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 مراكز و روابط فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به ناشر مديركلنامه  
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  نامه آقاى عباس عبدى به مديركل مراكز و روابط فرهنگى 
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  جوابيه آقاى عباس عبدى در مورد مطالب كتاب
  
آقاى اميرانتظام در جلد اول خاطرات خود در برخى موارد نام شما را آورده و سعى كرده تصويرى : خبرنگار 

 جويانه از شما نشان دهد، واقعيت ماجرا چيست؟ كينه

  
 .ام بنده تاكنون آقاى اميرانتظام را جز از طريق تلويزيون نديده: عبدى 
  

 خواهيد بگوئيد كه آقاى اميرانتظام بطور كلى دروغ گفته است؟ مى -    

  
وى برخى موارد را اشتباه كرده كه دليل آن را خواهم گفت و در برخى موارد نيز بكلى خالف واقع گفته است  -    

من پس از اطالع از اين ادعا، احتمال دادم كه اميرانتظام مرا با . ها به سهولت قابل اثبات استكه خالف بودن آن
نويسد كه  مى) چاپ دوم 72صفحه (دانيد وى در پاورقى كتاب  كس ديگرى اشتباه گرفته است، همانطور كه مى

روشن است، زيرا دانشجويان  بعدها دانستم كه نام كامل او عباس عبدى است و اين ادعا در متن نيست، علت هم
توانسته از نام خانوادگى مطلع باشد و در  كردند و آن موقع وى نمى هميشه يكديگر را با اسم كوچك صدا مى

عدالتى شده نام  كرد، عليه او بى سالهاى اخير چون اسم من مشهور بود، وى براى آرام كردن خود از آنچه كه فكر مى
كردم كه يكى از  با صحبتى كه با چند تن از دوستان داشتم، فكر مى. كند مى اضافه» عباس«مرا به عنوان آن 

باف با وى تماس داشته است ولى بعداً متوجه شدم كه يكى از دانشجويان دانشگاه  دانشجويان به نام عباس زرى
دستور داده شهيد بهشتى نگهبان وى بوده است و از آنجا كه در آن زمان يكى از گروگانها قصد خودكشى داشت، 

بودند كه بيش از معمول از اميرانتظام مراقبت كنند به همين دليل تمامى حركاتش را تحت كنترل داشتند، بعالوه 
و اصوالً آمدن اميرانتظام به آن . اش مطلع باشند اند كه از مفاد مكالمات تلفنى به دستور دادستانى موظف بوده

كه اگر او را  اشد و اين براى احترام گذاشتن به وى بوده است، درحالىساختمان براى اين بود كه در محيط زندان نب
بعالوه آقاى اميرانتظام هم به . نويسد، محيط ناخوشايندى بود بردند همانطور كه در ادامه خاطراتش مى به زندان مى

درهرصورت ظاهراً  اند برده كرده و آنها هم متقابالً لفظ جاسوس را برايش بكار مى دانشجويان نگهبان پرخاش مى
دانست امروز  كردند در مجموع چون اميرانتظام نام فاميل آن فرد را نمى بهتر بود از ابتدا او را به اوين منتقل مى

 .شناسد به آن اضافه كرده است را كه مى» عبدى«فاميلى 
انشجويان سخنرانى بيشتر در شهرستانها و مكانهاى ديگر از طرف د) 58دى ماه (بعالوه بنده در آن زمان     
كردم و اصوالً در واحد اسناد و مسايل مرتبط با آن نبودم ضمن آن كه كار من نگهبانى از افراد نبود، بنابراين اگر  مى

 .توان گفت كه وى در اين مورد اشتباه كرده است حسن ظن داشته باشيم مى
) 58دى ماه  5خاطرات ( 74در صفحه  وى. اما يك مورد ديگر وجود دارد كه صريحاً خالف واقع گفته است    
در ) عباس عبدى، ابراهيم اصغرزاده(ها مصاحبه افشاگرانه ديشب دانشجويان خط امام  امروز روزنامه«گويد كه  مى

