

 ! ...تكذيب كرد

 

 كميسيون به ايران مي آيد
 

 1980 فوريه 19سه شنبه 

يك خبرگزاري فرانسه خبر داده است كه من، دوشنبه، با صادق قطب زاده، وزير              .  كرد      تلفن اطاق بحران مرا از خواب بيدار      

جودي، نيز چند سـاعت بعـد، تكـذيب كـرد و گفـت       . قطب زاده تكذيب كرده است    . خارجه ايران در پاريس مالقات كرده ام      

 .جوردن به خارج رفته است اما با قطب زاده ديدار و مالقات نكرده است

ز خبرگزاريها خبر دادند كه بني صدر تلگرامي به والدهايم مخابره كرده و اطالع داده است ايران آماده پذيرفتن                       در آخر رو  

اين خبر بـر    . كميسيون سازمان ملل متحد است و اشاره كرده است كه خميني در علن از سفر آنها به ايران حمايت خواهد كرد                    

 .خبر پيشين سايه افكند

 

 1980 فوريه 20چهارشنبه 

خبرگزاري رسمي ايران خبر داد كه      .      كريستوفر به رئيس جمهوري اطالع داد خبرهائي كه از ايران رسيده اند، خوب نيستند             

 .خميني از موضع دانشجويان حمايت كرده و گفته است بازگرداندن شاه به ايران شرط آزادي گروگانها است

او بورگه را پيدا كرد و بورگه سراغ قطب زاده را گرفت كه در سفر به          . م    هال سندرس و من با پرشت در پاريس تماس گرفتي         

بورگـه  . بايد به او اطالع داده مي شد كه مجازاتها بر ضد ايران اتخاذ و به اجـرا گذاشـته خواهـد شـد                      . پايتختهاي اروپائي بود  

 ... توصيفشان مي كرد "بسيار گيج كننده"توضيحي درباره اظهارات خميني نداشت بدهد و 

تاليف دو خبر، ضربه اي بـود بـه   .  روز به تاخير افتاده است 3     همان صبح، ديرتر خبر يافتم كه سفر كميسيون به ايران به مدت             

 .اعتماد من به سناريو

 

 1980 فوريه 21شنبه 

علت تـاخير   .  است اطالع مي داد كه بورگه با قطب زاده صحبت كرده         .  دقيقه صبح پرشت از پاريس تلفن كرد       30 و   5    ساعت  

پرشت گفت از قرار، ايرانيان پرونده هـا و مـدارك الزم را هنـوز               .  است و ما نبايد نگران بشويم      "فني"سفر كميسيون به ايران،     

 .بورگه مي گويد قطب زاده از او خواسته است به ايران برود و در اين باره ها كمك كند. جمع و جور نكرده اند

 

 1980 فوريه 22جمعه 

، متخصص امريكاي التين در وزارتخارجـه  William Boudlerكريستوفر توصيه مي كرد ويليام بودلر . اه متوحش شده بود    ش

 .قرار شد پيامي تهيه كنم و كريستوفر نيز آن را ببيند. امريكا به پاناما برود و به شاه اطمينمان خاطر بدهد

بـا  . از قول بورگه خوشبين مي گفت كه وي در تهـران اسـت            . تلفن كرد     در دفتر مشغول تهيه پيام بودم كه پرشت از پاريس           

شـوراي ا نقـالب     .  وجـود دارد   "مشـكالت " بر سر ترتيب كـار،       "دانشجويان"ميان حكومت با    . رهبران ايران ديدار كرده است    

 .جانبدار اجرا شدن سناريو است



هاماتي دريافت كند كه براي رئيس جمهوري اياالت متحده و          ممكن است كميسيون اطالعات و ات     :      پيام به شاه را آماده كردم     

ما اميدواريم اعليحضرت توجه مي كنند كه كار كميسيون ممكـن اسـت   . شاه و خانواده اش، خوش آيند نباشند و غيرواقع باشند   

ترداد اعليحضـرت   من از جانب دولت اياالت متحده اطمينمان مي دهم كه تحت هيچ شرايطي اس             . به آزادي گروگانها بيانجامد   

 .را اجازه نخواهد داد

 .    و ما تصميمات مشابهي از ژنرال تورخيلوس دريافت كرده ايم و به باور ما صادقانه اند

      

 :حل مسئله گروگانها در عهده مجلس است: خميني
 

 :1980 فوريه 23جمعه 

آقـاي  : گفـتم . صدايش خشـمگين بـود    .  از جا پريدم   هام، اين چه افتضاحي است؟    :      كارتر از كمپ ديويد تلفن كرد و پرسيد       

هم اكنـون سـيروس وانـس تلفـن كـرد و گفـت خمينـي امـروز صـبح          : رئيس جمهوري، نمي دانم مايه ناراحتي چيست؟ گفت     

 !اظهاراتي كرده است مبني بر اينكه حل مسئله گروگانها پس از تشكيل مجلس، در عهده مجلس است

 .فتم سعي مي كنم با بورگه و وياللون تماس بگيرم و نتيجه را به اطالع شما خواهم رساندگ.     نمي دانستم چه جواب بدهم

با ايـن بـاور     . احتماالً كميسيون در راه تهران است     . به آنها حالي كن كه دارند با آتش بازي مي كنند          :      رئيس جمهوري گفت  

 .و اين اظهارات، همه ما را ديوانه جلوه مي دهد.  انجامدمي رود كه بر سر طرحي توافق كرده ايم كه به آزادي گروگانها مي

وقتي با هال سندرس و پرشت رابطـه       ! ... از بن بي اطالع است    ...      با خود گفتم شايد خميني از آنچه ما مي كنيم، تهيه سناريو             

فكـر  : چـرا، او گفـت    : ت؟ گفتم مي دانم براي چه تلفن مي كني بخاطر، حرفهاي امروز خميني نيس           : تلفني برقرار شد، هال گفت    

فكر مرا خوب خواندي،    : و من پاسخ دادم   ! اولي كه به من دست داده اينست كه خميني هيچ  نمي داند سناريويي در كار است                

 فكر دوم من اينست كه ببينيم اگر اين حرفها را خميني زده، چرا زده است؟: او ادامه داد. بمن نيز همين فكر دست داده است

بورگـه، وياللـون و     . طول روز، ده دوازده مرتبه اي با هال سـندرس و رئـيس جمهـوري در ايـن بـاره صـحبت كـردم                            در  

او . عده اي فكر مي كنند كار احمد خميني، پسر او اسـت . كارشناسان ايران نظريه هاي مختلفي درباره اظهارات آيت اهللا دارند    

 است از سوئي زيرپاي بني صدر را خالي كند و از سـوي ديگـر حمايـت                  وي خواسته . در كار تثبيت خود بمثابه قدرتمدار است      

اما نمي توانستيم اين فكر را از ذهن دور كنم كه از سناريوئي كـه مـن و بورگـه و وياللـون بـا        . جناح تندرو را بخود جلب كند     

 .آنهمه زحمت تهيه كرده بوديم، به خميني هيچ نگفته اند

 

پيش از آنكه در شوراي انقالب طرح شود، قطب         . الع كامل داشت و با آن موافقت كرده بود        آقاي خميني از سناريو اط    : توضيح

تغييرها به پيشـنهاد مـن و در شـوراي انقـالب بعمـل              . زاده موافقت او را با سناريو همان سان كه تهيه شده بود، جلب كرده بود              

 .آمدند

 :، نزديك و دور     اما چرا گفت حل مسئله در عهدة مجلس مي ماند؟ به داليل

وقتي انتخابات رياست جمهوري انجام گرفت، آقاي خمينـي         .  نخست قرار نبود گروگانگيري از چند روز بيشتر بطول بيانجامد          -

آقاي احمد خميني گفت پدرش نگـران       . پيشنهاد كرد گروگانها در ا ختيار رئيس جمهوري گذاشته شوند و او مسئله را حل كند               

بگمـانم  . گفتم بعكس وقتي مسئله بر وفق مصلحت كشور حل شد، اعتبار جهاني بوجـود مـي آورد                . تاعتبار رياست جمهوري اس   

او نمي خواست هيچ مسئولي اعتبار كسب كنـد، از ايـن رو بـود كـه بـا                   . همين پاسخ يكي از داليل تغيير رأي آقاي خميني شد         

با سناريو موافقت كرد امـا وقتـي        . نصراف حاصل كرد  وجود چند نوبت موافقت با در اختيار حكومت گذاشتن گروگانها، از آن ا            

 .كميسيون به تهران آمد، از هيچ اقدامي براي بي قدر كردن مسئوالن كشور فروگذار نكرد

گفته آقاي رفسـنجاني    .  انتخابات رياست جمهوري و محبوبيتي كه رئيس جمهوري بدست مي آورد، مالتاريا را نگران مي كرد                -

وقتي بني صدر انتخاب شد، نزد امام رفتيم و گفتيم ايـن كـه نشـد و                 : ، در خاطرها است   60ودتاي خرداد   در نماز جمعه بعد از ك     

وقتـي  . پس تشكيل مجلس هدف بود اما هدف مهمتر تركيب آن بـود           . ايشان فرمودند شما سعي كنيد مجلس را در دست بگيريد         

شد و مي توانست اهرمهاي قدرت را بسود خـود           در حل مشكالت شكست مي خورد، جناح ديگر محور قدرت مي             "جناح"يك  

 ! بر ضد بني صدر استفاده كرد؟" اتو"بدينخاطر نبود كه آقاي بهشتي گفته بود بايد از گروگانها مثل يك . بكار بياندازد



 اين بود   .چاره را در اين مي ديد كه پايه را بر ضد رأس برانگيزد            .  آقاي خميني موافق قدرت گرفتن مسئوالن اول كشور نبود         -

و آيـا، اتصـاالت بـا طراحـان و جريـان طـرح              .  عمل مي كـرد    "نهادهاي انقالب " و   "دانشجويان خط امام  "كه موافق دلخواه    

 ...گروگانگيري از عوامل تعيين كننده نبودند؟ 

 

 :كميسيون در تهران كار خود را شروع مي كند و ناكام باز مي گردد
 

 1980 فوريه 24يك شنبه 

بورگه و وياللون گفتند اعضاي كميسـيون سـازمان ملـل، ديـدارهاي             .  را با ساندرس و پرشت پاي تلفن گذرانديم             بيشتر روز 

تحقيـق و گـردآوري   . برنامه كار يـك هفتـه اي خـود را تنظـيم كـرده انـد      . رضايت بخشي با قطب زاده و بني صدر داشته اند  

 از بني صدر پرسيده است آيا اظهارات        Agullar كميسيون، آگيالر    رئيس. مدارك درباره عملكرد رژيم شاه و ديدار با گروگانها        

علني خميني مبني بر اينكه حل مسئله گروگانها با مجلس است، كار كميسيون و مراحل آن را بخطر مي اندازند؟ بني صدر پاسخ                       

 .نه ما يك سناريوي محرمانه اي در ميان داريم و آن را اجرا مي كنيم: داده است

 . بود"بسيار سازنده"يسيون به ساندرس گفت كار روز اول ما در تهران     دفتر كم

  

 1980 فوريه 26سه شنبه 

    والدهايم گزارش كرد كه هر دو رئيس كميسيون احساس خوشبينانه اي دارند و آيت اهللا بهشتي، رهبر حزب جمهوري گفتـه                     

 .داخت نخواهد پر"مسئله گروگانها" هفته آينده به 8 تا 6است مجلس در 

بسـيار بسـيار    "    در همين روز، بوب آرمائو و لويد كاتلر به من تلفن كردند تا گزارش كنند روابط ميان پانامائي ها و دفتر شـاه                        

 . است"بد

 

 1980 فوريه 27چهارشنبه 

رد بـه پايـان مـي         رئيس جمهوري از من خواست كه بورگه و وياللون تماس بگيرم و به آنها بگويم صـبر او انـدازه دارد و دا          

شـك واقعـي بوجـود آورده    ) رئيس جمهـوري (به آنها بگو كه اظهارات خميني واشنگتن را تكان داده است و در ذهن او             . رسد

 چيسـت؟   "افشا"پرسيدم مقصود شما از     . به آنها بگو اگر هر چه زودتر كاري نشود، ما محتواي سناريو را افشا خواهيم كرد               . است

تا مردم امريكا و دنيا بدانند ما با نيت خير و صادقانه مذاكره كرده ايـم و ايـران اسـت كـه                       .  منتشر كنيم  آن را در روزنامه   : گفت

 .تعهد خود را محترم نمي شمارد

 

