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اگر روشنکفرتاریا با مالتاریـا همدسـتی نمـی کـرد، اسـتبداد وابـسته       : ارزیابی این شخص که از راه اهمیت درس تجربه انجام دادم         
  .بازسازي نمی شد

یک مقایـسه کنیـد، از   توضیح او دربارة پولها را با این فـصل از کتـاب گـاري سـ         .    به تازگی آقاي بهزاد نبوي مقاله اي نوشته است        
  .واقعیت، آنسان که روي داده است، آگاه خواهید شد

  
سـیروس هاشـمی در اواسـط ژانویـه، در هتـل شـري ندرالنـد          :     جمشید هاشمی بیاد می آورد که مرکز اصلی فشار در امریکا بود           

Sherry Netherlandري ریگان و نماینـدگان ایـران و    نیویورك، جلسه اي با شرکت کسانی از تیم تحویل و تحول ریاست جمهو
جمـشید  . "معامله بـی معاملـه  " ژانویه گروگانها آزاد نشوند، 20اگر در : در این جلسه، به ایرانیان گفته شد      . یک اسرائیلی ترتیب داد   

رده اسـت و  آلن می گوید مسافرتی به نیویورك نک. (می گوید این پیام جمهوریخواه ها را شخص ریچارد آلن به ایرانیها ابالغ کرد   
یک مقام ارشد گمرك امریکا که آن ایام از نزدیک با سیروس هاشمی کار مـی       ) تا روز انجام مراسم سوگند در واشنگتن بوده است        

  .در آن روزها میان جمهوریخواه ها و ایرانیها تماسها برقرار بودند و پیامی چنین به ایرانیها ابالغ شد: کرد، نیز، گفت
جمهوریخواه هـا سـخت نگـران بودنـد کـه      : ه، بر این امر داللت می کنند که فشار از امریکا وارد آمده است      امرهاي واقع شناخت  

ریگان خود دو نوبت، در علن، خواست ایران بحران گروگانها را پیش از آغاز زمامـداري او،             . مبادا مشکل گروگانها را به ارث ببرند      
یز با سیروس هاشمی رابطه داشته اند و او که جلسه نیویورك را ترتیب داده بود، بر گزارشهاي معتبر براینند  که کیسی و م       . حل کند 

  .پایه منظمی با ایران رابطه داشت
تسلیم خفت باري است و در تاریخ   . این موافقتنامه ننگین است   « :  ژانویه، بنی صدر به خمینی نامه نوشت       17   برگردیم به تهران، در     

 روز بعد از آن، بنی صـدر سـفیر الجزایـر را    12. پاسخی از خمینی شنیده  نشد» . شدن آن جلوگري کنیداز امضاء. بنام شما می ماند   
تقـصیر از مـا   : سرزنش کرد که چرا الجزایر واسطه عقد قراردادي، براي ایران تا اینحد زیانبخش، شده است؟ سفیر در جا پاسـخ داد     

  . دیگر، معامله اي که بهشتی و رفسنجانی با ریگان کردند نبودیمواسطه معامله. ما واسطه توافق با کارتر بودیم. نبود
 میلیـارد آن قابـل   8بلحاظ قید و بندهاي حقوقی و قـضائی،     .  میلیارد دالر پول ایران توقیف شد      12    در آغاز گروگانگیري، حدود     

  :ن پول به این ترتیب تسهیم شدوقتی گروگانها آزاد شدند، ای. پرداخت به حساب ایران، بهنگام آزاد شدن گروگانها بود
  . میلیارد دالر بابت وامهائی که بانکهاي امریکا به ایران پرداخته بودند، برداشت شد67/3 ٭
  . میلیارد دالر به حساب تضمین مطالبات امریکائیان از ایران، ریخته شد42/1 ٭
  . میلیارد آن به ایران بازگردانده شد88/2 ٭

یلیارد دالر که در قید دعاوي بود که به دادگاه ها تسلیم شده بودند، یک میلیارد به حساب مخصوص واریز            م 2/2    افزون بر این، از     
به دعاوي، در یک دادگاه بین المللی رسیدگی می شد و مطالبات شهروندان و شرکتهاي امریکائی که ثابت مـی شـدند، از              . می شد 

  .این حساب پرداخت می گشتند
   

  .که نویسنده کتاب نوشته بود این وامها از طریق طرح دعوا در دادگاه ها قابل وصول نبودندبیاد بیاورید : توضیح
  

  !ایران دیگر حتی از توقیف خارج شدن قطعات یدکی و تجهیزات نظامی را مطالبه نمی کند
  

اء گروگـانگیري از دسـت   دو سـوم آن را در از .  میلیارد دالر، یعنی یک سوم از پولش را، پس گرفـت       4    دست آخر، ایران حدود     
  ! دالر300بابت هر گروگان، روزانه .  میلیون دالر خسارت پرداخت150یعنی در ازاء هر گروگان، . داد

در ماههاي سپتامبر و اکتبر، پرزیدنت کارتر پیشنهاد کرد قطعـات یـدکی و تجهیـزات         :      اما زیانی بزرگتر از این به ایران وارد آمد        
 ژانویـه، در  20 نوامبر تا 4موضوع اسلحه، از    .  اکتبر خمینی، آنها را نخواست     21اما ایران، بعد از اظهارات      . ندنظامی ایران را آزاد ک    

 اکتبر، کارتر اظهار کرد آماده است تمـامی تجهیـزات نظـامی ایـران را از توقیـف                28با وجود آنکه در     . مذاکرات هیچ بمیان نیامد   
 بر سر حیات ملی خود بود، چه پیش آمد و چرا ایران اسـلحه و قطعـات یـدکی خـود را     خارج کند و با وجود اینکه ایران در جنگ 

، هنوز در امریکا، 1991نمی خواست؟ در موافقتنامه الجزیره، هیچ اشاره اي به این اسلحه و تجهیزات و قطعات، نیست و تا این زمان،        
  !بحال توقیفند
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احتماالً می پنداشتند بیشتر از آنچه از دست مـی    . ها نسبت به امور مالی القید نبودند           ایرانیها چرا تن به این زیان بزرگ دادند؟ آن        
اما اگر ریگان، توافقی را که آنها با کیسی بعمل آورده بودند، از یاد می برد، چه؟ قـدر مـسلم ، پـوکر    . دهند، از ریگان باز می ستانند     

  .ها وفا کند هبازي کرده بودند و امیدي جز این نداشتند که ریگان بوعد
       

اسلحه و قطعات یدکی را نیـز  . این اول بار و آخر بار بود که سازش کنندگان بابت گروگانها غرامتی چنان سنگین پرداختند   : توضیح
نخواستند زیرا امیدشان این بود که در ایران کار رئیس جمهوري را می سازند و با اسلحه کافی که دستگاه ریگان در اختیارشان می             

  .ذارد، بر عراق چیره می شوندگ
ریگان جز به اندازه اي که بتوانند جنگ را ادامه بدهند، اسلحه و مهمـات نمـی   .    سالی بعد، احساس فریب بشدت آزارشان می داد 

ریـب  گروگانگیري و عملیات انتحاري در بیروت، واکنشهاي این احساس ف. این اسلحه و مهمات را نیز از طریق اسرائیل می داد       . داد
  .بودند

  
  چه براي کجا ؟

  
رسـید بـراي کـارتر، آن     به نظر می. ریختن پول به چند حساب خاص شروع شد  .     موافقت نامه الجزایر، به امضاي دو طرف رسید       

در آخرین لحظه، ایران ایرادي دربارة یکی . فرصت باقی می ماند که بعنوان رئیس جمهوري از گروگانهاي آزاد شده، استقبال کند    
  . حسابها گرفت و رفع این ایراد، یک روز وقت برداز

، نقل و انتقالهاي بانکی به انجام رسـیدند و دولـت الجزایـر گـواهی هـاي      1981 ژانویه 20 دقیقه صبح روز     4 و   8   سرانجام، بساعت   
گانهـا در ریاسـت جمهـوري    پس بایـد گرو . همه کارها انجام گرفتند و دیگر ایراد رفع نشده اي نماند. وصول را براي ایران فرستاد   

یعنی تـا  .  دقیقه، وصول گواهیها را اعالن نکرد5 و 12تا ساعت   .  ساعت سکوت مطلق کرد    3اما تهران به مدت     . کارتر آزاد می شدند   
د،  دقیقه بعد، دو هواپیماي الجزایري که از روز پیش در فرودگاه مهرآباد، آماده بو      30. چند دقیقه بعد از شروع مراسم اداي سوگند       

وقتی هواپیماها فضاي ایران را پشت سر گذاشتند، پرزیدنت ریگـان، نخـستین بیـان             . به پرواز درآمد و گروگانها، همه در آن بودند        
  .»گروگانها آزاد شدند« : رسمی ریاست جمهوري خود را کرد

زمـان  . ز زمامداري ریگان آزاد شوند      جاي هیچ شک نیست که ایرانیان زمان بندي کرده بودند آنچنانکه گروگانها همزمان با آغا              
در آن ساعات پر تنش، ناظران حاضر در تهران، گـزارش مـی   . بندي آنقدر دقیق بود که هیچ نمی توان آن را به تصادف نسبت داد     

  ..کردند که پاسدارها به ساعت هاي خود نگاه می کردند تا ببینند لحظه اي که باید اجازه پرواز بدهند، کی می رسد؟
فتار ایران واپسین دهن کجی به کارتر تلقی شد و کم بودند کسانی که می دانستند این رفتار بر وفق توافقی بعمل آمد کـه مـاه          ر

  .ها پیش ویلیام کیسی بانجام رسانده بود
وگانها به خانه بـاز  وقتی گر.      وقتی انتخابات به انجام رسید و ریگان برنده شد، ایران بخش بزرگی از قدرت معامله را از دست داد        

در مـاه  . ریگان بیشترین سود سیاسی را کرد و از هیجان و شادمانی ملی فزونترین بهره را برد           . گشتند، ناتوانی ایران باز هم بیشتر شد      
تنامـه  با وجود سـود بزرگـی کـه موافق   .  خواند و گفت مبارزه با تروریسم در رأس برنامه هایش قرار دارد"بر بر"دسامبر، ایرانیان را    

الجزیره براي امریکا داشت، بسیاري از اطرافیان ریگان، معامله با تروریستها را شرم آور می دانستند و نظر می دادند کـه نبایـد آن را      
  ...اجرا کرد 

به گروگانگیران درسی سخت عبـرت آمـوز خواهـد داد و بهنگـام زمامـداري،      .    ریگان گفته بود با تروریستها مذاکره نخواهد کرد 
  :با وجود این. مذاکره نکردن با تروریستها را اصلی از سیاست حکومت خویش قرار داد

  
  :تنها سالح ایران

  
امـا اگـر   .     با آزاد شدن گروگانها، تنها سالحی که در دست ایران ماند، سالح تهدید حکومت ریگان به افشاي سازش پنهـانی بـود                    

بخصوص کـه اسـرائیل   .  آنها همانقدر ویرانگر بود که براي ریگان و حکومت او بود    ایرانیها پرده از سازش بر می داشتند، براي خود        
افشاي معامله، در ایـران عـصیان بـر مـی       . هم در انجام معامله پنهانی و هم بعنوان واسطه فروش اسلحه به ایران نقش اساسی داشت               
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 زیانی که امضاء کرده بود، نسبت به جـان خـود بیمنـاك     هنوز افشا نشده، بقول بنی صدر، بهزاد نبوي بخاطر موافقتنامه پر          . انگیخت
  .بود

ایران در جنوب مرزهاي اتحاد شوروي، بزرگ تـرین  .     بیشتر از ترس افشا شدن راز پنهان، موقعیت ایران بود که نگرانی می آورد   
 به آبهاي گرم، نمی شد به ناتوانی و پرجمعیت ترین کشور نفت خیز بود و با توجه به توسعه طلبی اتحاد شوروي و میلش به دستیابی             

از سوي دیگر، اسرائیل مصمم بود حتی درصورت تحریم امریکا، به ایران اسلحه بدهد و ریگان نمی خواست از آغـاز،            . آن، رضا داد  
  .روابط امریکا را با اسرائیل بحرانی کند

 Cynthiaتی خود شنید نویسنده زن امریکائی، سـینتیا دیـر    ژانویه از زبان ریچارد آلن مشاور امنی23   با وجود این، وقتی ریگان در 
B. Dwyerمعامله بی معامله) آزاد نشده» دیر«تا وقتی (به ایرانیها بگوئید « : ، همسر دوست آلن، در زندان ایرانیها است، گفت«.!  

 امریکـایی کارمنـد رکـول    - بلکه زن ایرانی  فوریه آزاد شد،10نه تنها دیر در .     پیام ریگان به ایران ابالغ شد و اثري قاطع بخشید  
یک هفتـه بعـد از   . اینان، همه، به جاسوسی متهم بودند.  و دو کشیش انگلیسی نیز آزاد شدند Rockwell Internationalاینترنشنال 

  .آزاد شدن دیر، حکومت امریکا اعالن کرد که موافقتنامه الجزایر را به تمامه اجرا خواهد کرد
اما پیـام  . شاید چنین باشد.  قسمتهاي انجام نشدة موافقتنامه الجزیره بوده است   "معامله"قصد ریگان از    : ن، بعدها، گفت      ریچارد آل 

در شوراي امنیت ملی، یک میز مخصوص خاورمیانه وجود داشت و متصدي آن، هنوز من         . از مجاري دیپلماتیک به ایران ابالغ نشد      
مهاي کلیدي وزارتخانه که باید این پیام را از راه سوئیس یا آلمان، یا الجزایریها یا مجاري ممکن             مقا. از این پیام هیچ ندانستم    . بودم

ایـن نخـستین   . این پیام، یک پیام معمولی نبود. دیگر به ایران ابالغ کنند، هیچگاه از پیام و چگونگی رسیدنش به تهران، آگاه نشدند   
  .پس از ماجراي گروگانگیري بودارتباط مهم میان حکومت ریگان با ایران، آنهم 

آزاد نشود، حکومت او باقی ماندة موافقتنامه الجزیـره را  » دیر« اگر قصد ریگان این بوده است که اگر    :    طرح چند سئوال جا دارد    
زهـاي اول  اجرا نمی کند، چرا آن را از طریق مجاري نفرستاد که موافقتنامه الجزیره با اسـتفاده از آنهـا، بـه سـامان رسـید؟ در رو                     

  حکومت ریگان، چه مجرائی میان آن و ایران وجود داشت که نه شوراي ملی امنیت و نه وزارتخارجه، از وجودش آگاه نبود؟
بیش از یک سال وقت صرف شد تا وسائل مطمئن و راه امن بـراي رسـاندن پیـام بـه تهـران،           .     ارتباطات با تهران بسیار مشکل بود     

د که حکومت ریگان، توانسته باشد پیامی به این اهمیت را، بدون استفاده از مجاري برقرار شده، بـه               جاي تعجب دار  . تدارك شوند 
پس این حکومت مجاري ارتباط خاص خود را با ایران داشته است و این مجاري در زمان فعالیتهاي انتخاباتی برقـرار       . ایران برساند 

  .شده است
       

 موافقتنامه ها با دولتهاي خارجی را رئیس جمهوري باید امضاء می کرد، رئیس جمهوري ایران           با آنکه موافق قانون اساسی،    : توضیح
  .موافقتنامه الجزیره را ندید و امضاء نکرد و بطریق اولی، از پیام ریگان نیز آگاه نشد