گذشته از اين كه من در آن تاريخ در سفارت نبودم اصوالً تمام كسانى كه آن . راديو و تلويزيون را چاپ كرده بودند
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در اين مصاحبه شركت داشتند و ) از شوراى مركزى دانشجويان(دانند كه ابراهيم و رحيم  اند مى مصاحبه را ديده
. فيلم مصاحبه و عكسهاى آن موجود است. ام هاى تلويزيونى دانشجويان شركت نداشته من هيچگاه در مصاحبه

شود دانشجو از يك طرف  اند كه چطور مى همچنين آقاى اميرانتظام زحمت پاسخ به اين سوال را به خود نداده
اشتباه ديگرى كه !! محافظ وى باشد و از سوى ديگر در باالترين سطح دانشجويان اقدام به مصاحبه افشاگرانه كند؟

فرد ديگرى را به نام حسن  114كند، اين است كه در صفحه  توزى مى نمايد و نشان از نوعى كينه اميرانتظام مى
كه اوالً دانشجويان نام مستعار نداشتند،  درحالى. د كه نام مستعار بنده استشو كند و مدعى مى عباسى معرفى مى

توان نام مستعار ديگرى انتخاب  چگونه مى. ثانياً براى كسى كه اسمش عباس و نزد اميرانتظام شناخته شده بود
 .ام آن اسم حقيقى و غيرمستعار است كرد؟ بعالوه تا آنجا كه من شنيده

 .ست كه مجموعه ادعاهاى آقاى اميرانتظام از همين اعتبار برخوردار استبنابراين واضح ا    
  

 كنيد؟ با اين اوصاف چرا شما شكايت نمى -    

  
كه به  ديگر اين. كننده فعلى مراجعه كنم به چند دليل، يكى اين كه بنده قبول ندارم كه به مراجع رسيدگى -    

نظر من آقاى اميرانتظام بيش از آن چه حقش بود در زندان مانده، حدود پنج سال زندان برايش كافى بود و االن 
ن نكات مجازات كردن وى به دليل شكايت بنده با توجه به اي. برد هم در شرايط روحى مناسبى به سر نمى

اى فرياد  نكته ديگر اين است كه به دليل ناماليماتى كه متحمل شده طبيعى است كه عليه عده. ناجوانمردانه است
بكشد، بهر دليل مرا هم در ميان آنان قرار داده و از همه مهمتر اين كه آن ادعاها را وقتى به طريق غيرقضايى 

 .اثرگذارى بيشترى دارد جواب بدهيم،
  

 كنيد نسبت به اتهامات وى چه قضاوتى وجود داشته باشد؟ در مجموع فكر مى -    

  
چند سال قبل در ميزگردى با حضور . به نظر من آقاى اميرانتظام اول بايد بكوشد دوستان سابقش را قانع كند -    

ك حضور داشتم، كه تمامى مطالب آن در روزنامه آريا تكني يكى از رهبران نهضت آزادى در اردوى دانشجويان پلى
همان كسى كه (چاپ شد، وى در برابر اين پرسش كه چرا اميرانتظام در دولت موقت بود با ذكر اين كه كشميرى 

هم در دولت رجايى و باهنر نفوذ كرده بود به سوال كننده جواب داد، و با اين ) وزيرى را انجام داد انفجار نخست
د بطور روشن ميان آن دو نفر از حيث مورد نظر تشابه برقرار كرد كه خانم اميرانتظام هم خيلى عصبانى حرف خو

 . شد و واكنش نشان داد

شود، ولى آقاى اميرانتظام بايد بگويد كه چرا حتى  رود زندان محبوب مى دانيد كه اين روزها هر كس مى شما مى    
من پاسخ روشن است، آقاى اميرانتظام بجاى آن كه وارد محتواى اسناد شود، به نظر . اند دوستانش او را طرد كرده

داند، به عبارت ديگر بطور صريح معتقد است كه مفاد آن  آنها را ساخته و پرداخته سيا براى خراب كردن خودش مى
ى ساخته است، گويد كه آنها را سيا براى خراب كردن و اسناد خيلى بد و زشت است، ولى براى دفاع از خويش مى
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كنم كه اين ادعا را جدى مطرح  كه اين ادعا از طرف هيچ آدم حتى متوسطى هم قابل بحث نيست و فكر هم نمى
 ها فروخته بود كه بخواهند خرابش كنند؟ كند، مگر آقاى اميرانتظام چه هيزم ترى به آمريكايى