نه تنها كارتر اين تهديد را عملي نكرد، بلكه هرگز سناريو از جانب امريكائي ها منتشر نشد، متن آن را در همـين كتـاب،                         : توضيح

از قرار نمي خواستند ملـت امريكـا و         . گفت اينكه، متن را در اختيار مطبوعات امريكا گذاردم، آن را منتشر نكردند            ش. مي خوانيد 

جهانيان بدانند كه امريكا چه اموري را بر عهده گرفته بود و ا گر سناريو به عمل درنيامد، بيشترين تقصير از جانب دستگاهي بود                        

و بياد  بياورد كه جوردن خود پيش از اين نوشته بود اگر سـناريو منتشـر مـي شـد،                     . ندكه كارتر نمي توانست بر آن حكومت ك       

 .كردند مخالفان كارتر، آن را حربه مي

 

چـرا كـه   . او براستي خشمگين شد كه چرا به او تلفن كرده ايـم .     استفاني به وياللون به هتل محل اقامتش در تهران تلفن كرد        

روابط كميسيون با قطب زاده بسيار بد شده است طوريكـه هـر دو طـرف از بورگـه و                    :  وياللون گفت  بهر رو، . تلفنها ناامن بودند  

 ..وياللون خواسته اند واسطه شوند 

... اگر در ساعات آينده پيشرفتي در كار نشود، رئيس جمهوري احتماالً تهران را به بمـب خواهـد بسـت                     :      استفاني به او گفت   

وقتي در اينجا جريان امور به نظر ما بد مي رسـد، رفقـاي              « : كارتر لبخند زد و به ماندل گفت      .  كردم ماوقع را به كارتر گزارش    

 »!وقتي به نظر ما جريان امور خوب مي رسد، آنها مي گويند، بد است. هام مي گويند، همه چيز خوب پيش مي رود
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وياللـون براسـتي    : او بـه مـن گفـت      . در تهران تلفن كرد تا با وياللون صحبت كنـد              استفاني اين بار به اقامتگاه سفير سوئيس        

دولت براي آنها محـافظ     . تهديدهائي بر ضد جان آنها بعمل آمده اند       . ترسيده و گفته است او و بورگه در خطري بزرگ هستند          

 .گذاشته است و ديگر هرگز نبايد به هتل تلفن كنيم

ما استعفا مي كنيم زيرا مايـل    .  اينكه محتواي سناريو را  منتشر مي كنيد، ما را هيچ خوش نمي آيد                  وياللون گفت تهديد شما بر    

 ...نيستيم چوب دو سر طال بشويم 

 ...به استفاني گفتم رئيس جمهوري به كوششهاي آنها ارج مي نهد و سرسوزني قصد تهديد نداشته ايم و 

، به دفتر لويدكاتلر رفتم تا بـا بـوب          3ساعت  . را در كسب خبر از تهران گذرانديم       بعد از ظهر     3    تمامي ساعت صبح و تا ساعت       

 .وي آمده بود تا درباره بدرفتاريها كه با شاه مي شود و قصد شاه به ترك پاناما صحبت كند. آرمائو گفتگو كنم

ترسد كـه نكنـد پانامائيهـا بـه         سخت مي   . وضعيت روحي او خوب نيست    :      نتيجه گفتگوها را به رئيس جمهوري گزارش كردم       

بيشترين ترس او اينست كه محافظان پانامائي در دل شب او را بدزدنـد، در هواپيمـائي                 . ايران تحويلش بدهند و يا او را بربايند       

 .بگذارند و روانه ايران كنند

. او را تحويـل نخواهـد داد      هام شما مي توانيد به شاه بگوييد تورخيلوس به من قول داده اسـت               :     رئيس جمهوري بمن گفت   

اگر او را بربايند و در هواپيمائي بگذارند و هواپيما را بسوي ايران به پرواز درآورند، شخصاً دستور خواهم داد، هواپيما را ساقط                       

 .كنند

 تـرس شـاه محـل     .     نخست به خود لرزيدم، بعد كه موجهاي اخمها را كه در صورتش دوان ديدم، هـر دو بـه خنـده افتـاديم                      

، سفير ما در پاناما، ناگزير از احتيـاط و مراقبـت بودنـد چـرا كـه بگفتـه مقـام         Ambler Mossاما آرمائو و آمبلر موس. نداشت

او رفـت، او    « : وي در تلفن، وحشت زده گفتـه بـود        . تلفن كننده آرمائو بود   . پانامائي، به موس، يك شب در خانه اش، تلفن شد         

 »!شاه، شاه رفت، پانامائي ها او را بردند« :      و آرمائو جواب داده بود» ي رفتچه كس«  سفير پرسيده بود، » !رفت

 :اول فكري كه به ذهنش زده بود، اين بود.     موس سخت ترسيده بود

 اما اگر شاه در كونتادورا نيست، پس كجاست؟. باور نمي كنم تورخيلوس بگذارد اينكار بشود

. چطـور آرام بگيـرم    : سفير مي گويد  . دوست من آرام بگير   : و او مي گويد   . اناما تلفن مي كند        موس به يك مقام بسيار باالي پ      

موس نفس راحتي   . »عمر ترتيبي داده است كه شاه شبي را در شهر خوش بگذراند           « شاه كجا است؟ و آن مقام جواب مي دهد،          

 .ار نكنند هيچ فروگذ"رفيق"مي كشد و بار ديگر تاكيد مي كند كه از مراقبت در حق 

من به پاناما رفتم بـراي ديـدار محرمانـه اي بـا سـفير               .:     شاه در پاسخ به تاريخ علت ديگري براي رفتنش به پاناما ذكر مي كند             

مشاور من روبرت آرمائو نيز مي خواسـت بيايـد امـا مقامـات     . امريكا كه مي گفت پيام محرمانه اي از سوي كارتر براي من دارد    

 .او ممانعت كردندپانامائي از آمدن 

  

 1980 مارس 3 تا 1شنبه تا دوشنبه، 

 .   كميسيون يك هفته تمام بود كه در  تهران بسر مي برد اما هيچ تضميني وجود نداشت كه بتواند با گروگانها ديدار كند

شـوراي انقـالب،    مارس، پرشت گزارش كرد كه قطب زاده به دانشجويان فشار مي آورد بگذارند بـر وفـق تصـويب             3    بعد از   

آنها مي گويند پرزيدنت كارتر گفته است دليل ديـدار كميسـيون از             . كميسيون گروگانها را ببيند و دانشجويان زيربار نمي روند        

 .گروگانها تحصيل آزادي گروگانها و تا علت واقعي ديدار كميسيون روشن نشود، نمي گذارند اين ديدار انجام بگيرد

 !اينها ديوانه اند: در حاشيه نوشت. ئيس جمهوري كردم    گزارش كوتاهي تقديم ر

 

 1980 مارس 10سه شنبه تا دوشنبه 

 عضو كميسيون از اينكه نمي توانند ماموريت خود را بر طبق دستور كار دبيركل سازمان ملل متحـد انجـام دهنـد، احسـاس       5   

وياللـون  . ت خود و اعتبار سازمان ملل متحد حساس بودند عضو، همه از ديپلماتهاي عاليمقام، نسبت به حيثي5. بيكارگي مي كنند 

و بورگه شكايت مي كردند كه نصف وقتشان را بايد صرف تروخشك كردن كميسيون و نصف ديگر را صرف فشار آوردن به بنـي             

 .صدر كنند تا اسباب ديدار كميسيون از گروگانها و انتقال گروگانها به حكومت را فراهم آورد



يكـي از رهبـران    « : مـي گفـت   . افسر نگهبان از اطاق بحران تلفن مي كـرد        . وز صبح نشده، پيامي دريافت كردم         در مارس هن  

دانشجويان آمـاده انـد، گروگانهـا، جاسوسـان امريكـائي، را            « : دانشجويان امروز در تهران، اظهاراتي كرده و در آن گفته است          

 .»آنها گفته اند، اين تصميم، تصميم خود آنها است، نه امر امام. ها بكندتحويل شوراي انقالب بدهند تا هر كار مي خواهد با آن

واكنش رئيس جمهـوري هيجـان      .     با شتاب به كاخ سفيد رفتم و يك راست به اطاق رئيس جمهوري رفتم تا به او گزارش كنم                  

 .»هر وقت گروگانها را تحويل دادند، باور مي كنم« : او گفت. مرا فرو خواباند

 .مي كوشيدم  بدانم در تهران چه روي داده است. وزهاي جمعه و شنبه و يك شنبه را پاي تلفن گذراندم     ر

قطب زاده و بنـي صـدر   .    مسلم بود كه كميسيون در كناري به انتظار نشسته است تا نتيجه كشماكش بر سر گروگانها، معلوم شود      

 .كوشيدند مانع اينكار بشوند ي آيت اهللا بهشتي ميمي كوشيدند سناريو را اجرا كنند و روحانيون، به رهبر

    شنبه، بورگه و وياللون گزارش كردند كه تصميم به انتقال گروگانها به دولت در حال اجرا است و قطب زاده در حال ديدار                       

 ... و با فرماندهان نظامي است تا انتقال را ترتيب بدهد "دانشجويان"و گفتگو با نمايندگان 

آيد اين حرف را  مرا هيچ خوش نمي  « : هانري، پرشت در تلفن به من گفت      . يرگاه عصر شنبه، گزارشها اندوه آور شدند          اما د 

او را متهم كردند كـه     .  از تحويل گروگانها به قطب زاده خودداري كردند        "دانشجويان". اما از نو، وضع بهم خورد     . به شما بزنم  

احمد خميني نيز حرفهائي زده كه شك بوجـود آورده انـد كـه              . ه او حمايت مي كند    به آنها به دروغ گفته است خميني از نقش        

 !پدرش با انتقال گروگانها به حكومت موافق بوده است

شـورا تنهـا   .  ديدار و آنها را به تحويل گروگانها متقاعد كند         "دانشجويان"    قطب زاده به شوراي انقالب اصرار ورزيده است با          

صبح با خميني ديدار كند و ببيند رهنمود او چيست؟ و بعد خميني گفتـه اسـت از دانشـجويان عزيـز مـي               پذيرفته است دوشنبه    

 ...خواهد بگذارند كميسيون گروگانها را ببيند بشرط آنكه كميسيون نخست گزارش خود را درباره جنايات شاه منتشر بسازد 

سـاندرس، پرشـت،    . عمل آوردند تـا كميسـيون در تهـران بمانـد              قطب زاده، بني صدر، وياللون و بورگه واپسين كوششها را ب          

در . جودي و من در دفتر من، مستقيم با بورگه و وياللون كه در اطاق خود در هتل هيلتون بودند، در ارتباط تلفني مستمر شديم                  

 .اطاق ديگر همان هتل، قطب زاده مي كوشيد اعضاي كميسيون را قانع كند بمانند

رئـيس  . »كميسـيون بازگشـت   ! متاسـفم « : گفتم» چه شد؟ « : شنبه، رئيس جمهوري وارد دفتر من شد، پرسيد        صبح دو  7    ساعت  

و هيچ مطمئن نيسـتم گروگانهـاي مـا هرگـز آزاد            . من فكر نمي كنم ايرانيها قصد اجراي سناريو را داشته اند          « : جمهوري گفت 

 كرده است و با اعضاي كميسيون نيز و از آنها خواسـته اسـت در        بعداً گفته شد پرزيدنت كارتر تلفني با بني صدر صحبت         . (شوند

 .بعد از شكست كميسيون، بورگه و وياللون شتاب زده از من خواستند به برن بروم) هيچيك راست نبود. ايران بمانند

 

كمي بعد از   : ن شد در جاي ديگر نيز توضيح داده ام كه فكر انتقال گروگانها به دولت، نخست توسط احمد خميني عنوا                 : توضيح

امام مي گويند، خوب است گروگانها را تحويل رئيس جمهوري          : انتخاب شدنم به رياست جمهوري، وي به نزد  من آمد و گفت            

افزود كه  امام نگران حيثيت و اعتبار شما است كه نكند بـر اثـر ايـن مشـكل،                    . بدهيم و او هر طور صالح ديد، مسئله را حل كند          

گفتم چرا مايه افزايش حيثيت و اعتبار نشود؟ وقتي چنان حل شد كه لطمه هاي وارد به معنـويتي جبـران           . بدان لطمه وارد شود   

شد كه عامل پيروزي انقالب بود و وقتي در راه حل جوئي مصالح و منافع ملي بتمامه رعايت شدند، سـبب افـزايش اعتبـار مـي                          

 .شود

اند و بر سر امريكائيها منـت گذاشـت چنانكـه پنـداري انتقـال گروگانهـا بـه              آقاي قطب زاده اين پيشنهاد را نوعي امتياز گرد        