  
ز او دربـارة تروریـسم و رابطـه بـا     ا.  ژانویه، الکساندر هیک، وزیر خارجه، نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود را برگزار کرد         28     در  

وي تمامی تقصیر را بگردن شورویها انداخت و کوشید بر نقش ایران در تروریسم  بین المللی تأکید            . ایران و فروش اسلحه پرسیدند    
« : نه ابهام داشتاما پاسخ او دربارة فروش اسلحه، نه دو پهلو بود و . آینده روابط دو کشور، بستگی به رفتار ایران دارد        : نکند و گفت  

  .»هیچ اسلحه اي، تحت هیچ عنوان به ایران فروخته نخواهد شد
فروشهاي کوچک، بالفاصـله بعـد از آزاد شـدن    .    وقتی هیک این اظهارات را می کرد، اسرائیل فروش اسلحه را تدارك دیده بود 

بـا  : ، موضوع را با بگین در میان گذاشت و بگین گفـت ، سفیر امریکا در اسرائیلLewisساموئل لوئیس  . گروگانها، انجام گرفته بودند   
  .آزاد شدن گروگانها، ممنوعیت فروش دیگر محلی ندارد

امـا در  . مقامهاي رسمی وزارتخارجه به او دستور دادند به ایـن فروشـها اعتـراض کنـد          .    لوئیس گفتگو را به واشنگتن گزارش کرد      
هیـک، در دو سـفري کـه در    . گفتند فروشها با موافقت واشنگتن بعمل مـی آینـد  همان حال، طرف هاي تماس او در اسرائیل، به او     

بدینـسان، امریکـا، بطـور رسـمی، مخـالف         .  به خاورمیانه کرد، موضوع را بطور خصوصی، با اسرائیلی ها مورد گفتگو قرار داد              1981
  .فروش اسلحه بود اما هیگ هیچگاه براي متوقف کردنش، وارد عمل نشد

، بعد از بحث ها که میان مک فارلین، که آن زمان، عضو دفتـر هیـگ   1980در : لیرتبه کاخ سفید در دوره ریگان گفت        یک مقام عا  
، کیمچی 1981در طول دسامبر . بود، با داود کیمچی، معاون وقت موساد، بعمل آمدند، هیگ فروش اسلحه به ایران را تصویب کرد       

قصد او این بود کـه تـدابیر الزم بـراي    . المقدس، دیدار و گفتگو کرد  واشنگتن و بیتدر سه نوبت محرمانه با مک فارلین، در ژنو و         
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، اطالع 1981، از فروشهاي اسلحه در "بطور کلی"او : مک فارلین، خود، گفت. مخفی نگاهداشتن این فروشها به اجرا گذاشته شوند  
، افـسر وزارت امـور خارجـه، کـه آن زمـان،           Saterfieldد  داوید سـاترفیل  .  داشته است اما انکار کرد که آن را تصویب کرده باشد          

با فروش اسلحه بـه   ["علی االصل": مسئول میز اسرائیل در وزارتخارجه بوده است، سالها بعد، تأئید کرد که هیگ به اسرائیلیها گفت              
یـک  .  روخته می شود، موافقت کنـد اما امریکا، پیش از هر فروش باید با فهرست فرآورده هائی که به ایران ف. موافقت داریم ] ایران

کمی بعد از روي کار آمدن ریگان، از طرف هیگ درباره فروش مقادیر مهم اسلحه به ایـران، از             : مقام ارشد وزارت دفاع می گوید     
 ارشد ، مقامAvraham Tamirژنرال آوراهام تمیر .  اما دیگر هیچ اطالعی ندادند و او از تصمیم نهائی بی اطالع است. ما پرسیدند

او می گوید هیگ بعد از گفتگـو بـا آریـل شـارون، وزیـر دفـاع            . وزارت دفاع اسرائیل، خود دست اندرکار این فروشها بوده است         
، سفیر اسـرائیل در امریکـا، فـروش    Arens، موشه آرن   1982در  . ، بصراحت با فروش اسلحه به ایران موافقت کرد        1981اسرائیل در   

نـه تنهـا امریکـا از فـروش     :  گفتBoston Globeوي به روزنامه بوستون گالب . ت امریکا  تصدیق کرداسلحه به ایران را، با موافق
  .اسلحه به ایران اطالع داشت، بلکه فروشها، به تصویب مقامات عالی حکومت امریکا می رسیدند

او . ه اسلحه بفروش رسیده استاما تکذیب نمی کند ک.    هیک تکذیب می کند که به صراحت با فروش اسلحه موافقت کرده باشد            
  ».اگر اسلحه بفروش رسیده است، به یمن حسن خدمت مقامی در کاخ سفید بوده است« : می گوید

  
  چرا اسلحه از راه اسرائیل به ایران فروخته می شدند؟

  
دادن . به ایران فروخته می شـدند بدینخاطر بود که اسلحه از راه اسرائیل       .      امریکا تحریم فروش اسلحه به ایران را لغو نکرده بود         

  .اجازه فروش اسلحه به اسرائیل احتماالً نخستین قانون شکنی حکومت ریگان بوده و فرداي رسیدن به حکومت انجام داده است
یـزات   میلیـون دالر بـه ایـران تجه   300   بنا بر گفتۀ یک مقام اطالعاتی ارشد، بالفاصله بعد از آزاد شدن گروگانها، اسـرائیل معـادل     

  4 -اسلحه و تجهیزات امریکائی که اسرائیل به ایران می فروخـت، قطعـات اف            : یک مقام ارشد اسرائیلی می گوید     . نظامی فروخت 
  . میلیون دالر، بودند240، به مبلغ 113 - و ان 48 -تانکهاي ام 

 میلیون دالر تجهیزات بـه  240رائیل معادل ، اس1981در : ، افسر اطالعاتی اسرائیل، تحت قسم، گفت  Northrop    ویلیام نورث روپ    
  .به سفیر امریکا اطالع داده شد و به اسرائیل گفته شد امریکا تجهیزات فروخته شده را جانشین خواهد کرد. ایران فروخت

و .لیـسی  ، یک تبعـه انگ Ian Smalley، یک سوئیسی و یان اسمالی Jenniآندره آس جنی :    عامالن فروش اسرائیل عبارت بودند از
  . عامل خرید از سوي ایران، حیدري بود

 11بـار اول، در  .  بار، از تل آویو به تهران، از راه الرناکا در قبرس، به ایران تجهیـزات نظـامی بـرد             12     یک هواپیماي آرژانتینی،    
ر شرائط مرمـوزي توسـط نیـروي    سومین بار، در مراجعت از تهران، د.  ژوئیه انجام گرفتند  18 و   14 و بارهاي بعدي در      1981ژانویه  

  .هوایی شوروي ساقط شد
     سرهنگ دهقان، معاون لوجیستیکی وزارت دفاع ایران، در ماه هاي اول زمامداري ریگان خرید اسلحه از اسرائیل را سامان مـی             

ی اسـرائیل در ایـران در   وابسته نظـام  (، وي قراردادي براي خرید اسلحه و تجهیزات نظامی با یعقوب نیمرودي             1981در ژوئیه   . داد
  . میلیون دالر، امضاء کرد135، به مبلغ )دوره شاه و همان اسرائیلی که در ماجراي ایرانگیت نقش فعالی داشت

یک روز بعد از جلسۀ طوالنی که با حـضور  . کمی پس از این، آقایان احمد خمینی و صادق طباطبائی به وزارت دفاع رفتند           : توضیح
  . تشکیل شد، سرهنگ دهقان دستگیر و محاکمه و محکوم شداین دو در وزارت دفاع

.  شروع شد1981    رئیس جمهوري ایران که تصریح می کند که قراردادهاي عمده فروش اسلحه و تجهیزات نظامی، از ماه مارس                 
 1984دادها نیـز، در مـارس   بعضی از اسناد این قرار. کسانی که در عقد این قراردادها شرکت کرده اند این تاریخ را تأئید می کنند             

  .منتشر شده است
 براي اولین بار از سازشهاي پنهانی سـخن  1987پس نوشته هاي دو مجله نیو رپابلیک و نیوزویک مبنی بر اینکه بنی صدر در           : توضیح

هاي اول، جمـشید  واسطۀ معاملۀ ماه.  نیز دربارة این سازشها گفته و نوشته است1984بنی صدر زودتر از    . گفت، دروغ آشکاري است   
  کرده  هاشمی بوده است که با نام هاشمی باللیان فعالیت می

  .  است
.  وقتی اسلحه از اسرائیل به ایران جریان یافتند، جک مونتانس، خلبان فرانسوي نیز، در ماه ژوئن، اجازه یافت ایران را ترك گویـد             

  .ند آزاد شده بود1980رفقاي او از راه لطف به حیدري در اواخر سال 
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فروشـندگانی  :      و مدارك و بیانات حاکی از آنند که اسرائیل تنها مجراي فروش اسلحه و تجهیزات امریکائی به ایران نبوده است              
ویلیام هرمن تاجر اسلحه امریکائی به هنگـام    . فروختند که به انبار اسلحه ناتو دسترسی داشته اند نیز، به ایران اسلحه و تجهیزات می              

، در تهران بوده و با حمید نقاشان که مأمور خرید براي سپاه پاسـداران بـود،            1981به کاخ ریاست جمهوري در ژانویه       ورود ریگان   
در عـوض، ایـران   . ، در پاریس، گرفته شد1980نقاشان به او گفته است تصمیم به آزاد کردن گروگانها، در اکتبر            . دیدار کرده است  

گفـت ایـران، از    در سالهاي بعد نیز، که وي با نقاشان دیدار می کرد، نقاشان به او مـی     . ردامکان یافت اسلحه و تجهیزات نظامی بخ      
از منابر خاص خود تأئید گرفت که اسلحه و تجهیزاتی که از انبار : هرمن می گوید. انبارهاي سالحها و تجهیزات ناتو، خرید می کند   

  .شوند  میناتو خریداري می شوند، از بلژیک و هلند به ایران فرستاده
مدارك در بلژیک وجود دارند که گواهی می دهند مبالغی اسلحه و تجهیزات از انبارهاي ناتو به ایـران  :    عارف دورانی می گوید 

خود انبارهـاي نـاتو در پایگـاهش در پرتغـال را     : و نیز می گوید. امریکا، از نو، این انبارها را پر کرد       : او می گوید  . فروخته شده اند  
کرده و پاسداران را که در بیرون آن به انتظار او بوده اند، از اسلحه و تجهیزاتی که بکار ایران می آمده اند، آگـاه کـرده                   بازرسی  

منابع دیگر نیز تأئید می کنند که زئیـر یکـی   .  هلیکوپتر از طریق زئیر به ایران فروخته شد    13دورانی بیاد می آورد که یکبار       ... است  
  .از طریقشان به ایران اسلحه و تجهیزات می رفتنداز کشورهائی بود که 

. ایرانیها به آنجـا مـی آمدنـد   . هر چه را از راه اسرائیل نمی توانستند به ایران بدهند، از راه بلژیک می فرستادند     :     الوي می گوید  
چه می خواهید انتخاب کنیـد و بلژیکیهـا   آنها را به انبارهاي ناتو در فاصلۀ مرزهاي آلمان و بلژیک می بردند، و به آنها می گفتند هر     

  .آنها را به ایران می فرستادند
، رضـا هاشـمی بـا یـک تـاجر      1981 فوریه 4بنابر مدارك گمرك امریکا، در .    برادران هاشمی نیز بخشی از کار را بر عهده داشتند     

وي خواهـان  . جنگی وارد گفتگو می شـود  در نیوجرسی، براي خرید تجهیزات رادار و هواپیماهاي         Englwoodاسلحه در انگلوود    
در نیمـه فوریـه، بعـضی از ایـن     .  میلیمتري می شـود  85 و   60 و خمپاره اندازهاي     7والکی تاکی موشکهاي زمین به هوا، آرپی جی         

بنا بر همین مدارك، در ماه ژوئن، رضـا و جمـشید لولـۀ کلیـسترون کـه جـزء       . اسلحه ها به مقصد قالبی سوئیس خریداري می شود 
اما در فرودگاه لندن لو می رود و معاملـه  .  می خرندC- 130یک ماه بعد، آنها یک فروند      . خرند اساسی رادار است براي ایران می     

  .باطل میشود
  

  :تازه می فهمند که برادران ها شمی تحت نظرند
  

 فوریـه،  13افزودنـد، در   راي ایـران، مـی        با آنکه برادران هاشمی هر روز بر فعالیتهاي خود در خرید اسلحه و تجهیزات نظامی ب               
در اواسط فوریه، بنا بر رویه، از کاخ سفید تقاضا می شـود بـا وسـعت دادن بـه دایـره تجـسس در        . ناگهان از تحت نظر خارج شدند     

ه بعد از یک ماه که از عمر حکومت می گذرد، تازه دسـتگاه ریگـان متوجـه مـی شـود کـ                  . فعالیتهاي برادران هاشمی موافقت شود    
با آنکـه بـرادران هاشـمی گـرم     . کاخ سفید دستور می دهد او را از تحت نظر خارج کنند. سیروس هاشمی، بشدت، تحت نظر است 

یکی از واسطه هـاي  . خرید غیرقانونی اسلحه براي ایران بودند، جالب است بدانیم چرا کاخ سفید دستور حکومت کارتر را لغو کرد    
آي، آنهـم بعنـوان   . بـی . یش از آن، ادموند میز در خانه اش شام خورده بود، تحت نظر شـدید اف آنان با ایران، مردي که دو ماه پ   

  .، و نیز، تحت تعقیب گمرك امریکا، بخاطر فروشهاي غیرقانونی اسلحه به ایران، بوده است"عامل یک قدرت خارجی"
او بود که یک رشته دیدارها در مادرید، در مـاه هـاي    .     سیروس هاشمی بود که نخستین تماسها را میان کیسی و ایران برقرار کرد            

و این سیروس هاشـمی بـود کـه نخـستین محمولـه       . ، ترتیب داد و نخستین توافقها در این دیدارها حاصل شدند          1980ژوئیه و اوت    
و بـاز او بـود   .  نیز بـود او از شرکت کنندگان در دیدارهاي پاریس     . ، با کشتی، از اسرائیل به ایران فرستاد       1980نظامی را، در اواخر     

و احتمـال دارد نخـستین پیـام    .  ژانویه آزاد کند20که، در نیمه ژانویه، دیداري ترتیب داد و در آن، ایران پذیرفت گروگانها را در   
شـده  تهدید ریگان از طریق او به ایران رسیده و سبب آزاد شدن خانم سینیتادیر و چهار غربی دیگر از زندان و بازگشتشان به غـرب      

اول کار این بود که او را از تحت نظر خـارج      . مکتوم ماندن سر کارهاي این مرد براي حکومت ریگان اهمیتی حیاتی داشت           . باشد
  .آي او را بحال خود بگذارد. بی. کنند، بدینخاطر کاخ سفید دستور داد اف

  
  حاصل سخن
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  :و درستی شهادتهایش» برنک«
  

سترسی داشته است که او را پیش از آن همه، از قول و قرارها و پـی آمدهاشـان، آگـاه مـی               بدون شک، برنک به منبع فریدي د      
وي اطالع می دهد کـه دریـادار   . ، است1986 ژانویه 3یک نمونه آن، اظهارات او به آژانس اطالعات وزارت دفاع، در    . کرده است 

 که رئـیس جمهـوري بایـد    "دستوري"در آن تاریخ، . ت هزار موشک تاو به ایران را بدست آورده اس      10پویند کستر اجازه فروش     
دستوري که اجازه فروش این موشکها را به ایران می داد، در پی گفتگو با آمیرام نیر، مـشاور نخـست      . امضاء می کرد، تهیه شده بود     