  
  
  
   

  
 

خبرنامه / سايت جبهه مشاركت پاسخ آقاى عبدى به آخرين پرسش خبرنگار، به نقل از    
 )18/6/81(رويداد 

  
 نكته ديگرى هم هست؟: خبرنگار 

  
يك مسئله در رابطه با چاپ اين كتاب است، كه بدون مجوز ارشاد بوده و يكى از عاليجنابان پشت قضيه : عبدى 

 .است كه در موقع مناسب جزئيات آن را بايد بيان كرد
  
  
خبرنامه رويداد در جوابيه ارسالى ايشان / اين سه سطر از مصاحبه آقاى عبدى با سايت جبهه مشاركت : توضيح 

هايى از اين مصاحبه را نقل كرده  كه گزيده 18/6/81هاى اعتماد و توسعه مورخ  همچنين روزنامه. حذف شده بود
پ بدون مجوز كتاب در صفحات بعد تصوير مجوز جلد اما در مورد چا. اى نداشتند بودند به اين ادعاى ايشان اشاره

. مانيم تا آقاى عبدى جزئيات ادعاى ديگرشان را افشا نمايند آوريم و در انتظار موقعيت مناسب مى اول و دوم را مى
 )ناشر(
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  »سوى اتهام آن«مجوز انتشار جلد اول كتاب 
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  »سوى اتهام آن«كتاب  دوممجوز انتشار جلد 
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  يادداشت نويسنده بر چاپ سوم    
  
هاى من چاپ شود و به اطالع  ام و شرايط سياسى ايران اجازه داد كتاب بسيار خوشحال هستم كه زنده مانده 

از آنجا كه حقيقت هيچگاه مخفى نخواهد ماند براى پاسخگويى به اعتراض آقاى عبدى و ديگر . هموطنانم برسد
 168خواست اعاده دادرسى طبق اصل اى هستم كه پس از پذيرش در معترضين در انتظار تشكيل دادگاه صالحه

من اميدوارم در آينده نزديك در دادگاهى علنى، با حضور هيأت . قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران تشكيل گردد
نهند، حقايق  ها را ارج مى المللى كه حقوق انسان ها و همه سازمانهاى ملى و بين منصفه، وكال و نمايندگان رسانه

 .دفاع از خودم و دولت ملى مهندس مهدى بازرگان به اطالع هموطنانم برسانمبسيار مهمى را براى 
ام تا در اعاده دادرسى با اثبات حقايق و اعاده  اى بسيار روشن براى هموطنانم اميدوارم و آماده من به آينده    

 .حيثيتم تا پايان عمر در خدمت ملت ايران باقى بمانم
  

  اميرانتظام    
    19/6/81 
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   مقدمه    
  
هاى سياسى،  ويك سال براى اولين بار با روند فعاليت خوانندگان گرامى و هموطنان عزيزى كه پس از بيست 

شوند، در نظر دارند كه در زمان محاكمات، اين  خدمت در دولت موقت، نحوه بازداشت و محاكمات اينجانب آشنا مى
 .ن برسد، فراهم نيامدطور كامل به اطالع ملت ايرا امكان كه اتهامات و دفاعيات من به

اى كه  بردارى و ضبط كامل جلسات دادگاه، تنها روزنامه برديم كه با وجود فيلم سر مى آن روزگار در شرايطى به    
سعى كرد بدون تحريف به درج اتهامات و دفاعيات بپردازد، روزنامه ميزان بود و خبرنگار آن در يكى از جلسات 

خصوص  به. نبودن نوار، حذف كرد اى از دفاعيات را به عذر خوب نيز قسمت عمدهاين روزنامه . دادگاه توقيف شد
اللَّه محمدى گيالنى، قاضى دادگاه، كه بسيار قابل توجه و روشنگر است، اكنون نيز  االثنين من و آيت مكالمات بين