زيرا مسئول حفظ جان گروگانها حكومـت مـي شـد و بـا              . من با اين انتقال موافق نبودم     . حكومت، يك پيروزي براي آنها است     

ه طراحان گروگـانگيري يكـي و   توجه به اينكه قدرت پرستان از هيچ كاري براي رسيدن بقدرت رويگردان نبودند، احتمال اينك             

آقاي قطب زاده نزد آقاي خميني رفت       . بيشتر از گروگانها را بكشند و براي كشور مخاطره هاي بزرگ بوجود بياورند، بسيار بود              

وقتي خبر اين موافقت را به من گزارش كرد، به او گفتم دست به اقـدامي                . و او موافقت خود را با انتقال گروگانها تصريح كرد         

. در ديدار، از او پرسيدم قطب زاده مي گويد شما با انتقال گروگانها به دولت موافقت كرده ايد؟                 . ن تا خود از دهان او بشنوم      نز

 .بله عمل كند: بر اساس اين موافقت شما، عمل كند؟ گفت: گفتم. بله موافقم: پاسخ داد

فتند با بيانيه اي كه آيت اهللا منتشر كـرده اسـت، بـراي               صبح بود كه اعضاي كميسيون نزد من آمدند و گ          10     و حدود ساعت    

آنها نمي توانند پيش از ديدار با گروگانها و ترك ايران، گزارش خود را درباره جنايات            . آنها چاره اي جز ترك ايران نمي ماند       

 گزارش تهيه و انتشـار پيـدا        همه خواهند گفت زير فشار اين     . رژيم شاه و حكومت امريكا از طريق آن رژيم بر ايران، منتشر كند            



تعجب مي كردند چرا مشاوران آقاي خميني او را از اين امر بديهي آگاه نكرده اند و چرا ايران ايـن                     . كرده و فاقد اعتبار است    

فرصت عالي را براي جلب توجه افكار عمومي جهان به ماهيت رژيم شاه و اندازه دخالـت امريكـا در امـور ايـران، برايگـان از                           

 !ي دهددست م

زيرا پس از رفت و آمـدهاي مكـرر آقـاي    .    من از محتواي بيانيه خبر نداشتم و از حرفهاي اعضاي كميسيون، غرق تعجب شدم 

احمد خميني، قرار بر اين شدكه آقاي خميني بيانيه اي صادر كند و به دانشجويان دستور بدهد بگذارند كميسيون گروگانهـا را                      

اين دسته گل چه بود آقـا بـه آب داد؟ غيـر از آقـا كسـي موافـق تحويـل                      : لفن كردم و پرسيدم   به آقاي احمد خميني ت    . ببيند

حاال كه قطب زاده جانش به لب رسيده و كـار را            ! آمدم و از او پرسيدم موافقت كرده ايد؟ گفت بله         . گروگانها به حكومت نبود   

چرا اصرار دارد مسئوالن كشور را بي اعتبار و خطرها را           ! به اينجا رسانده، اينطور او و شوراي انقالب را سنگ روزي يخ مي كند             

كه متوجه كشورند هر روز قطعي تر كند؟ چطور مي توان باور كرد كه آقا متوجه اين امر نيستند كه انتشـار گـزارش در ايـران،                          

 ...همة ارزش آن را از ميان مي برد؟ و 

ترديد نكنيد در امريكا و ايـران،       : گفتم.  ايران را از اين بال خالص كنيم            به اعضاي كميسيون گفتم بمانيد و به ما كمك كنيد تا          

چه دسـتهائي   . اصرار سود نبخشيد و رفتند    . دستهائي دركارند كه هربار به حل مشكل نزديك مي شويم، گرة تازه اي مي اندازند              

اه و حكومت امريكا از طريق آن رژيـم         در كار بودند كه نمي خواستند سازمان ملل متحد گزارش رسمي دربارة جنايات رژيم ش              

 بر ايران، انتشار پيدا كند؟

شـما  . گفتم استعفا مي كنم   . من منقلب شدم و به سختي گريستم      .     فرداي رفتن كميسيون، صبح جلسه شوراي انقالب تشكيل شد        

بـراي مـن جـاي ترديـد        . تهمه با رئيس جمهوري شدن من  مخالف بوديد و حاال گروگانها وسيله رقابت بر سر قدرت شده اس                  

نه در خور اين ملت اسـت و نـه          . نيست كه وسيله كردن گروگانها كار را بجائي مي رساند كه ايران بايد تسليم نامه را امضاء كند                 

اعضاي شوراي انقـالب از نشـان دادن   . سزاوار است كه منتخب اول تاريخ ايران، تسليم نامه امضا كند و نه من امضا خواهم كرد            

گفت از همين لحظه، همه اختالفها را از ياد مي . بهشتي از همه بيش و بيشي گرفت      .  و ابراز محبت، هيچ فروگذار نكردند      هيجانم

 .بريم و يكدل و يك زبان از شما پشتيباني مي كنيم و اين مشكل و مشكلهاي ديگر را حل مي كنيم

ما بايد از گروگانها مثـل يـك        : گفته بود . مش براي من آورد       و چند روز بعد، آقاي رجوي، نوار صحبتهاي او را در جمع محار            

 ! ...آتو عليه بني صدر استفاده كنيم

      

 1980 مارس 13پنج شنبه 

.  مشـغول كـار يـافتم   Bellevueوياللون، پرشت، ساندرس و استفاني را در اطاق در هتل بـل وو  .      پيش از ظهر وارد برن شدم 

بورگه توضيح داده بود كـه وقتـي كميسـيون شكسـت خـورد و               . زود دانستم چرا  .  را شاد يافتم   تعجب كردم وقتي همه قيافه ها     

  تحت فشار  بني صدر و شوراي انقالب قرار گرفتند تا معلوم شود، اداره كشور در عهده كيست؟"دانشجويان"بازگشت، 

ايـن  . ته گروگانها را در اختيار خواهـد گرفـت        او به ما گفت ظرف دو هف      «  : پيامي از بني صدر براي شما داريم      :    بورگه گفت 

 ».قولي است كه او به شما مي دهد

در طول بحران، ايـن     . شايد نه چندان  : از خود پرسيدم قول او چه اندازه وزن دارد؟ بخود گفتم          .    يكبار ديگر به هيجان آمدم    

 .ين مي كردنداول بار بود كه آنها ابتكار را در دست مي گرفتند و زماني را براي عمل تعي

. اميدوارم راست باشد، اما بايد از قول او اتخاذ سند كنيم تا بني صدر فشار را احساس كند براي آزاد كـردن گروگانهـا        :     گفتم

 كار مي   - كه هنوز عناصر بنيادي آن معتبر بودند         -در آنحال كه بقيه روي سناريو       . فكر مي كنم خوب باشد نامه اي به او بنويسم         

 :ن به اطاق خواب رفتم و اين نامه نه صفحه اي را به رئيس جمهوري ايران نوشتمكردند، م

 

  1980 مارس 13

 روز در اختيار حكومـت قـرار خواهنـد گرفـت،            15 گروگان امريكائي ظرف     53 مارس شما مبني بر اينكه       10     از دريافت پيام    

 .ن را پيشرفتي دلگرم كننده يافتمن پيام را به اطالع پرزيدنت كارتر رساندم و او آ. سپاسگزارم

بعد شرح كردم كه چسان بي صبري ملت امريكا روزافزون مي شود و برغم فشارهاي كشور، رئيس جمهوري خويشـتن داري                       (

 )كرده است



    اما مجال خويشتن داري كه رئيس جمهوري ايجاد و حفظ كرده است، روز به روز محدودتر شده اسـت و دارد از بـين مـي                          

تا اين زمان   . شمار روزافزوني از چهره هاي سياسي كشور ما، خواهان مبادرات به اقداماتي هر چه شديدتر بر ضد ايرانيانند                 . رود

 .براي حل بحران ميان دو حكومت، رئيس جمهوري از اتخاذ هر تدبيري، جز تدابير صلح آميز، خودداري ورزيده است

 )اي روابط جديد با ايران، بعد از حل بحران، صحبت كردمبعد راجع به قصد خود در كوشش براي بن    ( 

   اما صادقانه بگويم كه امكان داشتن روابط در آينده، ممكن نخواهد بود مگر آنكه گروگانها سالم به كشور ما باز گردنـد و ايـن                         

 .هر چه زودتر

     صادقانه، هاميلتون جردن

 

د در آنچه به آزاد كردن گروگانها راجع مي شود، لحني محكم داشـته باشـد امـا                   بورگه و وياللون بر اين نظر بودند كه نامه باي         

آزاد مـي   ) از مهار دانشـجويان   ( روز گروگانها    15در نامه، بايد بر قول او استناد كرد و بخاطر اين قول كه تا               . نبايد خصمانه باشد  

 .شوند، تشكر نمود

مي خواستم آن و  نامه بني صدر را روز بعد براي رئيس جمهـوري  . رداختيم   تمام شب را مانديم و بكار تجديد نظر در سناريو پ          

 .تا بعد از تصويب آنها براي بني صدر بفرستم. و وانس ببرم

 

 !شاه رفت
 

 1980 مارس 17 و دوشنبه 16يكشنبه 

يغامهـاي تلفنـي از گابريـل       پ: او پيامهائي را بدست من داد     .  روز يك شنبه در اداره بود، تعجب كردم        Eleonor   از اينكه االنور  

 .لوئيز و د كتر گارسيا، دوست و پزشك شخصي تورخيلوس و وارن كريستوفر و آمبلر موس، سفير امريكا در پاناما بودند

   با خود گفتم خدايا، در رابطه با شاه امري واقع شده است و نبايد خوش خيم باشد و زود دانستم كـه حـال شـاه بـه وخامـت                              

 ...گرائيده است 

بنا شد وياللون به ايران برود و نامـه مـن بـه بنـي               .      من با ساندرس و پرشت درباره قدم بعدي كه بايد برداشت صحبت كردم            

 .صدر را ببرد

آقاي جوردن، من در وضعيت پزشكي غيرعادي قـرار  « :   از پاناما تلفن كردDe Bakey مارس، دكتر د باكي 17    ديرگاه صبح 

اما اين آخر هفته آنچه در پاناما بـر مـن گذشـت،             .  جاي دنيا، عمل جراحي كردم حتي پشت پرده آهنين         من در همه  . گرفته ام 

 ...مي خواهم شما  و رئيس جمهوري بدانيد من با وضعيت بسيار بسيار مشكلي روبرو هستم .... هرگز نديده بودم 
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گـزارش از دوايـر اطالعـاتي بـه او          . يده بود كه مي خواهد مـرا ببينـد            وقتي من به كاخ سفيد رسيدم، پيغامي از برژنسكي رس         

پانامـا و شـاه، موضـوع    ! هـاميلتون « : برژنسـكي گفـت  . رسيده بود كه مي گفت شاه در تدارك ترك پاناما به مقصد مصر اسـت       

بـران سـابق    من مسئول كشورهاي بزرگ و رهبران بر سر كار هستم و شما مسئول كشـورهاي كوچـك و ره                  . تخصص شما است  

 .»هستيد

     اما بدون اينكه تحقيق كنيم، به صرف اينكه پزشكي گفته اگر شاه به امريكا نيايد، مـي ميـرد، او را بـه امريكـا راه داديـم و در                              

، پزشك رئيس William Lukashدكتر ويليام لوكاش . نبايد خطا را تكرار مي كرديم. نتيجه امريكائيان به گروگان گرفته شدند

او به من تلفن كـرد      . از او خواستم پزشكي را معرفي كند كه دباكي را ببيند و در صورت امكان به پاناما برود                 . ي را ديدم  جمهور

 .، استاد و رئيس بخش جراحي دانشكده پزشكي نظامي داوطلب رفتن استNorman Reachكه دكتر نورمن ريچ 

. شروع نكرده او گفت ما بايد سعي كنيم شاه را در پانامـا نگاهـداريم              هنوز  .     رفتم به رئيس جمهوري بگويم قصد دارم چه بكنم        

بگذريم از واكنش مبارزين كه امريكائيان را در تهـران در گروگـان   . براي سادات و در دنياي عرب بد مي شود شاه به مصر برود           

 ...دارند 
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هيچكس كه فرانسه حـرف بزنـد       . او نشسته ديدم و دندانها را بر هم فشردم             وقتي به ديدار تورخيلوس رفتم، بورگه را در كنار          

از او پرسيدم شما اينجا چه مي كنيد؟ او گفت مـن آمـده ام اسـناد و دادخواسـت                    . به انگليسي، اما شمرده حرف مي زديم      . نبود