این امر، ماههـا بعـد،    . مضاء کرد  ژانویه ا  6 را در    "دستورالعمل"پرزیدنت ریگان،   . وزیر اسرائیل در مبارزه با تروریسم، تهیه شده بود        
  .اما، آن زمان، جز بر شمار اندکی از دست اندرکاران معلوم نبود. وقتی ماجرا از پرده بیرون افتاد، عنوان اول مطبوعات شد

بـه  در پاریس و در اواخر مـاه اکتبـر، یـک رشـته دیـدارها      : ، در حضور قاضی، برنک، تحت قسم، اظهار کرد  1988 سپتامبر   23     در  
راپ بـه او  : برنک می گوید. در این دیدارها، ویلیام کیسی، دونالد گرك و یک امریکایی دیگر شرکت کرده اند     . انتظار او بوده اند   

، نـسخه اي از شـهادت   The Rocky Montainnewsروکی مـونتین نیـوز   . گفته است، جورج بوش نیز در پاریس حاضر بوده است
  .تبر، کمی پیش از انتخابات ریاست جمهوري، منتشر کردبرنک را بدست آورد و در اوائل اک

، از برنک شکایت کـرد کـه وي در   Thomas O. Rourkeرورك . ، معاون وزیر دفاع امریکا، توماس او1989 مه 12 ماه بعد، در 7   
گـرك را بعنـوان   این شکایت وقتی بعمل آمد که سنا تازه رسیدگی به صـالحیت    . حضور قاضی فدرال، اظهارات دروغ کرده است      

، وکیل گرك، پس از اینکـه سـنا صـالحیت    Michael Scottبنا بر گفته میکائل اسکات . سفیر امریکا در کره جنوبی، شروع کرده بود
اگر برنک در دادگاه بگوید که دربارة اکتبر سـورپرایز دروغ گفتـه اسـت،    : گرك را تأئید کرد، حکومت به برنک این وعده را داد          

  .برنک نپذیرفت. د را پس می گیرد و او به زندان نمی رودحکومت شکایت خو
ري بـه عنـوان شـاهد بـه     .  انجام گرفتOregon در پرتلند واقع در اورِگان   1990 آوریل   24     محاکمه در    روك دو افسر دوایر س

، از امریکـا بیـرون   1980دادگاه معرفی کرد تا شهادت بدهند جورج بوش از چند هفته پیش تا انتخابات ریاسـت جمهـوري نـوامبر                 
دو . کردند و نتوانستند مدرکی بر صحت شهادت خود ارائه کننـد  این دو افسر نتوانستند بگویند در کجا انجام وظیفه می    . نرفته است 

 از شهادتهاي دو منشی، این نتیجه عاید دادگاه شد که کیسی می توانـسته اسـت  . تن از منشیهاي ویلیام کیسی به دادگاه احضار شدند 
  .سفري کوتاه به خارج کرده باشد، بدون اینکه این دو از آن اطالع یافته باشند

 اکتبـر را  19 و 18    گرك که در سئول به سفارت مشغول بود، به پرتلند آمد و در دادگاه شهادت داد که وي تعطیالت آخـر هفتـه            
، او شـهادت داد کـه وي در   ب. ، گذرانده استDelaware، واقع در دیلور Bethnay Beach -در بتنی بیچ   اکتبـر، در دفتـر   20عداً

در تأئید شهادت خود، عکسی از خود و دخترش در لباس شنا به دادگاه داد و گفـت در  . کار خود، در شوراي امنیت ملی بوده است       
واند در آن روزها مدافع برنک، نظر یک هواشناس را به دادگاه داد حاکی از اینکه این عکس نمی ت             . آن تعطیالت گرفته شده است    

  .چرا که هوا سرد و ابري بوده است. گرفته شده باشد
البتـه رأي  .  ساعت بطول انجامید و رأي این شد که برنـگ مجـرم نیـست           5شور هیأت منصفه دادگاه     .  روز طول کشید   9     دادگاه  

اما به این معنی هست که حکومـت امریکـا   . ، در پاریس بوده اند1980دادگاه به این معنی نیست که بوش، کیسی، یا گرك در اکتبر    
در میان تعجب عمومی، وزارت دادگستري  .  امریکایی عضو هیأت منصفه، ثابت کند اینان در پاریس نبوده اند           12قادر نبوده است به     

ي باقی ما. امریکا حاضر نشد دفترهاي تعیین وقت بوش، کیسی، و گرگ را در اختیار داده بگذارد     نـد و هیچگـاه   تصمیم این مقام سرّ
  .حاضر نشد توضیحی در این باره بدهد

، برنک در پاریس نبـوده  1980 اکتبر 19    دو سال بعد از آن، روزنامه نگاري بینه اي جست و گزارشی منتشر کرد حاکی از اینکه در        
ام کیسی و دونالـد گـرك و   شهادت او بر حضور ویلی. اما موضوع رسیدگی دادگاه، حضور او در پاریس نبود. و در پرتلند بوده است   

نه دفاع شـاکی و نـه دفـاع برنـک، هیچیـک بـراي شـناختن        . باحتمالی جورج بوش در پاریس و در خدمت سیا بودند خودش بود    
  .و در شهادت دادنها، پرسشی و پاسخی در این باره نشد. گذراندن اوقات برنک و محلهاي آنها کوششی بکار نبردند

تنها باري بود که حکومت امریکا، با آمریت و از روي قرار و قاعده . تباط جمعی را نیز به خود جلب نکرد            این امر، توجه وسائل ار    
تمام کسانی که متهم شده بودند، فرصت بی مانندي داشتند خود را از ایـن  . می کوشید اتهامهاي راجع به اکتبر سورپرایز را رد کند  

مریکا را تحت امر خود داشتند و می توانستند هر گونه سـندي را کـه الزم مـی شـد،         اینان تمامی منابع حکومت ا    . اتهام مبري کنند  
اما مایۀ تعجب من و هر کس که جریان دادگاه را از نزدیک تعقیب می کـرد، شـد کـه اینـان در رد              . بیابند و به دادگاه تسلیم کنند     
  .کردن اتهام شکست خوردند
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، و مردي که از لحـاظ شـغلی   1980یکی از همکاران من در شوراي امنیت ملی، در    تا دادرسی، من باور نمی کردم دونالد گرك،       
به او احترام می گذاشتم، با کسان ریگان و بوش همکاري کرده است تا که آزادي گروگانها را به تأخیر بیاندازد و این بقصد برکنـار    

  .کردن حکومتی که او، خود، در خدمتش بود
و وکالي مدافع او، دفتر تعیین وقـت او و دفتـر مکاتبـات     . ه در این دیدارها شرکت کرده باشد         گرك، تحت قسم، تکذیب کرد ک     

در روزهـایی از مـاه ژوئیـه کـه     . شوراي امنیت ملی را ارائه کردند که نشان می دادند وي در آن روز، در سفر خارج نبـوده اسـت           
در روزهـائی از مـاه اوت،   . و سفري به ویرجینینا ثبت شده اسـت دیدارهاي مادرید جریان داشته اند، در دفتر او، کارهاي اجتماعی  

دفترهـاي تعیـین وقـت او و همـسرش،     . که دومین دیدارهاي مادرید انجام گرفته اند، در دفتر او، بازیهاي تنیس یادداشت شده اند   
دفتر مکاتبات شوراي امنیـت  . بازگشته اند اکتبر، آنها به برتنی بیچ رفته اند و یکشنبه به واشنگتن          19 و   18حکایت از آن دارند که در       

امـا  . این دفتر ادعاي گرك را قویاً تأئید مـی کنـد    .  اکتبر از دفتر گرك صادر شده است       20ملی نشان می دهد که سندي به تاریخ         
 زیرا گرك یک افسر اطالعاتی کارکشته است و ارزش جعل یک سند را براي ثابت کـردن عـدم شـرکت           . سندي غیرقابل رد نیست   

  .هیچیک از این سندها به دادگاه ارائه نشدند. خویش در عملیاتی حساس، می داند
    در دادگاهی که یک طرف حکومت ایاالت متحده امریکا و طرف دیگر برنک بود، حکومت تنها کافی بود ثابت کند، بوش نـامزد             

اگر . ان، عضو شوراي امنیت ملی، در پاریس نبوده اند     ریاست جمهوري و ویلیام کیسی مدیر فعالیتهاي انتخاباتی ریگان و دونالد ریگ           
همـانطور کـه   .  را اتهامی پوچ گردانده و برنک را به زندان فرسـتاده بـود  " اکتبر سورپرایز"حکومت از عهده این کار بر می آمد،    

  :برنک خود می گوید
 10براي شخص ورشکـسته اي چـون مـن،    . ودم هزار دالر جریمه روبرو ب10 سال زندان و پرداخت 5   من با خطر محکوم شدن به   

  . سال زندان براي تن بیمار من، تحمل نکردنی بود5هزار دالر، یک میلیون دالر می نمود و 
رفتن بـه دادگـاه و   . با وجد این، پیشنهاد معامله را رد کردم.     من فکر نمی کردم به فرض محکوم شدن، از زندان زنده بیرون آیم            

به سخن دیگر، رأي دادگاه صد در صد بـسود مـن      .  اتهام، تبرئه کرد   5 عضو هیأت منصفه، مرا از هر        12... یدم  گفتن حقیقت را برگز   
  .شد

.    بارو برنک به حقایقی که می دانست بدو آن شجاعت را بخشید که در برابر یـک مـدعی ترسـناك بایـستد و حکـم تبرئـه بگیـرد                   
  .و نیز بجاست اگر گفته شود هر آنچه او گفته، راست است.  کافی تلقی کنددیوانگی بود اگر دادگاه صرف حرفهاي او را دلیل

...  
   براي مثال، وقتی اماره ها بر حضور کیسی در گفتگوهاي محرمانه با ایرانیها اقامه شدند، طرفداران او گفتند در آن ایام، وي هرگز     

  .از امریکا خارج نشده است
یـک سـخنگوي سـتاد    « : خبر این بود. ، در نیویورك تایمز یافت1980 ژوئیه 30بري را بتاریخ      تا اینکه یکی از پژوهشگران من، خ    

از . »انتخاباتی ریگان گفت، ویلیام کیسی گفتگو با گروه طرفدار حق حیات را امروز که از سفر خارج باز می گردد، شروع می کنـد              
  . آن پس، انکار کنندگان دم فرو بستند

با وجود این، چنـد  . ، مرد و دیگر نیست تا دربارة نقش خود در ماجرا حرف بزند  1987 مه   6طانی در سر، در         کیسیی از غده اي سر    
، در 1984براي مثال، در . صحبت علنی دربارة گروگانها کرده است که در پرتو تحقیقها، امروز من با دید تازه اي در آنها می نگردم         

یدن اسرارآمیز کتابچه گزارشهاي کارتر پرسیدند، وي دربارة اطالعات خـود از بحـران         جریان تحقیقات سنا، وقتی از او دربارة دزد       
از جمله از طریق . اطالعات راجع به گفتگوها بر سر آزاد کردن گروگانها، از چند منبع، به من می رسیدند               « : گروگانها اینطور گفت  

این امر که کیـسی، تحـت   . »هاي توقیف شدة ایران، سروکار داشتندبانکدارانی که با وام هائی که به ایران داده شده بودند و دارائی   
قسم، می پذیرفت اطالعات راجع به گفتگوهائی که میان حکومت امریکا و حکومت ایران جریـان داشـتند، از مجـاري مختلـف، از                   

  .، به او می رسیدند، بنفسه، افشاگر است"بانکدارها"جمله از درون حکومت و 
  

   ها تحت تعقیب قرا گرفتند؟چه وقت و چرا هاشمی
  

، سیروس هاشمی را از تحت نظر خارج کرد، اطالعات و مدارك مهمی دربـاره خریـدهاي         1981   وقتی حکومت ریگان، در فوریه      
باستناد آنها، گمرك یکچنـد از فروشـندگان عمـده را کـه طـرف معاملـه رضـا و        . غیرقانونی اسلحه بدست گمرك امریکا افتاده بود 

آي سیروس هاشمی را بحال خود رها کرد، گمرك وي را     . بی. حتی بعد از آن که اف     . ی بودند، تحت نظر قرار داد     سیروس هاشم 
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، چند مأمور گمرك، با اجازه بازرسی در دست، وارد دفـاتر سـیروس هاشـمی در               1981 نوامبر   12صبح  . تحت نظر خود نگاهداشت   
  .فاتر تلفن و تلکس پرداختندو به بازرسی دفاتر، اوراق و مدارك، د. نیویورك شدند

برغم وجود اطالعات و مدارك در دست حکومت و با وجود آنکه برادران هاشمی بـه  .     تا سه سال پس از آن، هیچ امري رخ نداد   
  .خرید غیرقانونی اسلحه و تجهیزات ادامه می دادند، تحت تعقیب قرار نگرفتند

.  مورد اتهام فروش غیر قانونی اسلحه به ایران، علیه سیروس هاشـمی، صـادر شـد   18 ، ادعانامه اي دربر گیرنده 1984 ژوئیه   18    در  
روزي پیش از آن، رابط هاي پیشین او با سیا، بـه  . بهنگام صدور ادعانامه، سیروس هاشمی در لندن بود. دستور توقیف او نیز داده شد   

  . بمقصد زوریخ خرید و سوار هواپیما شدوي بلیط هواپیمائی. جمشید هاشمی گفتد بالدرنگ از امریکا بیرون رو
رضـا   . از آنجا به امریکا آمد وقتی در نیویورك از هواپیما خارج شد، توقیـف گـشت  . وي در برمودا بود   .     رضا از او بداقبال تر شد     

اطالعاتی، بـاز نکنـد،   اما وقتی پذیرفت هیچگاه زبان به بیان شرکت خود در عملیات اطالعاتی و همکاریهایش با دستگاه         . زندانی شد 
وي به دلیل تعهـدي کـه   . وي را در بازداشتگاهی نگاهداشتند که بوي امکان می داد بکار خود، بعنوان مهندس تأسیسات، ادامه دهد  

  .، حرف بزند1980سپرده بود، حاضر نشد درباره رویدادهاي سال 
. ند که خدمات بسیار باارزشی به حکومت امریکا کرده است   سیروس هاشمی چند وکیل معتبر گرفت تا از او به این عنوان دفاع کن          

با آنکه این تمـاس از  . عالوه بر کوششهاي قانونی اش، با ویلیام کیسی که حاال رئیس سیا بود، از طریق جان شاهین، نیز تماس گرفت        
، بـار دیگـر در اوائـل مـاجراي     شـاهین . ، چیزي دانسته نیست1985این مجرا، مستند است، از محتواي پیامهاي سیروس به کیسی در          

ایران گیت، رابط سیروس با کیسی شد و از قول او به کیسی خبر داد که ایرانیان در هامبورگ می کوشند به تـوافقی بـر سـر آزاد                      
 در میـان تـشییع   . ، مـرد  1985شاهین، در هفتاد سالگی، به بیماري سـرطان، در اوائـل نـوامبر              . کردن گروگانها در لبنان دست بیابند     

، در هتل می فلـور، کیـسی را بـه    1980کنندگان او، یکی کیسی و دیگري فورمارك، کارمند شاهین و همان کس بود که در مارس            
  .جمشید هاشمی معرفی کرده بود