س خبرگان كه از نظر گذشته از دفاعيات، حتى موارد اتهامى، مثل اتهام پيشنهاد انحالل مجل. در دسترس نيست
اساس جاسوسى، پنهان و از نظر ملت ايران  دادگاه نسبت به ديگر اتهامات واهى اولويت داشت، در پشت اتهام بى

 .دور ماند
كه حق داشتن وكيل، حضور هيئت منصفه، دسترسى  نوع اتهامات وارد بر من و نحوه محاكمات، با توجه به اين    

، اسناد سفارت ايران در سوئد و وزارت امور خارجه، حق آخرين دفاع و استفاده از وزيرى به اسناد بايگانى نخست
 .برانگيزترين محاكمات سياسى در تاريخ جهان را رقم زد مواد قانونى مورد نياز از من سلب شده بود، يكى از مجادله

من با اتكال به خداوند و عنايت او و نيز تكيه بر حقيقت شرافت و خدماتم در راه اعتال و سربلندى ايران،     
گردانم و به گذشته  چنان استوار و باقدرت آنها را پشت سر گذاشتم كه امروز پس از بيست سال، وقتى روى مى آن

اى كه توكل به خدا، اعتقاد به  گذشته. كنم ر مىنگرم، احساس افتخار و غرو طوالنى و لبالب رنج و سختى مى
 .نظير ساخته است حقيقت و باور به صبر و مقاومت، آن را چنين درخشان و كم

انتشار چگونگى اين محاكمه، بازنگرى و آگاهى مردم ما از حقايق آن، پاسخى است به چرايى بسيارى از حوادثى     
هايى است كه  خيز، بستر شكفتن پرسش اى نزديك و حاصل و آينده كه در طول انقالب بر ملت شريف ايران گذشت

  .ها در پس اتفاقات، خاموش بودند سال
 

 آنچه به محاكمات انجاميد 

از طرف مهندس بازرگان به سمت معاونت  1357بهمن  23يك روز پس از پيروزى انقالب يعنى در روز  
هاى زير نيز به من  ها و مسئوليت وزيرى منصوب شدم و در طول ده روز بعد، سمت وزير و سرپرست نخست نخست

 :محول شد
  سخنگويى دولت. 1    
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دادند  ترتيب كه افراد متقاضى، درخواست خود را به دفتر من مى اين مسئوليت صدور اجازه خروج از كشور، به. 2    
بعد از دريافت پاسخ مثبت يا منفى، . كرد و دفتر من از دفتر امنيتى كه زير نظر دكتر ابراهيم يزدى بود، استفسار مى

 .گرفت جواب الزم با امضاى من در اختيار متقاضى قرار مى
 و سيما وزير در صدا نمايندگى نخست. 3    

 .وزير مكاتبه مستقيم داشتند هايى كه با نخست مسئوليت پاسخگويى به مكاتبات سفارتخانه. 4    
ها و  دليل بسيارى كارشكنى وزيرى مشغول انجام وظايف خود بودم، ليكن به در نخست 1358تيرماه  21تا روز     

عنوان سفير در پنج كشور  وزير، به وافق نخستنيز مداخله غيرمسئوالنه بعضى روحانيون در امور دولت، با كسب ت
قبل از حركت به . اسكانديناوى يعنى كشورهاى سوئد، نروژ، فنالند، دانمارك و ايسلند در تاريخ فوق به سوئد رفتم

در مذاكرات با » وزير نماينده ويژه نخست«سوى محل مأموريت، مهندس بازرگان وظيفه جديدى را تحت عنوان 
هاى اروپايى،  خصوص دولت هاى خارجى به من تفويض كرد، تا با داشتن اين سمت، با دولت كشورهاى جهان به

 .امريكا و اتحاد جماهير شوروى به مذاكره بپردازم
طبق دعوت ساختگى كمال خرازى معاون وقت وزارت امور خارجه و بدون اطالع وزير  1358در اواخر آذرماه     

طور غيرقانونى بازداشت شدم و اكنون نيز  به 1358آذر  28ه تهران آمدم و در زاده، ب امور خارجه وقت، صادق قطب
 .كنم بيست و يكمين سال حبس را سپرى مى