كريستيان، شاه مي خواهد پاناما     : د؟ گفتم شما اينجا چه مي كني    . روز شنبه، مهلت تمام مي شود     . استرداد شاه را تسليم دادگاه كنم     

كجا مي خواهد برود؟    . پاناما را ترك كند؟ هاميلتون، از اين خبر بدتر نمي شد          : لبخند از لبانش محو شد و گفت      . را ترك گويد  

ها گروگانهـا را خواهنـد   اگر به  امريكا بيايد، آن. شما نمي گذاريد. به امريكا قطعاً نه: بورگه گفت... به مصر يا امريكا   : جواب دادم 

 .تعهد كرده ايم اگر معالجه فوريت ايجاب كرد، او را به امريكا برگردانيم: گفتم. كشت

   تورخيلوس كه تا اين وقت آرام نشسته بود، سيگار مي كشيد و گوش مي داد، از جا پريد، دست را به سينه گذاشـت و شـروع                           

من مي تـوانم او   . را در اينجا نگاه دارم، چه هاميلتون خوشش بيايد و چه نيايد           من مي توانم شاه     « : كرد به اسپانيولي حرف زدن    

. كنم كه دانشجويان گروگانها را در اختيار حكومت بگذارند   اما اين كار را وقتي مي     . را نگاهدارم تا همينجا عمل جراحي بشود      

ا تحويل حكومـت نشـدند، شـاه پانامـا را تـرك             اگر در اين مدت گروگانه    .  ساعت وقت دارند   24به دوستان خود در ايران بگو       

 .خواهد گفت

 .   بورگه و تورخيلوس درباره طرح بحث كردند و سرانجام بورگه گفت من بايد به هتل بازگردم و به قطب زاده تلفن كنم

گفت كـاري كـن در   و به من . به كارتر گزارش كردم، كارتر همچنان مخالف بود كه شاه به مصر برود        .     ما به سفارت بازگشتيم   

 .پذيرم كه به امريكا بازگردد اما اگر اصرار كرد، من مي. من نمي خواهم به مصر برود. پاناما بماند همانجا عمل كند

 ...اگر شاه مي خواهد به امريكا بيايد، ما بايد اصرار كنيم از سلطنت استعفا كند :     وانس گوشي را گرفت و گفت

وقتي در ايران بودم، به اندازه كـافي فارسـي يـاد            : در مراجعت، رافائل گفت   . به كونتادورا رفتند   شب   9   لويد و رافائل ساعت     

! استعفا نكنيد : مي فهميدم وقتي لويد به شاه گفت اگر مي خواهد به امريكا بيايد، بايد استعفا كند، شهبانو به او گفت                   . گرفته بودم 

امـا مـايلم،   . شاه به لويد گفت درباره انتخابها فكر مـي كنـد  ! ... ل مغضوبيت استاستعفا بمنزله قبو. به پسرمان و ملتمان فكر كنيد   

 !قول داد جواب قطعي را صبح بدهد. ميل نزديك به قطعي، قبول دعوت انور است
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خست به مندل و سپس با ن.      زود از خواب بيدار شدم و دست بكار فراهم آوردن اسباب ممانعت از مراجعت شاه به امريكا شدم              

 ...هر دو بر اين نظر بودند كه شاه نبايد به امريكا بيايد . وانس صحبت كردم

. زيرا دولت سادات را بيش از پيش در دنياي عرب منزوي مي كند         .     كارتر همچنان اصرار مي ورزيد كه شاه نبايد به مصر برود          

او منزوي است و رفتن شاه به مصر، تغييري در وضع او بوجـود نمـي                . اندسادات وضع خود را بهتر از او مي د        : وانس به او گفت   

 .آورد

تا هواپيماي  . دلم آسود ...    سرانجام، رئيس جمهوري موافقت كرد كاتلر صبح كه شاه را مي بيند او را تشويق كند به مصر برود                    

شوراي انقالب دائم تشكيل اسـت      .  پاناما نگاهدارد  شاه به پرواز درآيد، بورگه همچنان به تورخيلوس اصرار مي ورزيد شاه را در             

 ...و رفتن شاه از پاناما رشته ها را پنبه مي كند 
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 15شاه رفـت،    « كريستيان،  : چه روي داد؟ گفتم   : مي پرسيد . بورگه بود . آمبلر گوشي را برداشت و به من داد       .      تلفن زنگ زد  

شـوراي انقـالب    . من هم اكنون با وزير صحبت كـردم       . نه، نه هاميلتون، بسيار بسيار بد شد      : ه گفت بورگ. »دقيقه پيش پرواز كرد   

من مي توانم شـاه را در       . متاسفم، ديگر دير است   : گفتم. تشكيل شده است و در كار تحويل گرفتن گروگانها از دانشجويان است           

را از محل سفارت بيرون مـي برنـد و تحويـل حكومـت مـي                اما بشرط آنكه مسلم باشد گروگانها       .  متوقف كنم  Azuresآزورس  

 .دهند

اگر مانع رفتن شاه به مصر بشويد، در ساعات آينده گروگانها تحويل حكومـت داده               : از قول بورگه مي گفت    .    آمبلر تلفن كرد  

 ...مي شوند 

وي . و ممكن است مشـكل را حـل كنـد   گفتم بسيار مهم است .    از وزير دفاع خواستم هواپيماي شاه را در آزورس متوقف كند     

مطمـئن بـودم كـه مـي دانـد      . بدون اينكه بپرسد شما چه اختياري داريد، چنين كاري را از من  بخواهيد، انجامش را  پذيرفت        

 !رئيس جمهوري آگاه است من چه مي كنم



لر خواستم از بورگه بپرسد چقدر طول مـي         از آمب ...     آرني، نورمن و من به گفتگو و انتظار، باز هم انتظار كشيدن ادامه داديم               

وقتـي گروگانهـا تحويـل     : گفتم. دارد سرانجام مي گيرد   : كشد تا تحويل گروگانها به انجام برسد؟ بورگه هيجان زده جواب داد           

 .داده شدند، كار سرانجام گرفته است

زمـان  . گيـري كنـد    ن نشست تـا سـوخت     براون به من تلفن كرد هواپيماي شاه در آزورس به زمي          .  ساعت از پرواز گذشت    5   

رئيس جمهوري وقتي دانست مـن هواپيمـاي   . چنان كوتاه شد كه نه شاه و نه كسي از اطرافيان او، آگاه نشدند كه چه روي داد   

 ...شاه را متوقف كرده ام، سخت برآشفت كه من از حد خود پا فراتر گذاشته ام 
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 كردند كه شاه ايران وارد مصر شده و همانند يك رئيس حكومت، مورد استقبال انورالسادات قـرار      خبرهاي صبح حكايت مي   

 ...گرفته است 

 

 :چند امر واقع هستند كه توضيح مي طلبند: توضيح

يـد از   اينبار اگر بخواهـد بيايـد، با      :  بار دوم كه صحبت بازگشت شاه سابق از پاناما به امريكا مي شود، سيروس ونس مي گويد                 -1

پرسيدني است كه چرا بار اول از او نخواستند اگر مي خواهد به امريكا برود، بايد استعفا كند؟ و چرا اينبار با                  . سلطنت استعفا كند  

اين قاطعيت از او مي خواهند استعفا كند؟ زيرا نه كارتر و نه همكاران او، بخاطر حفظ حيثيت حكومـت امريكـا، نمـي خواهنـد                    

 در امريكا وجود داشت و شاه سابق را به امريكا برد و با بردن او طرحـي را بـه اجـرا گذاشـت كـه                           "ه اي حكومت ساي "بگويند  

وقتش شاه سابق را به امريكا بردند، راديو ايران به نقـل از يـك خبرگـزاري ايـن                   : در واقع . گروگانگيري يك قسمت از آن بود     

 :تفسير را پخش كرد

نظرند كه شاه ايران را به امريكا بـرده انـد تـا وي بسـود پسـرش از سـلطنت اسـتعفا كنـد و                              پاره اي از ناظران سياسي بر اين        

 !امريكائيان سلطنت پسر او را برسميت بشناسند

وقتي سيروس ونس، وزير خارجه امريكا مي گويد اينبار شاه        !    و اين خبر يكي از داليل گروگانگيري و نگاهداشتن گروگانها شد          

ا كند تا بتواند به امريكا بيايد، دست كم يعني اينكه او مي داند بردن شاه سابق به امريكا و خبر باال، نقشي در                        بايد از سلطنت استعف   

مي ماند اين پرسش كه چرا به صراحت ننوشته اند چه كساني با چه هدفهايي طرح بردن شاه سابق         . گروگانگيري بازي كرده اند   

 به امريكا را طراحي و اجرا كردند؟

ي جوردن مي نويسد آقاي بورگه  پيامي از سوي من براي او برده است مبنـي بـر اينكـه قـول مـي دهـم تـا دو هفتـه،                                 آقا -2

بشرط آنكه در ايـن مـدت در        : تمام حقيقت نيست  . و اين نصف حقيقت است    . حكومت، گروگانها را از دانشجويان تحويل بگيرد      

 يعني كساني كه بباور ما نقشه گروگانگيري را طرح و به اجـرا گذاشـته                 كيسينجر -امريكا، از سوي حكومت كارتر و گروه راكفلر         

نخست ببينيم در نوشته خود او و سيروس وانس اثري از نصف دوم حقيقـت هسـت تـا بعـد بتـوانيم                       . بودند، مانعي تراشيده نشود   

 22و مي نويسـد شـاه سـابق در          و هم ا  .  مارس بوده است   10بفهميم چرا نصف حقيقت را نمي نويسند؟ وي مي نويسد تاريخ پيام             

بدينسان دو هفته، همان دو هفته اي بود كه تا تاريخ تشكيل دادگاه پاناما بـراي رسـيدگي            . مارس پاناما را بقصد مصر ترك گفت      

. همانطور كه جردن مي نويسد حكومت كارتر نمـي خواسـت شـاه را بـه ايـران مسـترد كنـد                     .به تقاضاي استرداد شاه مانده بود     

قتي مي گفت مي خواهد سناريو اجرا شود، صادق نبود و طراحان نقشه گروگانگيري نيـز نـه تنهـا نمـي خواسـتند بـه                        بنابراين و 

پس اسباب انتقال شاه سـابق را بـه مصـر           . خواستند از آن مايه تشديد بحران سازند       تقاضاي استرداد شاه رسيدگي شود، بلكه مي      

 .فراهم آوردند

توانـد شـاه را در       ديگر نمـي  : گفت. قطب زاده نيز حاضر بود    . ، تورخيلوس به من تلفن كرد      ساعت پيش از تشكيل دادگاه     24    

قطب زاده به تفصيل بـا      . پاناما نگاه دارد چون گروگانها به حكومت تحويل داده نشده اند، من نمي توانم مانع از رفتن شاه بشوم                  

اگـر در ايـن فاصـله حكومـت         . لسـه دادگـاه نگاهداريـد      ساعت وقت داريم شما شاه را تا تشكيل ج         24گفت ما   . او صحبت كرد  

شـاه سـابق بنـابر قـانون        . خواهيم كه قانون پاناما را اجرا كنيد       ما از شما جز اين نمي     . گروگانها را تحويل نگرفت، بگذاريد برود     

د متأسفم از دست من كاري      اما او جوا ب دا    . شما، تا به تقاضاي استرداد در دادگاه رسيدگي نشود، نمي تواند پاناما را ترك كند              

 ! ...ساخته نيست



رفتن ناگهاني شاه از پاناما، شانسهاي اجرا شدن سناريوي تجديد نظر شده را كـم             « : مي نويسد )  كتاب 406ص  (    سيروس وانس   

 از توقيـف    ايرانيها بر اين باورند كه امريكا به شاه كمـك كـرد تـا             «  )  كتاب 231ص  ( و جوردن از قول بورگه مي نويسد        :. كرد

اما بورگه مي گويد پيام را كمال و تمام رسانده است و تأكيد كرده است كه با رسـيدگي دادخواسـت                     . »شدن در پاناما بگريزد   

حكومت ايران، معلوم مي شود حكومت امريكا در ادعاي خود صادق است و براستي مي خواهد سناريو بـي كـم كاسـت اجـرا                         

گويد بخاطر آنست كه نمي خواهد امريكائيان بدانند در سناريو حكومـت كـارتر               را مي شود يا نه؟ پس علت آنكه نصف حقيقت         

بورگه مي گويد نه امريكائيان و نه حكومت پاناما گمان نمي كردند، حكومـت انقالبـي بتوانـد    . چه تعهداتي را بگردن گرفته بود  