.    با وجود دست پري که داشتند، برادران هاشمی تصور مقابله کردن با حکومت امریکا و رئیس سیا را هیچ به دماغ راه نمی دادنـد          
بخود اجازه می دادند در سایه این قدرت فعالیت کنند، اما رودرروئـی بـا   . این برادران تصور خرافی از قدرت امریکا در سر داشتند     

این امر که سیروس هاشمی تصمیم گرفت با گمرك همکاري کند و زبـان خـود را دربـاره کارهـاي             . آن را خودکشی می دانستند    
  .، منش او را بخوبی نشان می دهدمخفی که در آنها شرکت داشت، ببندد

بیماري او را سرطان خون بس نـادري  . ، سیروس هاشمی، در پی بیماري اسرارآمیز دو روزه اي، در لندن، مرد       1986 ژوئیه   21    در  
ن و بـسیاري از دوسـتا  . مرگ او، دو روز بعد از یک بازي تنیس طوالنی و یک هفته بعد از معاینـه پزشـکی روي داد        . تشخیص دادند 

جاهـاي تزریـق کبـود    . عالمتهـاي تزریـق را در بـازوي او نـشان داد    "کالبدشکافی . بستگان او بر طبیعی بودن مرگ او شک دارند  
هاشمی مرد بدون آنکه . اما پزشکی که جسد را معاینه کرد، دلیلی براي شک کردن در مرگ او بر اثر سرطان خون، نیافت              . "بودند

غیر از جمشید هاشمی، منـابع بـسیاري   .  اطالعاتی که دربارة دیدارهاي پاریس داشت، حرفی بزند      مصاحبه اي کند و از نقش خود و       
  .براینند که سیروس هاشمی در دیدارهاي پاریس شرکت داشته است

  
  چرا بن مناش زبان به افشاي  اسرار گشود؟

  
وي ادعـا کـرد کـه گزارشـهاي     . ورك، دیدار کردم، در نیوی1990من با او، نخست در نوامبر .     یکی از منابع، آري بن مناش است      

همچنین، او گفـت جـزء   . دستگاه اطالعاتی اسرائیل را دربارة دیدارهاي مادرید، دیده است و جزئیاتی از این دیدارها را شرح کرد 
  . پاریس، فرستاده بود1980گروهی بود که اسرائیل، براي شرکت در دیدارهاي اکتبر 

بن مناش می گوید توقیـف هاشـمی هـا و او را نـورث و     . وقیف هاشمی ها، او نیز نزدیک بود توقیف بشود ، در عملیات ت   1986    در  
این شد که او با رجائی صمغ آبادي، گزارشگر مجله تایم تمـاس گرفـت و           . کیسی زمینه چیده بودند تا گروه رقیبی را خنثی بسازند         

امـا تـایم قـادر بـه ارزیـابی      .  نوشت1986صمغ آبادي ماجرا را در   .  افشا کرد  بسیاري از جزئیات تماسهاي محرمانه امریکا با ایران را        
ماهها بعد، نشریه لبنانی الشراع از روابط پنهانی امریکا با ایران پرده برداشت و       . میزان صحت آن بود و تصمیم گرفت انتشارش ندهد        

  .افتضاح ایران گیت ببار آمد
 ساخت امریکـا  C -130 فروند هواپیماي 3جرم او این بود که در کار فروش        . ، دستگیر شد   درکالیفرنیا 1989 نوامبر   3   بن مناش در    

چون هنگام توقیف، حکومت اسرائیل حاضر .  نوامبر او از اتهام تبرئه شد   28در  .  میلیون دالر، به ایران بود     36و مال اسرائیل، به مبلغ      
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بعد از آزاد شدن، وي ده، دوازده مصاحبه کرد و بـه شـرح عملیـات    . دنشد به او کمک کند، او در زندان شروع به افشاي ماجرا کر            
  . مخفی، فروشهاي اسلحه و عملیات دستگاه جاسوسی اسرائیل در امریکا و بسیاري از کشورهاي دنیا پرداخت

 در مـارس  وي.  پـاریس دیـده اسـت   1980   هوشنگ الوي نیز بر اینست که سیروس هاشمی و ویلیام کیسی را در دیدارهاي اکتبر            
در . با روي کار آمدن ریگان، بکـار خریـد اسـلحه بـراي ایـران مـشغول شـد         . ، اجازه اقامت دائمی در امریکا را بدست آورد        1981

ژنرال افریم پوران دستیار نظامی مناخیم بگین ترتیب دیـدار  .  را براي ایران، بخرد14 - به اسرائیل رفت تا قطعات اف       1981دسامبر  
، Shavitاز نتایج این دیدار، یکی این شد که وي بـا آبراهـام شـویت     .  بگین داد و در آنجا عکسی نیز با او گرفت         او را در مجلس با    

 را داشت که مقر اصلیش در بلژیـک و شـعبه اش در   ASCOوي حاال شرکت    . افسر سابق دستگاه جاسوسی اسرائیل، رابطه پیدا کرد       
 در ASCOیکـی از رابطهـاي ایرانـی الوي و    . دستگاه جاسوسـی اسـرائیل اسـت      از آن    ASCOمنابع خبري براینند که     . مالت بود 

 براي تسهیل خریـد اسـلحه از اسـرائیل، بـه ایـن      1980فروش اسلحه به ایران، احمد کاشانی، همان رابط بن مناش بود که در سال            
  .کشور رفت

 بر اینست که هاشمی را کشتند چرا کـه وي  بـا          وي.      الوي با سیروس هاشمی در عملیات تعقیب فروشندگان اسلحه، شرکت کرد          
الوي نیز بعـد از همکـاري بـا گمـرك، از جمـع      . قبول همکاري با بازرسان گمرك، فروشندگان اسلحه و رابطه شان را لو داده بود  

ر و در حالی بسر او که مردي ثروتمند بود، روزگار را در فق. فروشندگان اسلحه طرد شد و دیگر هرگز نتوانست به شغل خود بپردازد       
  . سالگی، مرد55، در سن 1990وي بر اثر بیماري قلبی مزمن، در دسامبر . آورد که تا گلو در قرض فرو رفته بود

  
  بوش در دیدارهاي پاریس حضور یافت یا نیافت؟

  
 که حـاکی از حـضور   براي مثال، بسیاري از گزارشها رو شده اند   . بعلت فقدان مدارك قانع کننده ،من از قضاوت دست نگاهداشتم         

  . پاریس هستند1980یافتن شخص جورج بوش، نامزد معاونت ریاست جمهوري، در گفتگوهاي اکتبر 
در واقـع خواسـته انـد همـان     .     و نیز گفته اند، ادعاي حضور یافتن بوش در پاریس را بقصد بی اعتبار کردن داستان، سـاخته انـد         

سئوال اصلی این شد که آیا شخص رئیس جمهوري از خرید اسلحه براي کنتراها    : بردندروشی را بکار ببرند که در ایران گیت بکار          
از سود فروش اسلحه به ایران، اطالع داشته است یا نه؟ و چون مدارك را از میان برده بودند و پویند کـستر شـهادت داد کـه از او              

خالفکاریها و کارهاي غیرقانونی بـسیار دیگـر،   . ا خاتمه یافتباالتر، مقامی در این ماجرا دخالت نکرده است، تحقیق کنگره به همینج        
  .بدست فراموشی سپرده شدند

 در معرض اطالع عموم قرار گرفت، حواس وسائل ارتباط جمعی جمـع ایـن سـئوال            1988 در   " اکتبر سورپرایز  "     وقتی داستان   
، 1988و بخصوص وقتی بوش در انتخابات ریاست جمهوري شد که آیا بوش در پاریس بوده است یا نه؟ وقتی بینه روشنی پیدا نکرد              

  .پیروز شد، تمام داستان بایگانی شد
کـاخ سـفید اطالعـات دربـاره     .    پرزیدنت بوش، با هیجان و بصراحت، تکذیب کرد که در پاریس و این دیدارها حضور یافته باشد            

 آوریـل  24 در دیترویـت، در  WXYZل نیـز در تلویزیـون   معاون رئیس جمهوري، دان کوئی. گذران او در آن روزها را منتشر کرد 
از نابختیاري، این اطالعات ضد و نقیض هستند و کافی به مقـصود  . ، اطالعاتی درباره گذراندن بوش در آن روزها، بدست داد      1991

  .بوش نیستند
 حفاظت، به تهیه نطقـی گذرانـد کـه     اکتبر را در اقامتگاه خود در واشنگتن، بدون سرویس مخفی 19بوش تمام روز    :    کوئیل گفت 

 Potterبـوش آن روز نهـار را بـا پـوتر اسـتوارت      : اطالعی که کاخ سفید در دسترش می گذارد، می گوید. شب هنگام ایراد کرد
Stewart           قاضی دیوان عالی قضائی در باشگاه شري چیز کانتري خورد و بعد از ظهر به دیدار دوستی رفـت و شـب نطـق خـود را ،

و اگر در باشگاه شري چیز، بوش با استوارت صبحانه و . قاضی، استوارت، مرده است و هویت دوست او معلوم نگشته است       . ردایراد ک 
بخالف اطالع کوئیل، تقاضـاي سـرویس مخفـی حمایـت مـی      ) که بخالف استوارت، او عضو باشگاه نبوده است(نهاري خورده باشد  

  .کرد
اینکـار بـراي تـدارك    . وشید صحت حضور بوش را در شري چیز کانتري کالب، بررسی کند ک1990آي در اوائل سال  . بی.      اف

در دادگـاه،  . اما نتوانست حضور بوش را در آن روز و در آن باشگاه به تحقیق برسـاند . دادخواست حکومت بر ضد برنک ضرور بود     
 19ممکن اسـت در دیـدارها و گفتگوهـاي    .  ه استیکی از اتهامها که حکومت به برنک وارد کرده بود، این بود که وي دروغ گفت              

  .با وجود این، حکومت از ثابت کردن این ادعا که بوش در پاریس نبوده است، ناتوان شد.  پاریس، شرکت کرده باشد1980اکتبر 
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با وجـود  .    براي حکومت معلوم کردن گذران اوقات نامزد معاونت ریاست جمهوري در آن تعطیالت آخر هفته، کاري مشکل نبود         
 خود تحقیق مـستقلی در ایـن   General Accounting Officeجنرال آکونتینگ آفیس . این، تا این زمان، اینکار انجام نگرفته است

  .باره کرد اما اجازه نیافت از محافظان مخفی بوش تحقیق کند
ده بود، در آن روز، او با کـسی کـه          در تاریخ مورد بحث، جورج بوش از سوي حزب جمهوریخواه، معاونت ریاست جمهوري ش             

. تلفنی نیز صحبت نکرده است؟ شگفت تر از همه این نیست که آیا بوش در پاریس بوده است یا نه . زنده باشد و بتواند شهادت بدهد     
  .اینست که چرا وي نمی تواند بطور قطع ثابت کند که در پاریس نبوده است

 
  
  
  

شاید اشتباه می کننـد  . ي پاریس براین نظرند که بوش در آن گفتگوها حضور داشته است              بعضی از شرکت کنندگان در دیدارها     
و همانقـدر  . مشکل است بتوان باور کرد که بوش در بحبوحه مبارزات انتخاباتی به پاریس پرواز کرده باشد       . و شاید اشتباه نمی کنند    

  .ا، اطالع نیز نیافته استمشکل است بتوان باور کرد، وي از آن دیدارها و گفتگوها و توافقه
  

  آیا ریگان از توافقهاي محرمانه اطالع داشت یا نه؟
  

ي  اطالع داشته و در آن شرکت کرده است یا نه؟ اطالعی جز اظهار ریگـان           در پاسخ این پرسش که آیا رونالد ریگان از معامله سرّ
  :، در دست نیست1991، بهنگام بازي گلف در کالیفرنیا، در ژوئن 

من براي آنهـا بـسیار متـأثر    . کوشیدم به گروگانها کمک کنم    . راست اینست که من کاري غیر از آن کردم که می پرسید           « :ریگان   
. این حرف که من نگران اثر آزاد شدن گروگانها بر نتـایج انتخابـات بـوده ام، وهمـی بـیش نیـست                  . بودم و می خواستم رها شوند     

  .»ن بعمل آوردم، تنها در جهت بازگرداندن آنها بخانه بودکوششهائی که م... کوشیدم کاري بکنم 
  آیا این کوششها متضمن تماس با حکومت ایران نیز بوده است؟:     سئوال
  .توسط من، نه، نه:     ریگان
  شاید توسط کسانی که فعالیتهاي انتخاباتی شما را اداره می کردند؟:     سئوال
  .»بعضی از این چیزها جزء اطالعات سري طبقه بندي شده هستند.  بشوممن نمی توانم وارد جزئیات«:    ریگان

او سـه  .     با وجود حداکثر تکیه بر جنبه غیررسمی میدان گلف، ریگان، در جواب خود، معلوم کرد که متوجه اهمیت سئوال هـست   
  .وگانها از ایران بیرون آورده شوند، از سوي او کوشش شده است گر1980در جریان مبارزات انتخاباتی سال : بار پی در پی گفت

    دیدارهاي مادرید و پاریس، آنطور که هر منبعی وصف می کند، در واقع کوشش مستقلی بوده است براي آزاد کردن گروگانهـا                  
  .و ممکن است آنها قصد خود را به ریگان چنان که او می گوید، وانمود کرده باشند

  
  سئوال اصلی کدام است؟

  
آیـا  : سئوال اصـلی اینـست  . لی این نیست که آیا بوش در پاریس بوده است و آیا ریگان از معامله آگاه بوده است یا نه                   سئوال اص 

نمایندگان یک حزب سیاسی که در قدرت نبوده است، بطور سري و غیرقانونی، با نمایندگان یـک قـدرت خـارجی خـصم، گفتگـو       
 حکومت مشروع کشور خود بوده است یا نه؟ حتی امروز که بیش از یک دهه از کرده اند یا نه؟ آیا قصدشان ناکام کردن کوششهاي      

آن ماجرا می گذرد، مشکل می توان تصور کرد کسانی از یک حزب مخالف با طوالنی کـردن دوران زنـدانی امریکـائی همـوطن                 
ي انتخاباتی ریگـان و بـوش را اداره   کسانی که فعالیتها: و آنچه روي داده اینست  . خود، کوشیده باشند، موفقیت سیاسی بکف آورند      

  .می کرده اند، یک سازمان حرفه اي بوجود آورده اند و با آن، در دمکراسی امریکا خرابکاري کرده اند
نه مطبوعات و نه قوة مقننه نمی خواسـتند تـا مرحلـه    .     در ماجراي ایرانگیت، گزارشی را که به ریگان داده شده بود، از بین بردند    

این شد که خود را به این قانع کردند که رئیس جمهوري نمی دانسته است و حـال آنکـه      . یس جمهوري محبوب بروند   عزل یک رئ  
  . را بوجود آورده بودند" اکتبر سورپرایز"همان کسانی ماجراي ایران گیت را بوجود آوردند که پیش از آن 
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 به ریگان، روز به روز و جزء به جزء، فروش محرمانه اسلحه به  سرهنگ الیویه نورث کتابی نوشته است و در آن، می گوید،          « :توضیح

آیـا در  . آن بار، نخواستند جستجوي حقیقـت را تـا بـه آخـر برونـد     . ایران و خرید اسلحه به سود آن براي کنتراها گزارش می شد      
  ؟»رسیدگی به افتضاح اکتبر سورپرایز تا آخر خواهند رفت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1370، پاییز 3شماره ( به نقل از مجلۀ سیاست خارجی * نبويمقالۀ بهزاد: ضمیمه
  