 1359اسفند  26وچهار روز اقامت در سلول انفرادى، بدون مالقات با كسى، در روز  پس از چهارصد و پنجاه    
تنها ارتباط من با . امكان مشاوره با وكيل محروم بودم در تمام اين مدت از حق مالقات و. محاكمه من شروع شد

خواندم و در سلولم نگاه  دادند و من همه مطالب آن را مى دنياى خارج از سلول، روزنامه بود كه گاهگاهى به من مى
 .داشتم مى
بعد از انقالب  هاى ويژه از نظر شرايط سياسى ، يعنى هنگام شروع محاكمه اينجانب، يكى از دوران1359زمستان     
گرفتن بود و كار تصفيه افراد و دولتمردانى كه  يك گروه انحصارگر تحت لواى مذهب حكومتى در حال جان. بود

بار با  دادگاه انقالب دوباره فعال شده بود و اين. نسبت به قدرت بالمنازع آنان بيمناك بودند را آغاز كرده بود
 .كرد توقف، به اين هدف كمك مىواردنمودن اتهامات واهى و محاكمات بدون 

اى، اينجانب و نيز مهندس بازرگان  كردن كسانى چون حسن نزيه، مقدم مراغه متهم. ابتدا از ملّيون شروع كردند    
دليل فقدان تجربه، خطرى براى  اى جوان دانشجو كه به و نهضت آزادى عرصه سياست را براى انحصارطلبان و عده

 .زگذاردشدند، با آنان محسوب نمى
جمهور وقت و شوراى انقالب بروز كرده بود و در چنين جو پرتالطم و  صدر رئيس اختالفات شديدى نيز بين بنى    

ولى از آنجايى كه . اسفند اعدام كنند 29اسفند محاكمه و در روز  26آورى تصميم گرفته شد كه مرا در روز  وحشت
گاه بنا به پيشنهاد مرحوم بازرگان كه پس از استعفا از تقدير الهى چنين نبود، يك روز قبل از شروع داد

شود كه براى حل اختالفات بين  وزيرى، نماينده مجلس در دوره اول و نيز عضو شوراى انقالب بود، قرار مى نخست
االسالم  اللَّه اشراقى و حجت نفرى با عضويت دكتر بهشتى، آيت جمهور و شوراى انقالب يك كميسيون سه رئيس

 .يزدى تشكيل شودمحمد 
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شود، مهندس بازرگان براى اداى شهادت در  آرام مى 1359اسفند  26ترتيب جو سياسى كشور در روز  اين به    
پذيرد و ايشان به مدت حدود  اللَّه محمدى گيالنى با احترام وى را مى آيد، آيت صبح روز محاكمه به دادگاه مى

 .پردازد اتهامات وارد بر من مى ساعت به شهادت، تشريح وقايع و رد موارد سه
  
  داوطلبان وكالت 
دوست جهت پذيرفتن وكالت من اعالم آمادگى كردند، كه  اى از افراد شرافتمند و وطن از اولين روزهاى دادگاه عده 

اى از اين داوطلبان  عده. هرچند دادگاه هيچ كدام را نپذيرفت، ليكن موجبات قدردانى و سپاس مرا فراهم ساختند
اللَّه مقصودى، مرحوم سرهنگ غالمرضا نجاتى، دكتر على تابنده  االسالم دكتر حشمت عبارت بودند از مرحوم حجت

 .اطالع هستم البته تعداد ديگرى نيز اعالم آمادگى كردند كه من از نام آنان بى. و حميد صادق نوبرى
اى درخواست كردم تا  كتر گلزاده غفورى طى نامهاللَّه ناصر مكارم شيرازى، شيخ على تهرانى و د همچنين از آيت    

 .كدام بنا به داليل شخصى، آن را نپذيرفتند ليكن هيچ. وكالت مرا بپذيرند
  
  النه جاسوسى و اسناد النه جاسوسى 
پس از اشغال سفارت امريكا، دانشجويان نام آن را النه جاسوسى گذاشتند و سپس مكاتبات رسمى دولت را اسناد  