اما شديم و با انبوهي از اسناد، بهتر ديدند شـاه را            وقتي ديدند ما وارد پان    . پسندي گردآورد و تسليم محكمه كند      مدارك محكمه 

دليل اينكه جوردن آن زمان حقيقت را به من كه وكيل ايران بودم نمي گفـت و در               . پيش از تشكيل جلسة دادگاه از پاناما ببرند       

 به مصـر بردنـد   Ever green International Air Linesكتاب خود نيز نمي نويسد، اينكه شاه را با هواپيماي متعلق به شركت 

اما آيا سيا به حساب كـارتر شـاه   . من به جوردن در پاناما گفتم بردن شاه به مصر، نقض تعهد از سوي شما است         . كه از آن سيا بود    

 را به مصر فرستاد يا جناحي كه ريگان را به رياست جمهوري مي رساند؟ 

 :در كتاب جوردن اشاره اي به اين واقعيت نيست

 

 طرح طبس
 

 1980 مارس 25 مارس و سه شنبه 24نبه دوش

 ، عالي ترين مقام دفتر ژنرال داويد جونس، رئيس ستاد ارتش امريكا با دو لوله نقشه زيـر   John Pustay    ژنرال جون پوستي 

 رهـا   دستور دارم نقشه علميـات بـراي      « : در همان حال كه نقشه ها را روي ميز كنفرانس مي گشود، گفت            . بغل، به دفتر من آمد    

 ...» كردن گروگانها را براي شما تشريح كنم

 

 :بني صدر قول داده است ظرف دو هفته گروگانها به حكومت داده شوند
 

مندل، معاون رئيس جمهوري را در حال گفتگو با بورگه گذاشتم و خـود نـزد رئـيس                  .      بورگه براي نهار، وارد دفتر كارم شد      

بورگه و وياللون تنها كساني بودند كه از طريق آنهـا مـي توانسـتيم               . ش با بورگه توجيه كنم    جمهوري رفتم تا او را درباره مالقات      

اميدوارم در اين مالقات شـما بـه او روحيـه    . به رئيس جمهوري گفتم بورگه براستي دمغ است       . مشكل را از راه گفتگو حل كنيم      

 .ددبدهيد تا با شوق تازه اي در پي عملي كردن سناريو، به تهران بازگر

تنها يك نفر است كه     .... « : دامه داد و با همان لحن ا    » !سناريو« :    رئيس جمهوري در من خيره شد و با لحني تمسخرآميز گفت          

با خودم گفتم، رئيس جمهوري با اين خلق و خو، ممكـن اسـت بـا بورگـه     . »مي تواند گروگانها را آزاد كند و آن خميني است         

ديـدار بـا شـما      . »خوش آمديد، قهرمان ما   « : اما وقتي بورگه را ديد گفت     .  خراب تر هم بكند    طوري حرف بزند كه روحيه او را      

 !»افتخاري براي منست كريستيان

 :    سرانجام بورگه گفت

 ».رفتن شاه از پاناما، احساسات ايرانيان را يكسره واژگونه ساخت     « 

 خوش بينانه كرد يا بدبينانه؟:     كارتر پرسيد

ايرانيان بر اين باورند كه اياالت متحده به شاه كمك كرد تا از خطر توقيـف شـدن در پانامـا                     . بدبينانه كرد : گه پاسخ داد       بور

مي . ما مي كوشيم آن را در نظر حكومت ايران يك پيروزي جلوه دهيم            . با وجود اين ممكن است آن را مثبت گردانيد        . بگريزد

ليل بر اينست كه مرتكب جناياتي شده است و چـون ديـده اسـت دسـت عـدالت دارد                    كوشيم ثابت كنيم كه فرار او به مصر د        

 .گريبان او را مي گيرد، گريخته است

.... 

 آيا پيامي نداريد او ببرد؟   .     من گفتم آقاي رئيس جمهوري، بورگه قصد دارد بالفاصله به ايران بازگردد

 :    رئيس جمهوري كاغذي برداشت و مطالب زير را نوشت



 وقتي خواستيد، اياالت متحده نتايج انقالب را مي پذيرد و خواهان مناسبات عادي با ايـران تحـت حكومـت موجـود                       -     الف

 .است

 اياالت متحده مانع آن نيست كه ايران خواه از طريق دادگاه بين ا لمللي و خواه با استفاده از ميانجي شـكايات خـود را             -     ج

 .تعقيب كند

 .اين نوشته را به آقاي خميني يا بني صدر بدهيد و يا هر طور خواستيد بكارش بريد: فتو به بورگه گ

 

  1980 مارس 29سه شنبه 

 آيا از داستاني كه در ايران ساخته شده خبرداري؟:     صبح، جودي هراسان به من تلفن كرد و پرسيد

 كدام داستان؟:     پرسيدم

از رفتـار گذشـته امريكـا در ايـران پـوزش خواسـته و بـه        . به خميني نامه اي نوشـته اسـت  بنا براين  داستان، كارتر   :     او گفت 

 .اشتباهات ما اذعان كرده است

صـدر فرسـتاده        وقتي جودي گزارش رويتر را برايم خواند، ديدم قسمتي از آن، از نامه اي اخذ شده است كه من براي بني                    

 ...وانس و كارتر نيز آن را تصويب كرده بودند .  شود، نبوداما در آن نامه هيچ چيزي كه مايه افسوس. بودم

     كارتر خواست تحقيق كنم و گفت اگر او بگويد نامه از او نيست، بعد روزنامه نگاران داستان را بنويسند و بنويسند ممكن است    

 .راست باشد، در واقع مرا دروغ گو خوانده اند

وياللون از تهران به آنها تلفن كرده و خواسته بود، نامه به خميني را تكـذيب                . كردند    ساندرس و پرشت در دفترم به من تلفن         

 ...نكنيم 

 

 آقاي كارتر را منتشر كرد و امريكائيان گفتند جعلي است، از آقايان قطـب زاده                "نامه"پس از آنكه آقاي احمد خميني       : توضيح

مـن در  : بورگـه مـي گويـد   .  و نامه به نظر كاخ سفيد تهيه شده اسـت         مفاد نامه از كارتر است    : گفتند. و وياللون توضيح خواستم   

اما يك نكته مسلم است كه مقامات كاخ سفيد، محتـواي آن را نتوانسـتند تكـذيب                 . ماجراي تهيه و بردن اين نامه به ايران نبودم        

لي ناصواب بـود، ناصـواب تـر از آن،        عم. و واقع امر اينست كه نامه را بر اساس نامه جوردن به بني صدر تهيه كرده بودند                . كنند

 ...به اين عنوان كه خميني كارتر را ناگزير از پوزش خواهي كرد و . انتشار اين نامه بقصد اعتبار ساختن براي آقاي خميني بود

 

 1980 مارس 31 و دوشنبه 30يكشنبه 

 مـارس بـه   10بنـي صـدر قـولي كـه در      « : كردندمفادش را با تلفن تائيد      .      تلگرامي دراز از بورگه و وياللون دريافت كرديم       

وي با رهبران دانشجويان ديـدار و       .  روز تحويل مي گيرد، عمل كرد      15هاميلتون داده شده بود كه حكومت گروگانها را ظرف          

 .»ترتيب تحويل گرفتن گروگانها را داد

دن گروگانها بـه حكومـت تحصـيل كـرده و              ديرتر، مطلع شديم كه پرزيدنت بني صدر موافقت شوراي انقالب را با تحويل ش             

 . آوريل در سخنراني خود اعالن كند1قرار است آن را سه شنبه 

 

 1980 آوريل 1سه شنبه 

، گـاري  David Aaron    رئيس جمهوري، وانس، ساندرس، جودي، برژنسكي، وارن كريستوفر، معاون برژنسكي، داويـد آرون  

.  ور، به انتظار پيامي از  ايـران بـوديم          ر كار رئيس جمهوري در  برابر آتشي شعله         صبح در اطاق بيضي، دفت     5سيك و من، ساعت     

 .»شايد اين بار راست باشد« : من گفتم

 ».اين حرف را پيش از اين نيز شنيده ام« :     رئيس جمهوري به من نگاه كرد و گفت

اين بـار   « : وقتي گوشي تلفن را گذاشت گفت     . شد دقيقه بعد به هال ساندرس از سفارت سوئيس در واشنگتن تلفن             30    حدود  

چند دقيقه پيش، بني صدر در اجتماع مردم گفت حكومت او گروگانها را « : از روي يادداشتي كه كرده بود خواند   . »راست شد 

 در صورتي كه حكومت امريكا رسماً اعالن كند كه سخن يـا عمـل تحريـك آميـزي در مسـئله                    . از دانشجويان تحويل مي گيرد    

 ...گروگانها نمي كند تا مجلس تشكيل و مشكل را حل كند 



باور من اين نيست كه بدون تصـويب خمينـي او           ... آيا بني صدر آنچه را بايد مي گفت، گفت يا نه؟            .     بحث ميان ما شروع شد    

 . حاضر مي شد، اين بيان را بكند

 ارزيـابي   "رات بني صدر بكنـد و آن را پيشـرفت مثبتـي                 همه تصديق كرديم كه رئيس جمهوري بايد اظهاري در پاسخ اظها          

 ."كند

سخنان « :  دقيقه صبح، رئيس جمهوري پشت ميز كار خود ايستاد و خطاب به هيات خبرنگاران كاخ سفيد گفت                 30 و   7     ساعت  

 .»اندازم پرزيدنت بني صدر قدم مثبتي است و در نتيجه، برقراري مجازاتها را به تاخير مي

 .ما آخر روز، خبر آمد مخالفان تحويل گروگانها به حكومت، بر ضد بني صدر عمل كرده و كار را دچار مشكل ساخته اندا    ... 

 

 1980 آوريل 3پنجشنبه 

شوراي انقالب تشكيل شد و پـس از سـاعتها          : بني صدر گفته است   .      خبري را كه از تهران رسيده بود به رئيس جمهوري دادم          

 رسيد كه همچنان با تحويل شدن گروگانها به حكومت موافق است اما شرائطي را كـه شـورا عنـوان كـرده                       بحث، به اين نتيجه   

در نتيجه او دست خود را بطور كامل از اين كار مي شـويد و سرنوشـت گروگانهـا در                    . است، اياالت متحده رعايت نكرده است     

 »كف آيت اهللا است

. فرصتي بدست آورده بود گروگانها را تحويـل بگيـرد، از آن اسـتفاده نكـرد               . اردبني صدر دل ند   « :     كارتر سرجنباند و گفت   

 !»شوراي انقالب با تحويل گرفتن گروگانها موافقت كرده بود فعاالن سياسي موافقت كرده بودند و هيچ كاري انجام نگرفت

 

امـا اينكـه وي از   .  تعجـب مـن نمـي شـود    بي اطالعي آقاي كارتر از وضعيت در دستگاه رهبري انقالب، حاال ديگر مايه : توضيح

مـي نويسـم هنـوز زيـرا        . گروهي كه در خود امريكا، مانع از حل گروگانها شدند، بي خبر است، هنوز مايه تعجب من مي شـود                   

همواره به ما باورانده بودند كه در غرب، تنها حكومت است كه امور كشور را تصدي مي كنـد و ديگـران از دخالـت در امـور                            

با وجود اين، نمي توانستم و هنوز مشكل مي توانم باور كـنم حكـومتي               . دانسته بودم كه چنين نيست    . دداري مي كنند  كشور خو 

بهر رو، از سوئي آقاي كارتر، سناريو را رعايت نكرد و بـر  . مثل حكومت امريكا، از فعاليت هاي جناح رقيب خود، بي اطالع باشد  

بعد از بردن شاه سـابق      . هرگز امريكا پوزش نخواهد خواست    : قاي خميني، زير فشار گفت    اثر انتشار نامه منتسب به او خطاب به آ        

، شوراي انقـالب بـه      ) مارس 31( فروردين ماه    11به مصر، اين دومين قسمت از سناريو بود كه نقض مي شد، و از سوئي ديگر، در                  

الت متحـده در يـك بيـان رسـمي، اعـالم كنـد           مشروط بر اينكـه ايـا     . اتفاق آراء تصميم گرفت گروگانها تحويل حكومت شوند       

در سـالگرد رفرانـدوم، ايـن    . هيچگونه تحريكي بر ضد ايران تا تشكيل مجلس و رسيدگي به مسئله گروگانها بعمل نخواهـد آورد       

 تحويـل  آقاي بهشتي و خامنه اي، با آنكه به اين تصميم راي داده بودند، مصاحبه كردند و گفتند بـا           . تصميم شورا را اعالم كردم    