  پاسخهائی به نقد بیانیۀ عمومی الجزایر
  

منتـشر  »  ایاالت متحده-دیوان داوري ایران « مجلۀ سیاست خارجی مقاله اي تحت عنوان ) 1369زمستان  (4بعد از سالم، در شمارة      
دخالت آمریکا در ایران و علل تصرف النۀ جاسوسی، بیانیۀ الجزایر و اجراي آن شده که طی آن با اشارة کوتاهی به سوابق تاریخی     

، با استفاده از فرصت، موضوع حکمیت یا داوري نیز مورد تجزیه و تحلیل واقع شـده و در  . مورد نقد و بررسی قرار گرفته است  ضمناً
  .و همچنین محل دیوان، مورد انتقاد قرار گرفته استاین مورد تن در دادن به داوري مرضی الطرفین، ترتیب رسیدگی به دعاوي، 

   متأسفانه بنده با وجود دریافت مجلۀ مزبور، تا زمان انعکاس مطالب آن به طور کامـل، در یکـی از روزنامـه هـاي یومیـه، فرصـت                     
ل نیک گرفتم، گرچه دربادي امـر  ولی پس از مطالعه، درج آن را به دالیلی که متعاقباً بیان خواهم داشت، به فا         . مطالعۀ آن را نیافتم   

ممکن است این تلقی به وجود آید که درج چنین مطالبی در نشریه اي که صاحب امتیاز آن وزیر محتـرم امـور خارجـه اسـت، بـه          
  .منزلۀ تأیید دیدگاههاي مندرج، توسط دولت جمهوري اسالمی باشد

 ی، فرصتی را به دست داده که بتوان با همکـاري مـسئوالن محتـرم       به نظر بنده، درج مقالۀ فوق االشعار، پس از یک سکوت طوالن          
 ، آنچه را که سالها به دالیل مختلف از دید عموم و خصوصاً محققان و صاحبنظران مکتوم مانـده مطـرح و بـه                مجلۀ سیاست خارجی  

و فـصل مـسئلۀ گروگانهـا داشـته     این جانب، به دلیل نقشی که در مذاکرات مربوط به حـل  . تر بیانیۀ الجزایر پرداخت بررسی عمیق 
است، از این فرصت استفاده کرده، ابتدا مقدماتی را به نظر خوانندگان محترم رسانده، سپس بـه بررسـی اجمـالی نقـد بیانیـه، نقـد            

  .خواهد پرداخت) که در مقاله آمده است(ارجاع اختالفات به داوري و نقد بیانیه در اجرا 

                                            
 مهندس  بهزاد نبوي وزیر مشاور در امور اجرایی کابینۀ شهید رجائی و مسئول مذاکرات مربوط به بیانیۀ الجزایر بوده و در حال حاضر مشاور وزیر فرهنگ - *

 .شناس مرکز تحقیقات استراتژیک می باشدو ارشاد اسالمی و کار
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  نکات کلی ) الف

رباره حل و فصل مسئلۀ گروگانها و تصویب و امضاي بیانیه اي در این زمینه، توسط یک دولت قـانونی، از اقـدامات      مذاکره د  -1     
نیز بـود،  ) ره(منحصر به فرد در سراسر جهان و در طول تاریخ بوده است و شاید جز دولت مردمی شهید رجایی که مورد تأیید امام           

شاید به همین دلیل بود که از زمان آغاز مذاکرات مربـوط بـه آزادي گروگانهـا تـا     . هیچ مرجع دیگري یاراي انجام آن را نداشت      
لحظۀ امضاي بیانیۀ الجزایر، هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی داوطلب انجام این امر خطیر و سرنوشت ساز نشده و حتی کـوچکترین             

ز جمله بنی صدر، رئـیس جمهـور وقـت، برخـی از اعـضاي          خصوصاً مخالفان بیانیۀ بعد از امضا، ا      (کالمی در این زمینه بر زبان نراند        
بنـده بارهـا و خـصوصاً در    ). دولت موقت و بعضی از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی که بعدها به صـف مخالفـان بیانیـه پیوسـتند           

حـوال کـشور در   گزارشی که به جلسۀ رسمی و غیرعلنی مجلس شوراي اسالمی، پس از امضاي بیانیۀ الجزایر تقدیم کرد، اوضاع و ا             
طول دورة مذاکرات فشرده در مورد حل و فصل مسئلۀ گروگانها تا امضاي بیانیه را به شرایط سیرکها، در زمانی که سیرك باز قـصد             

  . وارد کردن سر خود به دهانِ باز شیر می کند و در آن لحظات نفس همه در سینه حبس می شود، تشبیه کرده است
 جوسازي ها، حل و فصل مسئلۀ گروگانها و بیانیۀ الجزایر را یکی از افتخارات دولـت شـهید رجـایی و             این جانب به رغم همۀ     -2     

حاکی از فداکاري، شجاعت و عشق به انقالب و رهبري دولت مزبور دانسته و ضمن اینکه نقش چندانی بـراي خـود در ایـن زمینـه            
الزم می داند به عنوان یک نکته، در ایـن بخـش،   . خویش می داندقائل نیست، همان نقش اندك را نیز از افتخارات زندگی سیاسی       

شهید رجایی و بنده، پیش از تصویب شرایط مجلس شوراي اسالمی براي آزادي گروگانهـا، بـا      . به نقل یک واقعیت تاریخی بپردازد     
مـع  . ، مخالف بودیم) آزادي آنهاولو صرفاً یک محاکمۀ سیاسی و حتی بدون دریافت ما به ازا براي(آزادي گروگانها بدون محاکمه   

الوصف، وقتی خواست امام راحل و نظام جمهوري اسالمی را براي حل و فصل سریع موضوع، به شیوة پیشنهادي مجلـس شـوراي                     
اسالمی درك کردیم، با تمام توان در راه اجراي مصوبۀ مجلس تالش کرده و حتی از آبروي دولـت در ایـن راه سـرمایه گـذاري       

ه نیک می دانستیم که گروگانگیري جاسوسان آمریکایی یک عمل افتخارآمیز بود، ولی آزاد کردن آنها به هر شـکل و       کردیم؛ جراک 
تحت هر شرایطی، نه تنها نمی توانست براي اقدام کنندگان افتخاري به ارمغان آورد، بلکه منشاء اتهامات فراوان نیز خواهد شد و با          

و می دانـستیم کـه   ) 1(یی و حقیر، به رغم میل باطنی خود، پاي در این ورطۀ هولناك نهاده           علم به چنین پیامدي، دولت شهید رجا      
اگر ما داوطلب چنین کاري نشویم، ممکن است ماجرا به صورت الینحل باقی مانده و حتی خطرات احتمالی بعدي، انقالب و کشور                 

 گروگانگیري در زمان ریاست جمهوري کارتر حل نمـی شـد،    امروز، بنده به این نتیجه رسیده است که اگر ماجراي         . را تهدید کند  
افکار عمومی . هیچ بعید نبود که آمریکا همان برخوردي راکه امروز با عراق می کند، در زمامداري ریگان با جمهوري اسالمی بکند                

اقداماتی بمراتب آمـاده تـر از   براي انجام چنین    ) به پیروي از موضع ابرقدرتها و قدرتهاي بزرگ       (غالب دولتها در سطح بین الملی       
  .شرایط اقدام علیه عراق بود

 متأسفانه در طول مذاکرات، تصویب و امضاي بیانیۀ الجزایر، وضع اداري مملکت در هم ریخته و دسترسی به اطالعات الزم و                   -3     
 را در مذاکرات ایفا کنند، به دلیـل  وزارتخانه هاي خارجه و دارایی که می بایست بزرگترین نقش. نیروي کارشناسی قوي میسر نبود 

مخالفت بنی صدر با وزیران پیشنهادي شهید رجایی، فاقد وزیر بودند، گرچه مسئوالن و کارشناسان هر دو وزارتخانه در حـد تـوان                     
گـر  بانک مرکزي، تحت سرپرستی علیرضا نـوبري، تقریبـاً از کنتـرل دولـت خـارج بـوده و ا         . کمکهاي شایانی در این زمینه کردند     

از نظر وجود کارشناسان حقوق بین . همکاري فردي اعضاي کاردان و فداکار آن نبود، اصوالً امکان ادامۀ مذاکرات فراهم نمی شد         
الملل، تیم کارشناسی فاقد امکانات کافی بود و به رغم همکاري توأم با فداکاري حقوقدانان جوان، به دلیـل ضـعف فـوق االشـعار،                  

کمتر مورد توجه تیم مذاکره کنندة ایرانی قرار گرفت و بعدها به علـت عـدم امکـان پـیش        » بعیت مضاعف تا« بعضی از مسائل نظیر     
به طور کلی، تیم کارشناسی که در نخست وزیـري مـذاکرات   . بینی تمام مسائل، اسباب دردسر و خرده گیري هاي فراوان وافع شد      

د و این در حالی بود که طرف مقابل فقط دهها کارشناس بـه همـراه   را پشتیبانی می کرد، از شمار انگشتان یک دست تجاوز نمی کر        
با وجـود  ایـن نـابرابري واضـح،     . وارن کریستوفر، معاون وزیر خارجۀ وقت آمریکا در طول مذاکرات، در الجزایر مستقر کرده بود              

  .رغم کارشکنی هاي داخلی بودآنچه به دست آمد، تنها در سایۀ لطف خداوند و فداکاري همان گروههاي کوچک کارشناسی و به 
 پس از امضاي بیانیۀ الجزایر، بر خالف ماههاي مذاکرات و حتی لحظات قبل از امضاي بیانیه که همۀ جناحهـا سـکوت اختیـار             -4     

و اگر هم مطلبی مطرح کرده بودند، در جهت متهم  کردن دولت به کارشکنی در حل و فصل سـریع و فـوري مـسئله         (کرده بودند   
متأسـفانه، در رأس ایـن   . ، با هوچیگري و سروصداي فراوان، زبان به انتقاد از بیانیه گشوده و حتی تهمت خیانت به دولت زدند              )بود

عده، رئیس جمهور وقت، بنی صدر، قرار داشت که عالوه بر طرح مسئله در مصاحبه ها و مقـاالت متعـدد، رسـماً و علنـاً علیـه شـهید                 
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ارگـان نهـضت     ( میـزان و  ) ارگـان بنـی صـدر      (انقالب اسالمی روزنامه هاي   ). 2( یم قوة قضاییه کرد   رجایی و بنده اعالم جرمی تسل     
، نیز طی دهها شماره، به نقد و بررسی غیرمنصفانۀ بیانیه، همراه با هوچیگري هاي فراوان پرداخته و با کمک تمام طیف ضـد      )آزادي

رآمیز دولت شهید رجائی خیانتی جبران ناپذیر معرفی شـده کـه کـسی    انقالب آن دوره، آنچنان جوهرپاشی کردند که اقدام افتخا    
  .یاراي دفاع از آن را نداشته باشد

    دولت شهید رجایی نیز چون یک طرف ماجرا رئیس جمهور قانونی کشور بود، فداکارانه سـکوت اختیـار کـرده و نمـی توانـست           
جوسازي ها و دروغ پردازي ها علیه دولت و سـکوت مزبـور کـه    . ماهیت برخوردهاي فوق الذکر و برخورد کنندگان را برمال کند       

بود، کار را به جایی رساند که حتی در بین دوستان دولت شهید رجایی نیـز شـبهات     » سنگ را بسته و سگ را باز کرده اند        « مصداق  
 از ایشان درخواست کردیم که به رفته و) ره(با توجه به چنان شرایطی، شهید رجایی و بنده به دیدار حضرت امام              . جدي ایجاد شد  

ایشان مصالح نظام و ضرورت عدم درگیري دولت بـا رئـیس جمهـور را بـه مـا              . دولت اجازه پاسخگویی به رئیس جمهور داده شود       
با توجه به دستور فوق الذکر، امکان روشـنگري افکـارعمومی تـا سـقوط بنـی      ). 3(گوشزد کرده و اجازة مقابله و پاسخگویی ندادند  

 ساعته در جلسۀ رسمی و غیر علنی مجلس شوراي اسالمی، پس از صـدور بیانیـۀ الجزایـر    4 از دولت سلب شد و تنها به گزارش   صدر،
پس از فرار بنی صدر و مشخص تر شدن ماهیت ) 4. (که توسط اینجانب به عنوان وزیر مشاور در امور اجرایی داده شد، اکتفا گردید       

ه اوضاع بحرانی جامعه و کشور، پاسخگویی به اتهامات و جوهرپاشی هاي بنی صدر و دارودسته اش           مخالفان وقت بیانیه، و با توجه ب      
از طرفی مسئوالن و مردم نیز آنقدر مسئله با بنی صدر و هواداران وي داشـتند کـه فرصـت    . ضروري و به جا تشخیص داده نمی شد  

اشت و به طور خالصه با تغییر شرایط، مسئلۀ بیانیـه دیگـر مـسئلۀ روز    برخورد با موضوع کهنۀ شدة گروگانها و بیانیه برایشان وجود ند          
متأسفانه، سالها بعد گروههاي دیگري، به دالیل مختلـف و متفـاوت       . جامعه نبود که در مورد آن بحث و گفتگوي جدیدي آغاز شود           

ارشی توسط یک کمیسیون ویژة مجلس شـوراي  تقریباً همان انتقادات و مواضع مخالفان اولیۀ بیانیه را مطرح کردند و یک بار نیز گز    
اسالمی در مورد بیانیه و پیامدهاي آن به سبک و سیاق انتقادات قبلی تهیه شد که باز هم با کمـال تأسـف نـه گـزارش مزبـور و نـه                         

ه اي از پاسخهاي الزم به آن در جلسۀ علنی مجلس شوراي اسالمی قرائت نگردید و تنها نسخی از گزارش و پاسـخهاي آن بـین پـار        
خواص توزیع شدو اصل گزارش به قرار اطالع ضمیمۀ پروندة اعالم جرم بنی صدر از شهید رجایی و بنده گردید و به این ترتیـب،            

 و مجلۀ سیاسـت خـارجی  خوشبختانه، درج مقالۀ انتقادي فوق الذکر در . دیگر هرگز فرصتی براي طرح علنی مسائل بیانیه یافت نشد       
یۀ روزانه، فرصت و فضاي مناسب جهت طرح نا گفته ها و نانوشته ها در مورد مـسائل مربـوط بـه گروگانهـا،                 به دنبال آن در دو نشر     

  .آزادي آنها و بیانیۀ الجزایر و پیامدهاي آن به دست داد
   الزم به توضیح است که طی سالهاي اخیر به کمک عده اي از دوستان و با حمایت دولت وقت، تالش زیـادي در جهـت تـدوین                 
تاریخچۀ مربوط به مذاکرات انجام شده در جهت حل و فصل مسئلۀ گروگانها کرده و اسناد زیادي را در این مورد با مشقت فراوان               
گردآوري نموده که بجرئت می توان ادعا کرد که اگر این تالشها صورت نمی گرفت، بخش مهمـی از تـاریخ کـشور و انقـالب در              

 وجود دارد که اسناد تاریخی مزبور از طریق آن مجله و یا طرق دیگر در اختیار محققـان و        در حال حاضر، آمادگی   . محاق می ماند  
  .صاحبنظران قرار گیرد

 آیا مصوبۀ مجلس شوراي اسالمی در مورد حل و فصل مسئلۀ گروگانها قانونی بوده است؟ در جاي جاي مقالۀ منتـشره در آن                 -5     
 مجلس شوراي اسـالمی نـام بـرده شـده و مفـاد بیانیـۀ       11/8/59یگر، از مصوبۀ مورخ مجلۀ محترم و همچنین در برخی گزارشهاي د 