موضوع به آقاي خميني ارجاع شد و او گفت گروگانها تا تصميم مجلـس دربـارة سرنوشـت                  . گروگانها به حكومت موافق نيستند    

 .گروگانها، در اختيار دانشجويان بمانند

 :هشدار دادم) 1980 آوريل 5 (1359 فروردين 16و سرمقاله )  مارس29( فروردين 9     در سرمقالة 

مـاديتي  . ماركسيسم و ليبراليسم غربي در منتهاي بحراننـد       . اني انقالب ما، در تفكر اسالم حاكم بر اين انقالب است               استعداد جه 

اميد كه افق باز انقالب جهاني، ... دنيا تشنه پيام تازه اي است . كه اين دو طرز تفكر تبليغ مي كنند، در حل مشكل عاجز شده اند       

 .لب كندديده هاي تيز و دورنگر را بخود ج

    ما با رها كردن زمينه اصلي مبارزه و دادن ابتكار عمل به دشمن اصلي، و ايجاد بهانه عاطفي، داريـم موجـب تغييـر روحيـه و                           

جرياني كه مسئله گروگانگيري بخـود گرفـت        ... رفتار مردم امريكا در جهت تقويت تمايالت فاشيستي و مداخله گرانه مي شويم              

 :جاوزگرانه است و به دستگاه حاكمه امريكا امكان داد تاهمان جريان رشد افكار ت

 . دست سيا براي ارتكاب هرگونه جنايتي باز است"قانوني" اختياراتي كه از سيا سلب شده بود، بدو باز گرداند و امروز از نظر -

  بودجه نظامي امريكا تصويب شد-

 .درسه نيز تغيير يافت محتواي مطبوعات و ديگر دستگاههاي تبليغي و حتي در محيط م-

    بنابراين، انتخابات رياست جمهوري در امريكـا، يـك انتخـاب سـاده نيسـت تـا فـرق چنـداني نكنـد كـه دمكـرات بشـود يـا                          

بيانگر تغيير در تمايل مردم امريكا است و مسئوليت اين تغيير، همان مسئوليتي است كه من نمي خـواهم بـر دوش                      . جمهوريخواه

 .ما سنگيني كند



، هشـدار داده ام كـه مسـئله گروگانهـا بـا انتخـاب رياسـت        1980 ماه پيش از انتخابات رياست جمهوري امريكا در        8دينقرار،     ب

 .و انتخاب ريگان، تحول عمومي جهان و پيدايش عصر سوم را به تاخير مي اندازد. جمهوري امريكا ربط پيدا كرده است

 

 محاصره اقتصادي
 

 1980 آوريل 7دوشنبه 

خمينـي توسـط فرزنـدش بيانيـه اي را      .  صبح شده بودنـد    9ضاي شوراي امنيت ملي دعوت به جلسه و اين شورا در ساعت                 اع

منتشر كرده بود مبني بر اينكه حل مسئله گروگانها با مجلس است و كارشناسان ما بر اين نظر شده بودند كـه معنـاي ايـن حـرف            

 .آنست كه ماه ها بايد به انتظار نشست

تصميم گرفته بود روابط ديپلماتيك را با ايران قطع كنـد و مقـررات              . جمهوري از كمپ داويد به واشنگتن بازگشته بود          رئيس  

اصرار مي ورزيد كه متحدان ما، بايـد از اقـدامات       .  را به اجرا بگذارد    – جز در مورد مواد غذائي و داروئي         –محاصره اقتصادي   

، تلفن مي كنم كه كاري بكنند، مي گويند         )دستن(يا ژيسكار   ) تاچر(يا مارگارت   ) شميتا(هربار كه به هلموت     « : ما حمايت كنند  

 ...از نظر سياسي مشكل است 

 ...    بعد از آن روز، رئيس جمهوري مجازاتهاي اقتصادي و اقدامهاي ديگر بر ضد ايران را اعالن كرد 

 

 :تصميم به اجراي طرح طبس گرفته مي شود
     

 1980 آوريل 17وريل تا پنجشنبه  آ15از سه شنبه 

رئيس جمهوري موافق اجراي نقشه آزاد كردن گروگانهـا از طريـق            .     موضوع جلسه شورا، تصميم درباره سياست خارجي بود       

غيـر از وانـس،     . قوياً احساس مي كنم كه حاال وقـت اينكـار نيسـت           : سيروس وانس مخالفت كرد   . گسيل نيروهاي كماندوئي بود   

 .موافق بودندديگران همه، 

اگر اين مجازاتهـا اثـر نكردنـد، قـدم          « :     رئيس جمهوري در كنفرانس مطبوعاتي خود مجازاتهاي ديگر را اعالن كرد و گفت            

 »...بعدي نوعي عمل نظامي است 

نـد و از مـن      اعالن اقدام به عمل نظامي، ايرانيان را بر آن مي دارد كه با شتاب آمادگي نظامي پديد آور                 :     برژنسكي مي گفت  

خواست با طرف ايراني خود تماس بگيرم و خاطر او را آسوده كنم كه با وجود صحبت از عمل نظامي، بـدان دسـت نخـواهيم                          

 ! ...زد

 

 1980 آوريل 18جمعه 

كـرديم  در اضطراب ساعت ديدار، دائم به ساعتهاي خود نگاه مـي            . اتوموبيلي در انتظار ما بود    .    بعد از ظهر ما وارد اروپا شديم      

وقتي من رسيدم طرف ايراني ما بگرمي خوش        .  دقيقه، وقتي مي شود كه براي مالقات معين شده بود          30 و   3كه چه وقت ساعت     

 .از آن هيجان صميمانه و خودي ديدار اول، اثري نبود. اما از قيافه اش معلوم بود كه ديگر است. آمد گفت

كنيـد چـه وقـت       فكـر مـي   « :  خود را با او در ميان گذاشتم و پرسـيدم                مدتي صحبت كرديم و سرانجام موضوع ماموريت      

آنچه را براسـتي در انديشـه داريـد،         . گروگانها به امريكا بازگردانده مي شوند؟ خواهش مي كنم، پاسخ ديپلماتيك به من مدهيد             

 ».بگوييد

اگر تهـران را بگرديـد،      . ا هيچ مهم نيست      وي به شرح ناتواني رژيم جديد در حل مسائل ملي پرداخت و گفت، مسئله گروگانه              

اگر در انتخابات، نامزدي با گروگانگيري مخالفت كند،        : تنها يك مسئله سياسي شده است     . مي بينيد اين مسئله، مسئله كسي نيست      

 .انتخاب مي شود

مـدتهاي مديـد    : يست و گفت  اما تا چه مدت، گروگانها مسئله سياسي باقي مي مانند؟ وي مستقيم در من نگر              ! درست:      پرسيدم

 .طول مي كشد، ماه ها و ماه ها



بايد به  . راه ديگري نيست  : و او گفت  .    نزد خود گفتم، بنابراين چاره اي جز عمليات نظامي براي رها كردن گروگانها نمي ماند              

مله به ايران و يا مين گـذاري        اميدوارم رئيس جمهوري شما كار نسنجيده اي، از قبيل ح         . مذاكره ادامه داد تا راه حل پيدا شود       

 .سواحل ايران نكند

خود، كلمـات و    . پرزيدنت كارتر، آدمي نيست كه دست به عمليات نظامي بزند         . او از اين كارها نمي كند     .     گفتم نگران نباشيد  

 .دوست نمي داشتم به او دروغ بگويم. لحن خود را متقاعد كننده مي يافتم

با تلفن امن، هارولد براون،     . كارتر گزارش را خواند   . گفتگوها را براي رئيس جمهوري تهيه كردم         در هواپيما گزارش ديدار و      

 ». بگو وارد عمل شودBeckwithبه سرهنگ بك ويت « . شكي هم كه در فكرم باقي مانده بود، از بين رفت: به وزير دفاع گفت

او دليل ادامه گفتگوها بود و . رف ايراني خود فكر مي كردم       در همان حال كه وي دستور اجراي عمليات را مي داد، من به ط             

 .نمي دانست كه عامل نظامي مستقيم نيز شد

 

 1980 آوريل 24پنجشنبه 

در تلفن، خبر تشـويش آوري دادنـد كـه دو           « : گفت.     كمي پيش از ظهر، رئيس جمهوري از من خواست به اطاق بيضي بروم            

نه، اما هنگام نهار، هارولـد ممكـن اسـت بتوانـد مـا را از                : گفتم» ئيات امر اطالع داريد؟   از جز . هلي كوپتر ما سقوط كرده است     

او مي خواهد اسـتعفا    . بخاطر استعفاي وانس بود   . براي اين نبود كه شما را احضار كردم       : رئيس جمهوري گفت  . ماوقع آگاه كند  

 .كند

 

 1980 آوريل 25جمعه 

آقـاي  « .  بود كه تلفن خط كاخ سفيدم به صدا در آمـد           4ساعت  .  دراز كشيده بودم       يك ساعتي بود كه در رختخواب، بيدار،      

مـن از طـرف دوسـت       . خـواهم  از انگليسي خود پوزش مي    « : صدا ادامه داد  . صدا بنظرم غريب آمد   . »جوردن را مي خواهم   

 ».ايراني شما تلفن مي كنم

آقـاي  « : سـرانجام خـود او صـحبت كـرد        .... را به او داده بـودم           يادم رفته بود كه در ديدار اول، شماره تلفن مستقيم خود            

كوشيديم از راه عمل نظامي، هموطنان خود را آزاد كنـيم،           « و من پاسخ دادم     » اين چه كاري بود كرديد؟    « ،  »بله» « جوردن؟

 ...» اما عمليات ناكام شدند

همـه گروگانهـا را بـه     . ا به كاري از اين نوع دسـت بزنـد         چقدر احمقانه است كه كشور شم     ! چه كار احمقانه اي   « :     و او گفت  

 »!كشتن مي داديد

! احمقانه كار حكومت شما است كه امريكائيـان بـي گنـاه را ربـوده اسـت         ! احمقانه« :     ديگر نتوانستم خود را مهار كنم و گفتم       

بگذاريد بـه شـما هشـدار    . آخر رسيده استصبر ما به   . مأموريتي كه امشب با شكست روبرو شد، بايد درسي براي كشور شما باشد            

 ».بدهم كه اگر يك مو از سر يكي از گروگانهاي ما كم بشود، بابتش ايران بايد بپردازد و بهاي بسيار سنگيني نيز بايد بپردازد

 .    وي گوشي تلفن را گذاشت و از آن پس ديگر هيچگاه فرصت صحبت با او پيش نيامد

از شنيدن خبـر عمليـات سـخت يكـه          : او تلفن كرد و از قول آنها به من گفت         . ه و وياللون تلفن كند        به استفاني گفتم به بورگ    

خورده اند و باورشان اينست كه شما با اين كار مخالف بوده ايد، اما اطرافيان راديكال رئـيس جمهـوري او را بـه اينكـار وادار                           

، من نيز با عمل نظامي موافق و در تهيه نقشه و اجراي آن شركت كرده               به استفاني گفتم دوباره به آنها تلفن كن و بگو         . كرده اند 

 .»بهترين راه حل مشكل بود. ام

با وجود اين گفتند، الزم است شـما اعتبـار خـود را            . از دست اندركاري شما بسيار تعجب كردند      :     استفاني جواب آنها را آورد    

شيم مقامات ايراني را قانع كنيم، ژنرالهاي راديكال امريكائي، دسـت بـاال را              مي كو ) ويالون و بورگه  (ما  . نزد ايرانيان حفظ كنيد   

اين عمل نشان مـي دهـد كـه مـردم     . پيدا كرده اند و رئيس جمهوري را با انجام اين عمل نظامي جنون آميز موافق ساخته اند        

 .امريكا تا كجا مايوس شده اند

.... 

 .، استعفا كرد1980 آوريل 28   و وانس در 

 

 رگ شاهم



 

 1980 ژوئيه 31چهارشنبه 

. اما او مي خواست درباره شاه صـحبت كنـد  .    نزد رئيس جمهوري رفتم تا درباره كنوانسيون حزب دمكرات به او گزارش دهم  

رئيس جمهوري گفت . »جالد قرن، سرانجام مرد  « : راديو تهران اظهار شادماني كرده بود كه      .  ژوئيه در مصر مرده بود     27شاه در   

 ...يد مرگ او، بهانه را رفع كرده باشد و گفتگوها از سر گرفته شوند شا

... 