الجزایر با شروط مندرج در مصوبۀ مذکور تطبیق داده شده و سپس به طور غیرمستقیم نتیجه گیري شده است کـه نتـایج حاصـل از                 
البته، این اقدام نویسندة مقالۀ مورد بحث، مسبوق . تبیانیۀ الجزایر با شرایط فوق الذکر مطابقت نداشته و یا در حد مطلوب نبوده اس       

 مجلس شـوراي اسـالمی و شـروط    11/8/59پس از امضا و شروع به اجراي بیانیۀ الجزایر، موضوع مصوبۀ مورخ          . به سابقۀ قبلی است   
کـه در هـر دوره   (لف مندرج در آن، از جمله مسائلی بوده که همواره مورد استناد قرار گرفته و مخصوصاً از طـرف جناحهـاي مخـا     

در مقالۀ مزبـور و  . ، دربارة آن تفاسیر گوناگون به عمل آمده است)تفاوت کرده و اولین جناح بنی صدر و نهضت آزادي بوده است      
تلقی کرده و با تأکید بر اینکه مصوبه حاوي احکام » قانون«نیز گزارشهاي دیگر، سعی بر این بوده است که مصوبۀ مزبور را به عنوان       

  .رقابل تغییر و الزم االجرا و قطعی است، دولت شهید رجایی را متخلف از قانون مصوب مجلس معرفی کنندغی
بوده است؟ در پاسخ به ایـن سـئوال و    « قانون« مجلس شوراي اسالمی     11/8/1359    ولی آیا واقعاً و از لحاظ حقوقی مصوبۀ مورخ          
  :شبهۀ ایجاد شده تذکر موارد زیر ضروري است

در زیربخشی از مذاکرات مجلس شوراي اسالمی در هنگام تصویب شرایط مجلس، به نقل از شصت و سـومین جلـسۀ علنـی               ) ف    ال
  :دورة اول مجلس شوراي اسالمی، عیناً بازنویسی می شود
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  :     اظهارات یکی از نمایندگان خطاب به رئیس مجلس

، نه به شـکل الیحـه و نـه بـه شـکل طـرح       )ۀ مربوط به آزادي گروگانها   منظور مصوب ( جناب عالی تصریح فرمودید که این        …       « 
، اگـر   . بنابراین، اگر طرح می بود، طبعاً باید مشخص می شد که یک شوري یا دو شـوري اسـت  . قانونی وارد مجلس شده است   مـثالً

 کرد، بعد می رفت به کمیسیون بـاز  طرح عادي بود، ما حاال در شور اول بودیم و بعد از رأي گیري امروز یا موافقتی که مجلس می             
بنابراین، همان طور که آقاي عسگراوالدي می فرمایند، دقیقاً همین طور اسـت و ایـن      .  روز دیگر می آمد    5براي شور دوم و بعد از       
  »…هیچ کدام از اینها نیست 

  
  :اظهارات رئیس مجلس در پاسخ یکی از نمایندگان

در اینجا یـک  .  دکتر سامی خواندند و مربوط به این موضوع نیست و مربوط به لوایح است این همان چیزي بود که آقاي      …       « 
 و ضمناٌ هـم پیداسـت ان دولتـی کـه     …اي را امام به عهدة مجلس گذاشته اند که خارج از همۀ معیارها داریم حل می کنیم   مسئله

د، یک دولتی است که ما رأي اعتمـاد بـه او داده ایـم، ایـن     و می خواهد این را اجرا بکن) اشاره به دولت شهید رجایی    (آنجا نشسته   
  ».طور نیست که بخواهد منافع ایران را با یک لفظی فداي چیز دیگري بکند

  
رسـت و  » الیحۀ قانونی« و نه » طرح قانونی«    به این ترتیب، مالحظه می شود که مجلس خود نیز به اینکه مصوبۀ مزبور نه               بوده، مقّ

  .نمی شود» قانون«  فوق، هیج مصوبه اي تبدیل به غیر از دو مورد
را دارد؟ طبق اصل پنجاه و شـشم   » قانون« مورد بحث ارزش حقوقی یک      » مصوبه«باید دید آیا  از لحاظ ماهیت و شکل نیز           )      ب

منتخب مردم تشکیل قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، اعمال قوة مقننه از طریق مجلس شوراي اسالمی است که از نمایندگان                 
بـدین  . می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعدي می آید، براي اجرا به قوة مجریه و قضاییه ابـالغ مـی شـود      

ترتیب، مصوبات قوة مقننه پس از طی مراحل مندرج در قانون اساسی باید به دولت ابالغ شود و مفهوم مخالف آن این  اسـت کـه                     
 سوي قوة مقننه صادر شود که مراحل معینه در قانون اساسی را طی نکرده باشد، نمی تواند عنوان مـصوبات الزم  چنانچه مصوباتی از 

  .االجراي قوة مقننه را پیدا کند
    همچنین طبق اصل شصت و پنجم قانون اساسی، مصوبات الزم االجراي قوة مقننه الزاماٌ نمی تواند از صـورت طـرح و یـا الیحـه                    

طبق اصل نود و سه و نود و چهار قانون اساسی، تأئید شوراي نگهبان نسبت به کلیۀ مصوبات مجلس جهت یـافتن اعتبـار           . خارج باشد 
  : حال باید دید که مصوبه مورد بحث از لحاظ شکلی چگونه بوده است. قانونی، ضروري است

ت طرح یا الیحه توسط نماینـدگان مجلـس و یـا     در حالی که قوانین مصوب مجلس شوراي اسالمی به طور کلی ابتدا به صور   -1     
دولت به مجلس تقدیم می شود و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار می گیرد، مصوبۀ مذکور صرفاً به صورت نظریۀ کمیسیون بررسی       

  . مسئلۀ گروگانها در مجلس مطرح بوده است
یا طی مهلت قـانونی بـا امـضاي ریاسـت مجلـس شـوراي        قوانین مصوب مجلس شوراي اسالمی، پس از تأیید شوراي نگهبان   -2     

  .اسالمی به نهاد ریاست جمهوري اعالم و از طریق رئیس جمهور جهت اجرا به دولت ابالغ می شود
 روز آن را امضا و بـه دولـت   5    طبق مادة یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شوراي اسالمی به رئیس جمهور ابالغ و وي نیز ظرف     

  . ساعت آن را منتشر نماید48و دولت موظف است ظرف مدت ابالغ می کند 
طبق سوابق موجود، مصوبۀ فوق الذکر هـیچ یـک   .  قانون مدنی، انتشار قوانین باید در روزنامۀ رسمی به عمل آید  3   بر اساس مادة    

یک ماه پس از تصویب مـصوبه و  تقریباً  (8/9/59 مورخ 52716از مراحل فوق را طی نکرده است و دولت صرفاً از طریق نامۀ شمارة              
کـه  ) 1پیوسـت شـمارة   (ادارة کل قوانین مجلس شوراي اسالمی، رسماً در جریان مصوبه قرار گرفتـه اسـت     ) شروع اقدامات دولت  

بالطبع ، صرفاً یک نامۀ اداري بوده و اصوالً ادارة قوانین حق ابالغ مصوبات مجلس، آن هـم بـه وزیـر مـشاور در امـور اجرایـی را                       
  .ته است ، نامۀ مزبور ابالغ قانونی تلقی نمی شودنداش

وظیفـۀ  «  باالخره، آیا اصوالً گروگانگیري و یا آزادي گروگانهایی که توسط مردم نگهداري و کنترل می شوند، می توانـست                 -3     
به اجـراي چنـان مـصوبه اي    هیچ دولتی به حساب آید و آیا اصوالً مجلس شوراي اسالمی قانوناً می توانست دولت را ملزم         » قانونی

بکند؟ اگر چنین بود، چرا کمیسیون ویژه حل و فصل مسئلۀ گروگانها، پیش از تصویب رهنمودهاي مربوط به آزادي گروگانها، وزیر           
مشاور در امور اجرایی را به عنوان نمایندة دولت وقت دعوت و از وي سئوال می کند که آیا اگر مجلس شوراي اسـالمی مـواردي    
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سئوال رئیس کمیسیون از این جانب به عنوان وزیر مـشاور در امـور    (این زمینه تصویب کند، دولت آنها را اجرا خواهد کرد؟           را در   
  ).اجرایی در جلسۀ مذکور

 صرفاً یک اعالم نظر، اعالم موضع و رهنمود مجلس شـوراي اسـالمی بـه        11/8/59 با توجه به موارد فوق الذکر، مصوبۀ مورخ          -4     
که دولت می توانست و می بایـست در چـارچوب آن بـه تـشخیص     ) به مجلس است) ره(که خود مبتنی بر رهنمود امام   (د  دولت بو 

  .خود نسبت به انتخاب روشهاي مناسب اجرایی اقدام کند
ـ         د کـه      در خاتمۀ این مبحث، توجه خوانندگان، علی الخصوص صاحبنظران، محققان و حقوقدانان را به این نکته جلـب مـی نمای

 الیحۀ مربوط بـه حـل و   24/10/59 مجلس حکم قانون الزم االجرا را داشت، چگونه همان مجلس در تاریخ             11/8/59چنانچه مصوبۀ   
فصل دعاوي را که از نظر شکلی در تعارض با شروط مجلس است، تصویب می کند؟ مذاکرات مفصل انجام شده در هنگام تـصویب           

 و عملیات اجرایی انجام   11/8/59اي اسالمی، وجود اختالفات شکلی متعدد فی مابین مصوبۀ          الیحۀ مزبور در جلسۀ علنی مجلس شور      
شده توسط دولت را که صریحاً به اطالع مجلس رسیده است، نشان می دهد و تصویب الیحۀ حل و فـصل دعـاوي توسـط مجلـس،       

  .توسط مجلس بوده است) حداقل از نظر شکل(نشانه اي از تأیید عملیات اجرایی 
    به رغم تمام توضیحات فوق الذکر، به شهادت کلیۀ سوابق موجود، دولت شهید رجـایی نهایـت کوشـش خـود را جهـت منظـور                   

مـضافاً اینکـه معمـوالً    . ، در بیانیه به کار برده است11/8/59کردن جزو جزو نظرات و تصمیمات مجلس شوراي اسالمی، یعنی مصوبۀ            
از جملـه اینکـه در مـصوبه آمـده اسـت کـه در       .  اهداف کلی نظام و مجلس شورا مغایر بوداجراي مو به موي مصوبه در مواردي با  

صورت تحقق کامل شرایط ایران، گروگانها آزاد شوند و اگر بخشی از شروط تحقق یافت، متناسب با شروط تحقق یافته، تعدادي از        
ود، هنوز هم تعـدادي از گروگانهـاي آمریکـایی در طهـران     اگر قرار بود این بخش از مصوبه مو به مو اجرا ش     . گروگانها آزاد شوند  

نگهداري می شدند و آیا این نقض غرض نبود؟ و آیا انجام این امر در اوضاع و احوالی که بر جامعـه حکمفرمـا بـود، مـی توانـست         
  را تأیید کند؟) ره(مصالح کشور و نظر امام 

در چنـد جـاي مقالـه از وزیـر وقـت      : صل مسئله گروگانها و بیانیۀ الجزایر نقش وزیر مشاور درامور اجرایی در جریان حل و ف        -6     
وزیـر وقـت مـشاور در امـور اجرایـی مـسئول امـور        « ، «مسئول وقت حل و فصل مسئلۀ گروگانها «مشاور در امور اجرایی به عنوان       

شده کـه مـسئولیت حـل و فـصل مـسئله را      نام برده و به عمد یا به سهو تالش » مسئول وقت کمیسیون امور گروگانها« ، و  «گروگانها
همـان طـور کـه در بخـشهاي قبلـی نیـز       (گرچه این جانب . یکسره به عهدة وزیر مشاور در امور اجرایی کابینۀ شهید رجایی بگذارد    

 ، شرکت در مذاکرات مربوط به حل و فصل مسئلۀ گروگانها و داشتن نقش در این مورد یعنی یکی از بحرانهاي پیچیـدة      )مطرح کرد 
تاریخ انقالب اسالمی را، یکی از افتخارات زندگی سیاسی و مبارزاتی خود دانسته و می داند، مـع الوصـف، توضـیح مـوارد زیـر در                

  :جهت روشن شدن اذهان، خالی از فایده نیست
ن نماینـدة     واقعیت قضیه این است که پس از طرح مصوبۀ مجلس در جلسۀ هیئت وزیران، وزیر مشاور در امـور اجرایـی بـه عنـوا                      

دولت جهت انجام مذاکرات و اتخاذ روشهاي اجرایی براي حل و فصل مسئلۀ گروگانها و مسائل حقوقی و مالی بین ایران و آمریکا                 
در کلیۀ مراحل مذاکرات مزبور، این جانب با داشتن سمت وزیر مشاور در امور اجرایی صرفاً به عنوان نماینـدة دولـت           . انتخاب شد 

همچنـین اشـاره بـه ایـن نکتـه      )  5.  (قیقت در کلیۀ صورت مذاکرات هیئت وزیران به طور دقیق منعکس است           عمل کرده و این ح    
ضروري است که کلیۀ مراجع عالیۀ مملکتی از جمله دفتر حضرت امام، سران سه قوه، هیئت رئیـسه و کمیـسیوهاي ذیـربط مجلـس                     

وب در جریان جزو جزو مذاکرات و مواضع اتخـاذ شـده از سـوي     عالوه بر اینکه به صورت مکت…شوراي اسالمی، هیئت وزیران و  
که در آن زمـان  (و در جلسات سران سه قوه ) ره(مذاکره کنندگان و نتایج حاصله قرار می گرفتند، طی چند مالقات با حضرت امام    

آقاي هاشمی رفـسنجانی،  بدون حضور رئیس جمهور وقت و با شرکت شهداي گرانقدر، بهشتی و رجایی، حجت االسالم و المسلمین     
، پیشرفت مذاکرات و مشکالت احتمالی مطرح و از ایـشان  )رئیس وقت مجلس و این جانب به طور منظم و هفتگی تشکیل می گردید     

  )6. (رهنمودهاي الزم دریافت می شد
دولـت را طـی نامـۀ شـمارة      25/10/59   نهایتاً و پس از جمع بندي کلیۀ اقدامات و نتایج، شهید رجایی، نخست وزیر وقت، مـصوبۀ                  

بیانیه ها، اسناد، مدارك و مکاتبات مربوط به شرایط آزادي پنجـاه و  «  به این جانب ابالغ کرد و دستور داد 20/10/59 مورخ  64530
کنـد  » امـضا و مبادلـه  «را که به تصویب دولت جمهـوري اسـالمی ایـران رسـیده بـود،          » …دو آمریکایی گروگان نزد ملت ایران       

  ).3 و 2ي شماره پیوستها(
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   در خاتمۀ این بحث، می تواند بجرئت ادعا کند که زمانی که حقیر نمایندگی دولت را در این امـر خطیـر و حـساس، آن هـم بـا              
حداقل امکانات موجود در کشور به عهده گرفت، هیچ احدي داوطلب و حتـی آمـادگی پـذیرش مـسئولیت مـذکور را نداشـته و                 

  ) 7. (»دیوانۀ پا برهنه از آب گذشت « - همکاري و ارائۀ مشورتی در این زمینه نبودند بسیاري افراد، حتی حاضر به
  

  »نقد بیانیۀ عمومی« پاسخهایی به ) ب
حـال، در اینجـا   .    در قسمت اول، پاره اي توضیحات، اطالعات و اسناد عمومی در اختیار خوانندگان و صـاحبنظران قـرار گرفـت           

  : مقالۀ مندرج در آن مجله جهت آگاهی خوانندگان تقدیم می شود» یۀ عمومینقد بیان« توضیحاتی در مورد 
بیانیه، آزاد گذاشتن تمام سرمایه هـاي ایـران را مـورد           ) الف(با اشاره به پاراگراف     » نقد بیانیۀ عمومی  «  نویسنده در خصوص     -1     

  :بررسی قرار داده و اعالم کرده است
توضیح آنکه این بند از بیانیه با توجه به اطالعات موجود، در زمان امضاي بیانیـه  ) 8(قق یافت این شرط از شروط تا حدودي تح          « 

)  10( میلیـون دالر  300نیز در بیانیه پیش بینی شده است، مـاجراي  )  9 (4 و 3حتی نحوة رفع اختالف روي اقالم   . تحقق کامل یافت  
اطالعات دولت و مملکت در هنگام مذاکرات و امضاي بیانیه بوده است که   نیز ربطی به اصل پاراگراف فوق نداشته و ناشی از ضعف            

  .  دریافت و به حساب ایران واریز شد3البته، خوشبختانه بعدها تصحیح و رقم مزبور و بهرة آن از حساب شمارة 
در « اف مزبور، انتقاد تکرار شـدة     بیانیه، لغو ادعاهاي آمریکا علیه ایران، نویسنده ضمن نقل پاراگر         ) ب( در خصوص پاراگراف     -2     

طرح انتقاد مذکور ناشی از عدم توجه بـه مـذاکرات        . را مجدداً تکرار کرده است    » واقع مشمول حال مدعیان آمریکایی شده است      
واقعیـت  . مربوط به بیانیه، مذاکرات مربوط به حل و فصل دعاوي در مجلس شوراي اسالمی و ماهیت اختالفات ایران و آمریکاسـت     

ین است که یکی از شروط چهارگانۀ مجلس شوراي اسالمی، لغو کلیۀ ادعاهاي آمریکا علیه ایران بود و هیچ بحثی از دعاوي ایران                ا
دولت شهید رجایی در جهت تحقق شرط مزبور، با بیش از صدها شکایت اتباع آمریکایی علیه دولت ایران با     . علیه امریکا مطرح نبود   

دولت آمریکا این شرط مجلس را پذیرفته و در عـین حـال، در          . ا دالر در دادگاههاي آمریکا مواجه بود      خواسته اي معادل میلیارده   
جستجوي راهی براي طرح دعاوي غیر مرتبط با گروگانگیري و انقالب اسالمی اتباع خود بود؛ چرا که امکان وادار کردن اتباع بـه            

بنابراین، در بادي امر مـسئلۀ  ) 11. (ح دعواي مرجع دیگر وجود داشت   پس گرفتن دعاوي از دادگاههاي آمریکا، مگر در صورت طر         
که مقـرر شـد دعـاوي    ) 12(ارجاع به حکمیت، صرفاً به منظور ایجاد مرجع جایگزین براي  طرح دعاوي اتباع آمریکایی مطرح بود       

، همان طور که »ان آمریکایی شده است   داوري مشمول حال مدعی   « بنابراین، فلسفۀ اینکه    . خود را از دادگاههاي آمریکا پس بگیرند      
، نویسندة محترم مقاله و سایرین فراموش کـرده انـد کـه      ! گفته شد کامالً روشن است و نیازي به تحقیق و کشف نداشته است             ظاهراً

از امـضاي  پـیش  ( دعوي بر اثر آزاد کردن وجوه ایران از توقیف آمریکا و ارجاع شکایات آمریکاییها علیه ایران بود، نـه بـر عکـس           
، در روز امضاي بیانیۀ الجزایر، اگر اشتباه نکرده و حافظه یاري دهد، تنها یک دعوي، آن هم از طرف دولت ایران علیه دولت                 )بیانیه

مع الوصف، در پاراگراف مربوط به بیانیه، دعاوي دولت علیه دولت و دعاوي متقابل دولت نسبت به اتباع، پـیش            . آمریکا، مطرح بود  
آنچه مد نظر انتقاد کننـدگان و از جملـه نویـسندة مقالـه اسـت،        . است که تقریباً در برگیرندة کلیۀ دعاوي ما خواهد بود         بینی شده   

احتماالً این است که چرا دولت ایران و اتباع ایرانی حق طرح دعواي مستقل علیه اتباع آمریکایی ندارند؟ و به طور ضمنی، القـاي              
در حالی که این مطلب از بی اطالعی آنان در مـورد تفـاوت سـاختار       . ین حقی برخوردار است   شبهه می کنند که طرف دیگر از چن       

اقتصادي ایران و آمریکا ناشی می شود و گرنه در بیانیه، گرچه اغلب حقوق یک طرفه اي به نفع ایران در نظرگرفته شده اسـت، در      
توجه به ساختار اقتصادي آمریکـا تمـام مـدعیان آمریکـایی غیـر      این زمینه، هر دو طرف از حقوق یکسانی برخوردار هستند، لیکن با         

منتقدان بیانیه قطعاً آگـاهی   . دولتی هستند؛ در حالی که کلیۀ سازمانهاي ایرانی طرف دعوي دولتی یا تحت کنترل دولت می باشند                
د و همچنین اسـت در مـورد ایـران    دارند که دولت و مؤسسات دولتی آمریکا هیچ حقی براي اقامۀ دعوي علیه اتباع ایران را ندارن    

که حق طرح دعوي علیه اتباع آمریکایی را ندارند و اصوالً چنین عملی از نظر حقوق بین المل امکان پـذیر نیـست کـه دو دولـت                  
  .بیانیه اي را امضا کنند و اتباع خود را مجبور به حضور در یک داوري بین المللی نمایند

 دعـوي، ذکـر   1400(دآوري است که بسیاري از دعاوي مطروحۀ دولت ایران علیه اتبـاع آمریکـا      در خاتمه این قسمت، الزم به یا   
  .، به عنوان دعاوي متقابل در داوري ثبت شده است)شده در مقاله

 و ، نویسنده مقاله با اشاره به دعاوي که در صالحیت دادگاههاي ایـران بـود، بـه تخلـف آمریکـا از بیانیـه       )ب(    در مورد پاراگراف    
، وجـود دعـاوي                   خارج نکردن دعاوي مزبور از دادگاههاي آمریکا اشاره کرده که به فرض صحت، اوالً ربطی به بیانیه ندارد و ثانیـاً

بـه فـرض صـدور حکـم محکومیـت ایـران در دادگـاه         (نخواهد داشـت    ) مدعیان(مزبور هیچ خاصیتی براي خواهانهاي آمریکائی       
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، باید اشاره کـرد کـه آمریکـا در    .  به دلیل تخلف از بیانیه- المللی قابل طرح نخواهد بود    آمریکایی، مسئله در هیچ دادگاه بین      ضمناً
  )عمل دهها تخلف از بیانیه داشته که تماماً در دیوان به ثبت رسیده و در دست رسیدگی است

ندة مقاله ضـمن نقـل مـادة مزبـور، ادعـا       بیانیه، یعنی ضمانت عدم دخالت آمریکا در امور داخلی ایران، نویس1 در مورد مادة     -3     
  :کرده است

ایاالت متحده نه تنها هیچ تعهدي در عدم مداخله در امور داخلی نداده است، بلکه هیچ اعترافـی، حتـی بـه طـور ضـمنی و                               « 
هـا بـه    که بعد از صدور بیانیهبنابراین، به نظر ما بر خالف جنجالهایی . تلویحی، هم به اینکه در گذشته این کار را نموده، نکرده است 

راه انداخته اند، مبنی بر اینکه آمریکا به دخالت در امور داخلی ایران اعتراف کرده و متعهد به ترك فعل از این به بعد شده اسـت،                 
  )13(» .نه آن فعل مورد اعتراف واقع شده و نه این ترك فعل تعهد گردیده است

  
  :د    در پاسخ  بموارد زیر متذکر می شو

، در مادة یک بیانیه     ایاالت متحدة آمریکا تعهد می کند که سیاست ایاالت متحده این است و از این پس ایـن خواهـد بـود    «      اوالً
جملۀ مزبور قطعاً و در هر مرجعی تعهد . »که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، سیاسی و یا نظامی در امور داخلی ایران مداخله ننماید           

ولی در مورد اعتراف به مداخله در گذشته، همان طور که شهید رجایی در گزارشی رسمی خود بـه  . له در آینده است   به عدم مداخ  
 و بنده در جلسۀ رسمی و غیرعلنی مجلس شوراي اسالمی، که پس از صدور 6/11/1359مجلس شوراي اسالمی در جلسۀ علنی مورخ        

، به صورت رسمی )آن هم یک ابرقدرت(ته ایم، گرفتن چنین اعترافی از یک کشور   بیانیۀ الجزایر تشکیل شده بود، صریحاً اظهار داش       
مگر قدرتهاي پیروز جنگ جهانی دوم از آلمان هیتلري یـا متحـدین   (و در چارچوب یک سند بین المللی امکان پذیر نبوده و نیست    

، هدف مجلس شوراي اسالمی نیز گرف      ). جنگ خلیج فارس از عراق شکست خورده       تن تعهد مبنی بر عـدم مداخلـه در آینـده        اصوالً
نویسندة مقاله و دیگران که حتی از دور دستی بر آتش نداشته اند، طبیعی اسـت کـه نداننـد کـه     . بود، نگرفت اعتراف به گناه، است 

ه اسـت؛  ، به دنبال چه مذاکرات طوالنی و چقدر مباحثه و مجادله امکـان پـذیر شـد    )جملۀ مذکور در مادة یک    (انشاي همین جمله    
  )14!(واال، اولین عبارت پیشنهادي آمریکا بسیار کمرنگ و در حد تعهد بر عدم مداخله در آینده، همچون گذشته، بود

، برخالف ادعاي نویسندة مقاله که تنها با استناد به یک مصاحبۀ غیر مستند بنده بـا                    دولـت شـهید   روزنامـۀ جمهـوري اسـالمی،       ثانیاً
دن جنجال د ر این زمینه کرده است، موضع همیشگی دولت شهید رجایی در مورد مادة فوق همان اسـت      رجایی را متهم به برپا کر     

  : مجلس شوراي اسالمی به شرح زیر بیان داشته است6/11/1359که شهید رجایی در جلسۀ مورخ 
مور داخلـی ایـران خواسـته شـده     در این زمینه، دولت مجري مصوبۀ مجلس بود که در آن از آمریکا تعهد عدم مداخله در ا                      « 
 نفري که کوچکترین ارزشـی هـم بـراي    52توضیح این مسئله ضرورت دارد که آمریکا و هیچ کشور دیگر، ولو به قیمت جان            . است

 یا که در گفتگوهاي پنهانی از آمریکاییان) انتقاد کنندگان(آنها . آنها قائل نیست، هرگز حاضر به اعتراف به جرم نبوده و نخواهد بود           
واسطه هاي آنها چنین تعهداتی شنیده بودند، اگر می خواستند آنها را به روي کاغذ و با امـضاي رئـیس جمهـور آمریکـا بـه دسـت           

  )15(» .شدند آورند، حتماً ناکام می
  

هم کرده است، در جهـت عکـس بـوده و معلـوم نیـست کـه       » جنجالی«     به طوري که مالحظه می شود، اگر دولت شهید رجایی     
نویسندة مقاله که ان شاءاهللا محقق است، چرا قصد دارد در تمام موارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم دولـت مرزبـور را زیـر سـئوال            

در ضمن، نقل جمالت فوق از گزارش شهید رجایی، از این جهت مفید است کـه نویـسندة   ). به جاي تالش براي کشف حقایق   (ببرد  
 روز پس از امضاي بیانیۀ الجزیره شهید رجـایی بـه آن پاسـخ داده    7ي اکتشافات جدیدي نبوده و مقاله بداند که مطالب مطروحۀ و    

  .است
  : بیانیه در مورد بازپس دادن اموال شاه سابق اظهار داشته است12 بند 4 نویسندة مقاله با طرح مادة -4     

نه ما اطالعی صـحیح از ایـن امـوال    . نش داشته باشد، مسترد نشددراین مورد، عمالً چیزي که نشان از اموال شاه سابق و بستگا            « 
عالوه بر ایـن، گذشـت زمـان،    . داشتیم و نه طرف آمریکایی از حسن نیت الزم برخوردار بود تا جهت تحقق این مهم مساعدت کند              

  )16(» ....ز گذاشته بود با) اعم از صوري و غیره(و بستگانش را براي هر نقل و انتقال احتمالی ) در زمان حیات(دست شاه 
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     معلوم نیست که مقصود نویسنده از طرح مطالب فوق انتقاد از این مادة بیانیه است و یا تکرار عـرایض بنـده کـه خـود عینـاً نقـل           
یی  شهید رجا6/11/1359به هر حال، بنده باز هم براي روشن شدن بیشتر اذهان، بخشی از گزارش مورخ              . کرده و یا تائید آنهاست؟    

  :به مجلس شوراي اسالمی را در زیر نقل می کند
در این زمینه، دولت بارها اعالم کرده است که صورتی از اموال و دارایی هاي شاه معدوم و بـستگانش را در اختیـار نـدارد و            « 

اهـان چیـزي هـستیم کـه نمـی      بنابراین، ما خو. تالشهاي یک سالۀ بانک مرکزي نیز در این زمینه کوچکترین نتیجه اي نداشته است  
، تا یک ماه پیش، تنها یک شکایت علیه شاه و فرح و اشرف در دادگـاه نیویـورك داشـتیم و دیگـر             . دانیم چیست و چقدر است     ضمناً

آیـا منقـدین راهـی    . هیچ اقدامی در مورد سایر بستگان نشده بود و لذا دارایی هاي این عده می توانست آزادانه نقل و انتقال یابد              
 آنکه دولت رفته، براي بازگرداندن چنین اموالی سراغ داشته اند و اگر داشته اند، چرا با دولت در عرض مدت یک سال گذشته      جز

تعهد به عدم مداخلـه و  (به اعتقاد دولت جمهوري اسالمی، دو بند فوق الذکر از مصوبۀ مجلس شوراي اسالمی         ... مطرح نکرده اند؟    
و پیش از آنکه ارزش اقتـصادي و عملـی داشـته باشـد، ارزش سیاسـی دارد، واال کیـست کـه ندانـد           ، بیش   )بازپس دادن اموال شاه   

دسترسی به اموال شاه و بستگانش پس از این همه سرو صدا و هشیاري آنها کار ساده اي نیست و یا تضمین عدم مداخلـۀ آمریکـا در             
  )17(» ...ایران امري نشدنی است 

  
ویسندة مقاله و دیگران در مورد بیانیۀ الجزایر، اطالع از عین گزارش رسـمی شـهید رجـایی بـه جلـسۀ          در تکمیل پاسخ به انتقادات ن     

، تقدیم می شود و جمالتـی از آن را  )4شمارة ( مجلس شوراي اسالمی را به غایت ضروري دانسته و پیوست          6/11/1359علنی مورخ   
  .نیز به عنوان حسن ختام این قسمت، در زیر برجسته می کند

در هیچ شرایطی تعهداتی بیش از آنچه که این دولت از آمریکا گرفته، قابل وصـول نبـوده و نخواهـد بـود، مگـر بـر اسـاس                     «  
آنچه به دست آمده، باالترین تعهداتی است که می توان از آمریکا  . عملکردهاي سازشکارانه و یا در گفتگوهاي خصوصی غیر رسمی        