 

 :خميني صادق طباطبائي را نزد امريكائيان مي فرستد
 

 1980 سپتامبر 12جمعه 

م هام، فعالً به كسي چيزي نگو، مثل اينكـه سـرانجا          « : كه او گفت  ....     باتفاق رئيس جمهوري در راه ستادهاي انتخاباتي بوديم         

 .»شانس حل مشكل گروگانها پيش آمده است

يكي از نزديكان خميني، با حكومت آلمان غربي تماس گرفته و خواسته است مالقـات محرمانـه اي بـا يكـي از      « :    او ادامه داد  

ـ        . چند بار داغ حل مشكل را بدلمان گذاشته اند        .  بكند "حكومت امريكا "نمايندگان   تم برگـه   از اين رو هنوز در ترديدم و خواس

 شرط بـراي آزاد     4آلمانها آمدند و گفتند امروز خميني اظهاراتي خواهد كرد و           . اي نشان بدهد، كه بيانگر اصالت فرستاده باشد       

 شرط را كه خميني اظهـار خواهـد كـرد،           4عين حرفها و    . كردن گروگانها معين خواهد كرد كه در اساس، قابل قبول ما هستند           

مولي خود را به امريكا و من خواهد كرد اما در وسط حرفهـا، ايـن چهـار شـرط را اظهـار خواهـد                         البته، وي جمالت مع   . گفتند

 ».نمود

 .»پنداري ما با خميني تماس گرفته ايم. اين براستي، رويدادي عالي است! يا مسيح« :     گفتم

فر در ايـن بـاره گفتگـو كـردم و           ، وزير خارجه و كريستو    Muskieامروز صبح با ماسكي     :     رئيس جمهوري لبخندي زد و گفت     

 .احتمال دارد كريستوفر براي مالقات محرمانه با خويشاوند خميني برود

اما حاال بنظر مي رسيد، ايـن امـر         .     اين زمان، من ديگر اميد نداشتم كه گروگانها قبل از انتخابات رياست جمهوري آزاد شوند              

مطمـئن مـي نمـود كـه      .ي بر دخالت شخصي خميني در مسئله، ارائه مي شد         اين اول بار بود كه دليل مسلم      . دارد واقع مي شود   

 .كارتر مي تواند از نو انتخاب شود

 

 1980 سپتامبر 18پنجشنبه 

هيجان زده . آمده بود به رئيس جمهوري گزارش دهد    . من او را در پاركينگ ديدم     .     كريستوفر از ديدار با ايراني بازگشته بود      

مردي كه من با او ديدار كردم، واقع بين و بر اين تصـميم راسـخ بـود كـه     . م چيزي بدست آورده ايمهام، فكر مي كن « : گفت

 .بايد مشكل راحل كرد

كريستوفر گفت طرف ايراني او دو سه روز آينده         . اما او شتاب داشت كارتر را ببيند      .     من مايل بودم، همه حرفهاي او را بشنوم       

 .زاد كردن گروگانها را پي بگيردتا كار آ. به ايران باز مي گردد

 

 آقـاي صـادق   -1: سه روز پس از سخنراني من در ميدان شهدا، آقاي خميني دو كار را كه خود ممنوع كرده بود، كرد              : توضيح

ن  همان شرائط را كـه دلخـواه امريكائيـا         -2طباطبائي را نزد امريكائيان فرستاد و او با كريستوفر در آلمان ديدار و گفتگو كرد و                 

چرا راه تسليم را در پيش گرفت و چهار شرائطي را اعـالن             .  تهيه شده بود، اعالن كرد     " تماس با محور نطق او     "بود و در نتيجه     

و از سـوي ديگـر،      .  بوش را نيز برقرار كرده بودند      –كرد كه به زيان ايران بود؟ زيرا از سوئي اين زمان، تماس با دستگاه ريگان                

 .رهبري حزب جمهوري را به افشاي حقايق تهديد كرده بودم شهريور، 17در سخنراني 

 با جناح ريگان گذاشته شد، آقاي طباطبائي نزد من آمـد تـا مـرا    "قول و قرار بر پله هاي مرمرين"    يك ماه پس از آن، وقتي      

 !" مأموريتي بگذارد كه به امر آقاي خميني به انجام رسانده بود"در جريان"

 

 " اكتبر سورپرايز" مي كند و  شرط را تصويب4مجلس 



 

 1980 اكتبر 30پنجشنبه 

.  نـوامبر مجلـس ايـران تشـكيل مـي شـود            2   پنجشنبه، معاون وزير خارجه، وارن كريستوفر به من تلفن كرد و گفت كه يكشنبه               

 گروگانها تا   «: پرسيدم.  براي حل قطعي بحران، تصويب مي كند       "طرح خاصي "سوئيس و منابع ديگر بر اين باورند كه مجلس،          

 .نبايد روي آن حساب كرد. ممكن است اما ترديد دارم: سه شنبه آزاد مي شوند يا نه؟ پاسخ داد

    كريستوفر از من خواست به شيكاگو پرواز كنم و شنبه در آنجا باشم تا وقتي مجلس طـرح را تصـويب مـي كنـد، نـزد رئـيس                             

 ند بدهد، چيست؟جمهوري باشم تا شور كنيم بهترين جوابي كه او مي توا

درست وقتي كه راي دهندگان فكرهاشان را مي كنند كه به كدام نـامزدي راي بدهنـد،                 ! در جنگ انتخاباتي  :     به االنور گفتم  

اگر آنها يكشنبه راي به آزادي گروگانها بدهند، چطور ممكن است تا سه شنبه گروگانهـا                . مسئله لعنتي گروگانها، از نو رو مي آيد       

و بر فرض امكان، واكنش راي دهندگان امريكائي چه خواهد شد؟ آنها بسيار شاد خواهند شـد امـا بخـود خواهنـد                       آزاد شوند؟   

.  كـار مـي كننـد      " اكتبر سـورپرايز   "استراتژهاي ريگان كه هفته ها است روي        . گفت رئيس جمهوري مي خواهد رنگشان كند      

آزاد كند و حاال مي خواهد مردم امريكا را با مانورسياسـي            خواست مي توانست گروگانها را       خواهند گفت كارتر هر وفت مي     

 .فريفته سازد

    بعضي از مردم نيز ممكن است بر اين باور باشند كه ايرانيها با آزاد كردن گروگانها قصد دارند، اسباب تجديد انتخاب كارتر را                  

 ...فراهم آورند، چرا كه از ريگان مي ترسند 

 

 1980 نوامبر 2 و يكشنبه 1شنبه 

مـي  . كريستوفر زنگ زد كه مجلس همان چهار شرط را تصويب كـرد   .  دقيقه صبح بود   45 و   3    به رختخواب رفته بودم، ساعت      

 .گفت رئيس جمهوري و مشاورانش بايد بنشينند و جوابي تهيه كنند

 اكتبـر   "ا بـراي اينكـه از           در حضور رئيس جمهوري، جودي پاول گفت جمهوريخواه ها در آماده كردن افكار عمومي امريك              

 . را نكرده اند و نمي دانند چه بايدشان كرد" نوامبر سورپرايز"اما فكر :  تاثير نپذيرند، خوب كار كرده اند"سورپرايز

از اين بدتر نمي شود كه سرنوشت رياست جمهوري نه در ميشيگان و پنسيلوانيا و نيويورك كه در ايـران                    « :     كارتر جواب داد  

 .دمعين شو

   در مراجعت به واشنگتن، رئيس جمهوري مستقيم به دفتر كار خود رفت و با مشاوران و همكـاران خـود در سياسـت خـارجي،                         

مجلس همان چهار شرط را تصويب كرد و حاال ممكن است هموطنان مـا آزاد شـوند و بـه وطـن بـاز           : تشكيل جلسه داد و گفت    

 .ق بود، مي دانست كه گروگانها روز انتخابات آزاد نخواهند شداما هر كس در آن اطا. هيچكس حرفي نزد. گردند

و . مصوبه مجلس ايـران، پيشـرفت معنـي داري اسـت    :      ديرگاه آن روز، رئيس جمهوري خطاب به مردم امريكا اظهار كرد كه     

من در ايـن موضـوع مهـم، از         بگذاريد به شما اطمينان بدهم كه تصميم        . دو روز به انتخابات با اهميت ملي ما مانده است         : افزود

 .اين امر واقع، اتخاذ شده است

 

 1980 نوامبر 4 و سه شنبه 3دو شنبه 

 " جاسوسـان  "    آخرين خبر از ايران مي گفت دانشجويان با آيت اهللا خميني مالقات كرده اند و به او گفتـه انـد آمـاده انـد                          

 .امريكائي را تحويل حكومت بدهند

رئيس جمهوري را در حال اعالن خبـر اشـغال   : رد گروگانگيري، فيلمي از اين صحنه ها نمايش داد     اس بمناسبت سالگ  . بي.    س

هـر سـه    . سفارت، اعالن شكست عمليات نظامي براي رها كردن گروگانها در صبحگاه، استعفاي وانس و توهين بـه ملـت امريكـا                    

 .دكانال، صحنه هاي تاثرآور يكسال گذشته را به بينندگان خود نشان دادن

بحران گروگانها مظهر ...    خبرها بيشتر از تباين ها ميان دو مردي كه مي خواستند رئيس جمهوري بشوند، بر ذهنها اثر گذاشتند                 

 .»مرا انتخاب كنيد، ديگر هرگز از اين بحرانها نخواهيد داشت« : پيام ريگان اين بود. ناتواني كارتر و دستگاه او بود

وامبر، دو روز پيش از روز انتخابات، خاطره هاي تلخ را در يـاد مـردم امريكـا زنـده كـرد و كـارتر                          ن 2   راي مجلس در يكشنبه     

 ...نتوانست اين فكر را كه امريكا اختيار سرنوشت خود را از دست داده است، از اذهان مردم امريكا بدرآورد 

 



 !:قرارداد الجزيره را تحميل كرديم
 

 1980نوامبر و مارس 

تا بقول رئيس جمهوري، از موضع تهاجمي، اجراي چهار شـرطي را            . وفر واشنگتن را به قصد الجزيره ترك گفت           وارن كريست 

الجزايريهـا پذيرفتـه بودنـد كـه نقـش واسـطه را در              . كه خميني در علن اظهار كرده بود و مجلس تصويب نموده بود، بخواهد            

 .گفتگوها بر عهده بگيرند

گروگانهاي امريكائي بـدان شـرط      :  آنها به مواضع امريكا است، فرستادند      "پاسخ نهايي " گفتند    دسامبر، چيزي را كه مي     19   در  

 توسط رئيس جمهـوري  1979مبلغي از دارائيهاي ايران، كه در نوامبر .  ميليارد دالر ايران را بپردازد     24آزاد مي شوند كه امريكا      

 ."باج نمي دهيم"و گفت ما كارتر آن را به زمين انداخت . توقيف شد، بسيار بيشتر بود

مطمئن شده بودم كه تا وقتي كارتر در كاخ سـفيد اسـت،             .    من لباسها و كاغذهايم را در اتومبيل گذاشتم و بطرف ژوژيا راندم           

 .گروگانها رها نخواهند شد

 

 1981 ژانويه 19دو شنبه 

و وقتـي گوشـي را      .  چهره كارتر باز و بشـاش شـد        .     سرانجام كريستوفر از الجزيره تلفن كرد و با رئيس جمهوري صحبت كرد           

بعـد  . دست لويد را با صميميت و هيجان فشرد و از او تشكر كـرد             . »معامله انجام شد  « : برجايش گذاشت، با لحن غرورآميز گفت     

 .، همسرش تلفن كردRosalynnبه روزالين 

رئيس جمهوري جام خـود را بلنـد كـرد و        ... د، بياورند      لويد دستور داد دو بطر شامپاين كه او خود براي كاخ سفيد آورده بو             

و با هيجان به گفتگو درباره سفر بـه آلمـان بـراي اسـتقبال از                » بخاطر آزادي « : همه ما در پاسخ گفتيم    :! بخاطر آزادي « : گفت

 .گروگانها پرداختيم

 ...وافقت نامه الجزيره را اعالن كند  دقيقه رئيس جمهوري به سالن كنفرانس مطبوعاتي رفت، تا امضاي م44 و 4    ساعت 

از نـو ايـن     . گذشت ساعت اول صبح به كار و انتظار مي       . ما همه در اطاق بيضي گردآمده بوديم      .     اما در كار، گيري پيدا شد     

توفر كريس. فكر در ذهن من قوت مي گرفت كه تا وقتي كارتر از كاخ سفيد، پاي بيرون نگذاشته است، گروگانها آزاد نمي شوند                     