 نفري که کوچکترین ارزشـی حتـی   52تذکر دوم اینکه هیچ تعهد اضافی آمریکا به خاطر وجود . تبا توجه به قوانین آن کشور گرف 
. براي جانشان قائل نبود، نمی توان گرفت و اینکه تصور شود ما دیگر وسیله اي براي اعمال فشار به آمریکا نداریم، بی اسـاس اسـت       

غال نمی شد، ما هرگز به گرفتن این مقدار از حقوق و داریی هـا و  ذکر این نکته نیز ضروري است که حتی اگر جاسوسخانه اش   ) 18(
  )19(» .تعهد مابقی آن از آمریکا نمی شدیم

  
    نه به قصد توجیه بیانیه ها که به بهترین وجهی از زبان شهید رجایی توجیه شده و مـورد رضـایت و قبـول و تأییـد کلیـۀ مقامـات             

ي که بیانیه مذاکره و امضا شـد، اهرمهـاي   قرار گر) به استثناي بنی صدر(ذیربط وقت   فته است، بلکه به منظور یادآوري شرایط و جو
  :فشاري را که در اختیار آمریکا و ایران قرار داشت، در زیر به طور خالصه به اطالع می رساند

  .پردة ایران نزد بانکهاي آمریکایی وجود مقادیر معتنابهی از اموال و دارایی هاي ایران در آمریکا و نیز میلیاردها دالر س-1     
  طرح هزاران دعوي از طرف شرکتهاي آمریکـائی و تـأمین و توقیـف میلیاردهـا دالر امـوال و سـپرده هـاي ایـران توسـط              -2     

  .دادگاههاي آمریکا
زمندي هاي فـوري و   حصر اقتصادي ایران و محرومیت ایران از دسترسی به بسیاري از بازارهاي جهانی، حتی در خصوص نیا  -3     

  اضطراري
   تحمیل جنگی تمام عیار به ایران و نیاز ایران به آزاد کردن اموال و سپرده هاي خودو-4     
 شکست کارتر در انتخابات و روي کار آمدن قریب الوقوع ریگان که ایران را باجگیر و وحشی خوانده بود ،مسلماً با این طرز                   -5     

  . اي شبیه آنچه که تنظیم شده، نبودفکر حاضر به تنظیم بیانیه
  . برخورداري آمریکا از پیشرفته ترین امکانات حقوقی و فنی و تخصصی و اطالعاتی-6    
 تحریک و تهیج افکار عمومی دنیا علیه انقالب اسالمی ایران و قصد به انزوا کشیدن انقالب و نیز آمادگی افکار عمـومی مـردم    -7     

  .ام دولت آمریکا علیه ایرانآمریکا جهت هرگونه اقد
  :    در مقابل، اهرمهاي فشاري که در اختیار ایران قرار داشتند، عبارت بودند از

 نفر گروگان آمریکایی که از ارزش آن بتدریج کاسته شده بود و معلـوم نبـود کـه بـراي ریگـان اصـوالً       52 در اختیار داشتن     -1     
  . کشی، داشته باشندارزشی مگر به عنوان بهانه اي جهت قداره

  . انگیزه هاي شخصی کارتر به آزادي گروگانها قبل از ترك کاخ سفید-2    
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  )20(» حکمیت یا داوري« انتقادات به ) پ(

  
     نویسندة مقاله در چند جا و پس از تعریف داوري به عنوان یکی از بهترین طرق حل و فصل صلح آمیز کشمکشهاي بین المللـی و               

یک مرجع حکمیت یا داوري است که ظاهراً تمام تعریفهایی که بـر  ... «  ایاالت متحده -که دیوان داوري دعاوي ایران تأکید بر این  
  :، اشاره کرده است)21.... (له داوري آورده شده است، در خود دارد 

 شده براي ادارة امور این دیـوان داوري،  به عبارتی دقیق تر، ساختار ترسیم. امور دیوان بر مقررات پونستیرال استوار است  ...        « 
  )22(» ...است ) پونستیرال(همانا قوانین و مقررات کمیسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق تجارت بین الملل 

  
  :پس از ذکر مقدمات فوق، ناگهان در مقام انتقاد از این داوري بر آمده، می نویسد

ن هم چنین داوري بر سبیل صواب بوده است یا خیر و اصوالً چه آلترناتیو یـا آلترناتیوهـایی      آیا تن در دادن به داوري و آ       ...        « 
  )23(» . توانست جایگزین آن شود می
       

  :نویسنده باالخره نتیجه گیري کرده است
بتوانـد بـر اسـاس عـدل و     این دادرسی از نوعی است که با توجه به ساختار شکلی و ماهوي آن، بعید به نظر می رسد کـه        ...        « 

  )24(» ...انصاف استوار باشد 
  

  :    در نهایت، پیشنهاد نویسندة مقاله چنین ارائه شده است
ارجـاع بـه داوري   (چیزي که به نظر ما می توانست جاي خود را به آلترناتیوهایی چون حل و فصل کلـی و یکجـا بدهـد         ...        « 

  »)هدجاي خود را به حل و فصل کلی و یکجا بد
  

  :     در پاسخ تذکر موارد زیر مفید خواهد بود
، توضیح این نکته ضروري است که با توجه به مواضع جنایتکارانه و تجاوزات متعدد امپریالیسم آمریکـا علیـه منـافع و حقـوق                   اوالً

 عموم مسئوالن و مجلس نیز بـود،   تا گروگانگیري، سیاست دولت شهید رجایی که مورد تأئید 1332 مرداد   28ملت ایران، خصوصاً از     
حال باید دید که این قطع روابط از چه طریق به شکل بهتر امکان پذیر   . بر قطع کلیۀ روابط سیاسی و اقتصادي با آمریکا قرار داشت          

 پذیرش با توجه به مقدمۀ فوق، به فرض. بود و چگونه می بایست حرکت کرد که منافع و مصالح ملت ایران در نهایت محفوظ بماند       
ي مسائل فی ما بین با آمریکا، آیا بدون مذاکرات مستقیم و بـا مـذاکره از    »حل و فصل کلی و یکجا     « پیشنهاد مبهم نویسنده در مورد      

  طریق واسطه و همچنین بدون حفظ روابط با آمریکا، چنین کاري میسر بود؟
، چه کسی در آن زمان        ه اي که به هیچ وجه حتی مبـانی آن معلـوم ومـشخص نبـود،        ، حاضر به چنین مصالح    )و حتی امروز  (     ثانیاً

  )25(بوده و هست؟ چه مرجعی مجوز چنین مصالحۀ عظیم را صادر کرده بود و یا می کرد؟ 
    آیا در حالی که طرف ایرانی میزان دقیق اموال و دارایی هاي خود را در آمریکا، میزان ادعاهـاي بجـاي شـاکیان آمریکـایی را         

فات، صد در صد نمی دانست؟ آیا در شرایطی که حتی یک ادعاي طرف ایرانـی بـراي طـرح در مـذاکرات بـا طـرف       حتی با اختال  
آمریکایی آماده نبود؟ آیا در شرایطی که حتی مبلغ دقیـق موجـودي نقـدي خـود را در بانکهـاي آمریکـایی نمـی دانـستیم؟ و در                

نکی و اطالعاتی، کلیۀ اطالعات را مطمئناً در اختیار داشت، حـل و فـصل           شرایطی که آمریکا با پیشرفته ترین سیستم حقوقی، مالی، با         
کلی و یکجاي دعاوي با آمریکا غیرممکن و غیرعاقالنه نبود؟ آیا اگر چنین اقدامی در آن زمان صورت می گرفت، نویـسندة مقالـه و     

! متهم نمـی کردنـد؟  » انونی در اموال عمومیدخل و تصرف غیرق« و » سازش و تسلیم« دیگران، امروز اقدام کنندگان را حداقل به  
)26(  

صورت می گرفت و بعدها، پی به اشتباه در محاسـبات خـود مـی بـردیم و یـا دعـاوي              » حل و فصل کلی و یکجا     « باالخره، آیا اگر    
یـارد دالري   میل12آمریکا و یا ادعـاي    » فدرال رزرو «  میلیون دالر پرداخت اضافی به       300نظیر  (جدیدي از طرف ما کشف می شد        

، به کدام مرجع باید مراجعه می )وزارت دفاع علیه دولت آمریکا که هیچ یک در زمان تصویب و امضاي بیانیه وضع روشنی نداشتند     
  کردیم؟
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     به نظر بنده، داوري مرضی الطرفین موجود، به رغم داشتن کاستی هایی که با توجه بـه قـوانین بـین المللـی و قـدرت حقـوقی           
، بهترین مرجع براي ایران جهت دفاع در مقابل هزاران دعواي مطروحه و استیفاي )حداقل بسیاري از آنها(ناب ناپذیرند آمریکا اجت

بخش کوچکی از حقوق تضییع شدة خود از یک ابرقدرت زورگو و مزدور است و اگر چنین داوریی وجود نداشـت، امکـان دفـاع         
به طور کلی، صرف نظـر از قـانونی بـدون اقـدام دولـت شـهید           . حداقلها هم نبود  در قبال این ادعاها و نیز به دست آوردن همین           

رجایی در مورد ارجاع اختالفات مالی و حقوقی آمریکا به داوري مرضی الطرفین، اقدام مزبـور بـا توجـه بـه مـوارد فـوق الـذکر،         
 چارچوب مصوبۀ مجلس شوراي اسالمی، اصولی ترین و مناسب ترین روش حل و فصل اختالفات مالی و حقوقی ایران و آمریکا در               

  )27. (بدون توسل به راه حلهاي سازشکارانه بود
  

  نتایج اجراي بیانیۀ الجزایر) ت
    به نظر بنده، عملکرد بیانیۀ الجزایر و حل و فصل دعاوي ایران و آمریکا، باید به طور مشروح توسـط مـسئوالن ذیـربط در معـرض                

  .»ه روي شود هر که در او غش باشدتا سی « -افکار عمومی قرار گیرد 
    متاسفانه به دلیل اینکه هنوز داوري مرضی الطرفین در جریان می باشد و ممکن است به مواضـع مـا لطمـه خـورده و نتـوانیم در                   

ـ                   ان کـار  برخی از دعاوي به حداکثر حقوق خود برسیم، مسئوالن نمی تواننند بسیاري از دستاوردهاي بیانیه و داوري را پـیش از پای
از طرف دیگر، جماعتی نیز که  . داوري، به اطالع عموم برسانند و همین امر فرصت به دست منتقدانی نظیر نویسندة مقاله داده است                

کاري به بیانیه و داوري نداشته و به دنبال ایجاد محملهاي قوي و مورد قبول براي برقراري رابطه با آمریکا هستند، دانسته یا ندانسته            
 دارایی هاي بلوکه شدة ایران در آمریکا را آنچنان براي مقامات مسئول کشور بزرگ جلوه می دهند کـه ارزش برقـراري          اموال و 

و این برخورد نیز به طور غیرمستقیم این نتیجه را می دهـد کـه بیانیـه و داوري در عمـل کـاري      ) 28(رابطه با آمریکا را داشته باشد       
بنده چنانچه بتواند به آمار و اطالعات دقیق دسترسی پیدا کرده، اجـازة انتـشار آن را             . شته است انجام نداده و نفعی براي کشور ندا      

بـا وجـود تمـام کارشـکنی     (بیابد، به شماره هاي بعد آن مجله مقاله اي دربارة عملکرد بیانیه و داوري ارائه خواهد داد و این نتـایج    
، صـحت عمـل   )راي بیانیۀ الجزایر و روند صحیح و اصولی داوري داشتندهایی که توسط برخی عناصر در مراحل مختلف در کار اج 

مع الوصف، در انتهاي همین مقاله نیز نکاتی . و حقانیت دولت شهید رجایی در حل و فصل مسئلۀ گروگانها را به ثبوت خواهد رساند           
  :زیر را محور قرار داده و می دهندانتقادکنندگان به بیانیۀ الجزایر عموماً موارد . را به اختصار به اطالع می رساند

 میلیارد دالر بـه ایـران   87/2 میلیارد دالر وجه نقد و طال داشتیم که از آن مقدار پس از امضاي بیانیه، تنها فقط 10  بیش از     -1            
حال آنکه بـر  . شاره می کنداین رقم به عمد یا به سهو فقط به وجوه بازپس داده شده در روز آزادي گروگانها ا       . »بازگشت داده شد  

، امروز تقریباً تمام وجوه فوق الذکر، غیر از اقـساط بـدهی         )به دلیل نداشتن مسئولیتی در این زمینه      (اساس اطالعات غیر مستند بنده      
حـساب  ، مسترد شده و یـا بـه   )که به هر حال یکجا یا تدریجی می بایست تا امروز پرداخت می شد(هاي ایران به بانکهاي آمریکایی      

، واریز شده است و بـه هـیچ وجـه سـپردة بـانکی و      )حساب دولت الجزایر که زیر کنترل داوري مرضی الطرفین می باشد   (2شمارة  
، یـک میلیـارد دالر بـوده و مبـالغی نیـز کـه در       1359 نیز در سال 2مبلغ واریز شده به حساب شمارة     . طالیی در اختیار آمریکا نیست    

مبلغ واریـزي  (ي آمریکایی به دست آمده و بهرة یک میلیارد دالر مزبور، به حساب فوق واریز شده است      مصالحه با برخی از شرکتها    
  ). میلیون دالر باشد200از طریق مصالحه ها، شاید حدود 

نـده، قـسمت   باز، بنا بر اطالعات غیر موثق ب» .اموال و دارایی هاي توقیف شدة ایران در آمریکا، به ایران مسترد نشده است         « -2     
که بازپس گیري آنها نیز مشکل اساسی ... (اعظم اموال و دارایی هاي غیرنظامی شناخته شدة ما به غیر از چند تابلوي نقاشی، فسیل و    

. ، طبق بیانیه به  ایران بازپس داده شده و قسمت کمی که باقی مانده ربطی به بیانیـه نداشـته و ناشـی از تخلـف آمریکاسـت                   )ندارد
 بازپس دادن اموال باقی مانده و نیز اموال نظامی ما از بیانیه تخلف کرده و دلیـل آن را نیـز موضـع خـصمانۀ دو کـشور                     آمریکا در 

نسبت به یکدیگر عنوان کرده است و به قرار اطالع داوري نیز استدالل مزبور را نپذیرفته و به آمریکا تکلیـف کـرده کـه وجـوه یـا                    
 بپردازد که ظاهراً آمریکا هم اصل بازپرداخت وجوه مربوطه را پذیرفته است، ولـی د ر مـورد   اموال نظامی توقیف شده را به ایران    

در اینجا، الزم به ذکر است که گرچه    . داوري و گفتگوهاي جنبی در این مورد ادامه دارد        . میزان آن هنوز اختالف نظر وجود دارد      
 کرده، ولی در جریان مذاکره در مورد بیانیه، بنده در جواب شـایعات  بیانیه بازپس دادن کلیۀ اموال و دارایی هاي ایران را تصحیح    

وسیعی که ایران را متهم به ساخت و پاخت با آمریکایی ها و برقراري پل هوایی جهت تحویـل اسـلحه بـه ایـران در قبـال آزادي               
ریکایی نداشته و از چنان کشوري سـالح  گروگانها می کرد، ضمن تکذیب شایعۀ مزبور، اعالم کرد که ما به هیچ وجه نیاز به سالح آم           

این توضـیح از آن  .  که البته، این نظر دولت شهید رجایی بود که از زبان بنده بیان می شد      –) نقل به مضمون  ) (29(نخواهیم گرفت   