 ...در آن صبح دوشنبه، كامهاي شيرينمان، تلخ شدند . گزارش كرد كه رئيس بانك مركزي ايران، اشكاالتي پيش آورده است

 .   رئيس جمهوري بقيه بعد از ظهر را در پاي تلفن با الجزيره در اين انتظار گذراند كه ايرانيان رفع مانع كنند

 

 1981 ژانويه 20سه شنبه 

 »ماشين راه افتاد« ، رئيس جمهوري تلفن كرد و گفت  Bill Miller دقيقه صبح، بيل ميلر50 و 1    ساعت 

 »!باالخره شد. نمي توانم باور كنم« :     كارتر با هيجان گفت

چشمم را گشودم و رئيس جمهوري را ديـدم كـه در كنـار نيمكـت           . صداها مرا بيدار كردند   .     من بر نيمكت بخواب رفته بودم     

ما موافقت نامه را    ! هام نمي تواني باور كني چه واقع شده است        : گفت. ، دست به كمر، لبخند بر لب، در من مي نگريست          ايستاده

 .بخود خشمگين شدم كه چرا در آن لحظات تاريخي بخواب رفته بودم! ... ما موافقت نامه را گرفتيم! گرفتيم

بـه سـاعت قـديمي چـوبي بـر      ! ... قاي رئيس جمهوري، بزرگ استكاري بزرگ است آ  :     آهسته نشستم و با شوقي تمام گفتم      

 . دقيقه صبح بود45 و 5ساعت . سردر اطاق بيضي نگاه كردم

: دسـت خـود را روي ميكـروفن گوشـي گذاشـت و گفـت              .  دقيقه، رئيس جمهوري گوشي تلفـن را برداشـت         33 و   6    ساعت  

كريسـتوفر  : بعد گوشي را گذاشت و به ما گفـت        ! »ري بزرگ شد  خدايا، كا « : چند دقيقه اي گوش داد و گفت      . كريستوفر است 

 .بود، گزارش مي كرد كه متون نهائي موافقت نامه را امضاء كرده است

 

 و اين فريادهاي    "موافقت نامه را گرفتيم   "اين هيجان و شادي كه آقاي جوردن وصف مي كند و اين سخن كارتر كه                : توضيح

بيجا نبود  .  گزارش مي كنند كه اين قرارداد تسليم را امضاء كردند          "ايرانياني را "انت   بزرگي خي  " كاري بزرگ شد   "شادي كه   

 ! را من امضاء كردم1359 را وثوق الدوله امضاء كرد و قرارداد 1919كه آقاي بهزاد نبوي گفته بود، قرارداد 



، نامه اي كوتاه به آقاي خميني نوشتم كـه ايـن   وقتي از مفاد موافقتنامه آگاه شدم.    از جبهه دفاع از ميهن به تهران آمده بودم        

 ...اما او را به راه تسليم كشانده بودند . موافقتنامه سند تسليم و ننگ است، نگذاريد امضاء شود

 

 !ريگان كدام گروگانها؟
 

 . تلفن كندBlair House گفت به بلر هوس Phil Wiseبه فيل وايز .      كارتر گفت به او تلفن كنم و او را توجيه نمايم

گوشي را دستياران او برداشتند و گفتند شب را تـا           . آقاي رئيس جمهوري  :    وايز رفت و دو دقيقه بعد به اطاق بازگشت و گفت          

 .ديروقت بيدار بوده و خوابيده است و نمي توانيم بيدارش كنيم

پنج ساعت به مراسم اداي سوگند      ...  نخواهد   اگر امري واقع شد، من او را بيدار خواهم كرد، چه بخواهد و چه             :     كارتر گفت 

 .بيشتر نمانده بود

رئـيس  . دقايقي بعد، ريگان تلفن كرد. نقل و انتقال پولها انجام شد    . كار تمام شد  : كارتر گفت .  دقيقه، از الجزيره تلفن شد     9و8    

 دقيقـه، مـاوقع را بـه او    7 تا 6بعد در . ماميدوارم براي شما مزاحمت ايجاد نكرده باش   . صبح بخير آقاي فرماندار   : جمهوري گفت 

بخـت  . شما و خانم ريگان را تا دو ساعت ديگر در كاخ سفيد، خواهم ديد             « : بعد چند لحظه اي گوش داد و گفت       . گزارش كرد 

 »يار شما باد

: كارتر گفت. ش بشنوند    همه كساني كه در اطاق بيضي بودند گرد ميز كارتر گرد آمدند تا از او، شرح گفتگوهايش را با جانشين          

او همه را گـوش داد امـا وقتـي    . خوب، من او را درباره كارهائي كه براي آزاد كردن گروگانها انجام داده ايم، توجيه كردم      « 

 !همه زدند زير خنده» كدام گروگانها؟« : حرفم را تمام كردم، گفت

گروگانها در هواپيما نشسته انـد و هواپيمـا         : يافت كرد  صبح، رئيس جمهوري گزارش ديگري در      9      چند دقيقه پيش از ساعت      

 ...آماده پرواز است 

هواپيمـا در دوره    « كريستوفر مي گويد به او گفته اند،        : لويد به رئيس جمهوري گفت    .      كريستوفر دو بار از الجزيره تلفن كرد      

وي توصـيه مـي كـرد و رئـيس          .  دقيقه شـد   55 و9تلفن دوم كريستوفر، بساعت     . »رياست جمهوري شما به پرواز در خواهد آمد       

اما هواپيماي گروگانهـا وقتـي بـه پـرواز          . جمهوري موافق بود تا وقتي هواپيما آسمان ايران را ترك نگفته است، اظهاري نشود             

 !درآمد كه ريگان، بعنوان رئيس جمهوري سوگند ياد كرده بود

 بعنوان نماينده دولت امريكا از گروگانها در آلمان استقبال كند يا نـه؟                 ما از خود مي پرسيديم آيا ريگان اجازه مي دهد كارتر          

 .و ريگان موافقت كرد

 

 پرسشهاي گروگانها
 

 1981 ژانويه 21چهارشنبه 

امـا تصـميمها    . ممكن است من اشتباه هائي كرده باشم      « : كارتر به آنها گفت   .     همه نگران لحظه ديدار كارتر با گروگانها بوديم       

 .ه ايم، تصميمهائي بوده اند كه فكر مي كرديم، مفيدترين تصميمها براي مصالح عالي ملت ما هستندكه گرفت

 .   خوشحال مي شدم پرسش شما را بشنوم و بدانها پاسخ دهم

، برخاست و چنان كه پنداري رئيس جمهوري را نمي شناسـد، بـا لحنـي لـرزان و خشـمگين      Thomas Ahern    توماس آرن 

  رئيس جمهوري با وجود هشدار سفارت چرا شاه را به اياالت متحده راه داديد؟آقاي: پرسيد

وانس، وزير خارجه و تمامي ديگر مشاوران من با راه دادن او به اياالت متحده موافق بودند و                  : ....      رئيس جمهوري پاسخ داد   

ضاي انساني مردي را كه در حال مردن و نيز مـدت  آنها احساس مي كردند ما نبايد تقا     . اين موافقت را رعايت اصل مي شمردند      

آن هنگـام حكومـت ايـران    . تجربه اول بار كه در فوريه سفارت مـا تصـرف شـد، نيـز بـود           .  سال متحد ملت ما بود، رد كنيم       37

زه آمـدن  با اين سابقه امر در سر، من از روي بي ميلي تصميم گرفتم اجـا  . بالدرنگ به كمك آمد و از سفارت ما رفع اشغال كرد          

 ...به شاه را بدهم 

 چرا دست به عمل نظامي براي رها كردن گروگانها زديد؟:     مردي ديگر پرسيد



ما از روي حسن    . در اواسط آوريل، چشم اندازهاي آزادي و بازگشت شما به ميهن، بسيار تاريك مي نمودند              :      كارتر پاسخ داد  

 به تحصيل آزادي شما نزديك شديم، خميني حرفي زد يا كاري كـرد و آن فرصـت   اما هر بار كه. نيت با ايرانيها مذاكره كرديم   

من دستور داده بودم نقشه اي براي آزاد كردن شما از راه عمل نظامي تهيه كنند تا اگر خطري متوجه شما شـد و           . را از بين برد   

در آغاز، رئيس سـتاد  . ند، آن را به اجرا بگذاريم    يا هيچ چاره ديگري نماند، براي مثال، ايرانيها دست به كشتن يا محاكمه شما زد              

بارهـا و   . در اواخر مارس نقشه اي را تدارك كردند       . بسيار بدبين بود كه امكانات اجراي نقشه اي از اين نوع، وجود داشته باشد             

طالعاتي ما در بيرون    در اين زمان، عوامل ا    . بارها آن را تمرين كردند و اطمينان حاصل كردند كه با موفقيت انجام شدني است              

در آن جو كه اميدي به حل مشـكل از راه مـذاكره نبـود و اطمينـان وجـود داشـت كـه                        . و درون سفارت، استقرار يافته بودند     

 ...ماموريت نظامي با موافقت انجام بگيرد، دستور اجراي نقشه را دادم 

شورم هستم؟ آيا موافقت نامه اي كه بدان ما آزاد شـديم،  من نگران شان و احترام ك     :      مرد ديگري برخاست و با احترام پرسيد      

 شئونات و احترامات اياالت متحده را حفظ مي كند؟

اول كار، وقتي شما را به گروگان گرفتند، بر من مسلم شد كه حكومت              : بگذاريد براي شما توضيح بدهم    . بله:     كارتر پاسخ داد  

بنا بر موافقت نامـه،     .  ميليارد دارائيهاي ايران توقيف شود     13دستور دادم   . نخواهد كرد ايران تا زير فشار قرار نگيرد، شما را آزاد          

 .» ميليارد آن، به ايران بازگردانده مي شود3تنها 

 .     خودجوش و بالدرنگ، گروگانهاي پيشين، بشدت كف زدند

ما هرگز تقاضاي آنهـا را      . ، شان و احترام كشور ما است      مهمتر از پول  « : و ادامه داد  .      از واكنش آنها، قيافه كارتر باز و شاد شد        

 .»و هرگز با استرداد شاه موافقت نكرديم. مبني بر پوزش از ايران، اجابت نكرديم

ايران امروز از لحاظ سياسي و اقتصادي در جهان، منزوي شـده            « :      كارتر گرم شده بود و با تاثر واقعي و خشم در صدا، گفت            

صادقانه بر اين باورم كه مثال شـما و موافقـت           . ي، ايران را بخاطر عمل غيرقانوني و  غيرانسانيش، خوار ساخت          جامعه جهان . است

شما تنها وقتي به آمريكا بازگشـتيد،  . نامه اي كه آزاد شدن شما را ممكن ساخت، محكم ترين بيان بر ضد تروريسم در جهان است          

در زندگي من، از جنگ جهاني دوم بدينسو، هـيچ امـري،            . را متحد كرده است   مي توانيد بفهميد كه اين بحران چسان ملت ما          

 .اينسان ملت ما را يكپارچه نساخته است

 

.  هر بار آقاي خميني عكس العمل مي شد، عمل در امريكا و عكس العمل در ايران، مانع از حـل مشـكل مـي گشـت                          -1: توضيح

با آنكه سناريو را    . اما بهترين دليل، بيان خود كارتر است      .  يكسره انكار كند   جوردن، با همه پرده پوشي نمي تواند اين واقعيت را         

امضاء كرده بود و بر طبق آن، نبايد مانع استرداد شاه سابق مي شد و بايد از ايران پوزش مي طلبيد، مي گويد هرگـز زيـر بـار                             

 !اين دو كار نرفته است

نخسـت  " ميليارد دالر به ايران باز داده شد، بـا حرفهـاي آقـاي رجـائي،                 3تنها   ميليارد دالر،    13 و اظهارات آقاي كارتر را از        -2

. چرتكه نياندازيد، تا بدانيد باالترين تحقيرها، تحميل اين شخص بعنوان نخست وزيـر بـود             :  ايران مقايسه كنيد وقتي گفت     "وزير

 "مروز، در رژيـم ايـران گيتـي هـا، در مجلـس،      و ا.  ميليارد دالر پول رفت و ميلياردها پول ديگر، هنوز در توقيف است           10آن  

و رژيم ايران گيتي هـا      . ميلياردش حيف و ميل شده است      100 ميليارد دالر درآمد نفت ده ساله،        150 اي مي گويد، از      "نماينده

 .كند ايران را از نو، گرفتار قرضه هاي خارجي مي

 ... طلبي، گروگانگيري را تا شكست و تسليم ادامه خواهند داد     و اين سخن به حقيقت پيوست كه استبداديان، از راه استبداد

 

 

 