گردانان اصلى ماجرا، اهداف خويش را دنبال  شده بود و صحنه چيز بسيار ساده و حساب همه. سوسى ناميدندالنه جا
 .كردند مى
طبق گفته مجتبى ميرمهدى نماينده دادستان انقالب، فقط اسناد مكاتبات بين دولت موقت و دولت امريكا در     

هاى سفارتخانه قرار داده شده بود تا  شده و در كليه فايل ترتيب كه اسناد تكثير اين سفارت موجود بود و آن هم به
هاى دولت موقت با امضاى مرا برداشته،  آنان نيز نامه. ترين زحمتى به آنها دست يابند دانشجويان بدون كوچك

 .اللَّه خمينى فرستادند مشعوف از اين افشاگرى، توسط شيخ على تهرانى براى آيت
نيز سفارت امريكا اشغال شده بود و اگر قرار  1358آبان  13با توجه به اين كه قبل از  من در دادگاه ثابت كردم،    

بندى آنها صورت بگيرد، تا آن تاريخ انجام يافته بود و  ساختن، جعل و يا دسته بود تغييراتى در اسناد، انتقال، معدوم
ها و  كن براى آنان، به داليلى، پذيرش حرفاست، لي CIAبسيارى داليل ديگر نيز ارائه كردم كه اين اسناد پرداخته 

 .اسناد ساختگى سياسى امريكا، خوشگوارتر و قابل اعتمادتر از قول و عمل افراد شرافتمند ايرانى بود
هاى اول دانشگاه انجام شده بود،  آموزان دبيرستانى و يا سال هاى سراپا غلط اسناد نيز كه توسط دانش ترجمه    

، )1(قابل توجه است كه حزب توده ايران هم در روزنامه رسمى خود، نامه مردم. رار گرفتمورد تأييد دادگاه ق
 .ترجمه دانشجويان را تأييد كرد

ما سفارت امريكا را «: اى چنين گفت يكى از كارگزاران اشغال سفارت امريكا، مهندس بهزاد نبوى، ضمن مصاحبه    
كردن نقش  كارگزاران امريكا نيز با وارونه بازى. »)2(ه زير بكشيماشغال كرديم تا دولت موقت را از اريكه قدرت ب

بردارى تبليغاتى از اين حركت، ايران را  خويش، خود را در وراى شعارهاى مرگ بر امريكا پنهان ساخته و با بهره
 .المللى به انزوا كشانيدند هاى بين تروريست معرفى كرده و در صحنه
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انديشيد، از صحنه  هاى ايران به مذاكره اصولى و ديپلماتيك مى ه براى استرداد دارايىترتيب دولت موقت ك اين به    
تر ماجرا و تصور  المللى خود، براى حل سريع خارج شد و حاكميت انحصارگرا با فروكاهيدن موقعيت سياسى و بين

با نمايندگان  1980ژوئيه  27حسن و مهدى كروبى در تاريخ . بردارى از آن به مذاكره با امريكا متوسل شد بهره
ها را  امريكا در مادريد مالقات كرده و توافق كردند كه پس از سوگند رياست جمهورى ريگان در واشنگتن، گروگان

مالقات ديگرى نيز . هاى خود به ايران را اعم از پول و سالح پرداخت نمايد آزاد كنند و در عوض امريكا نيز بدهى
براى مبادله  1980ا وارن كريستوفر معاون وزارت خارجه امريكا در پاريس و در اوت توسط دكتر صادق طباطبايى ب

 )3.(هاى ايران صورت گرفت ها در مقابل استرداد دارايى گروگان
ها به تعهد خود  ، ليكن امريكا پس از تحويل گروگان)4(طرف ايرانى به تعهد خود كه ناچار از آن بود عمل كرد    

 .وقعى نگذاشت و به سادگى آن را به بازى گرفت
كه  هاى سيزده ميليارد دالرى ايران امضا شد و براى اين عالوه بر اين، قراردادى نيز با دولت كارتر در مورد دارايى    

ملت ايران يعنى صاحبان اصلى دارايى فوق از جريان توافق آنها باخبر نشوند، نام اين قرارداد را بيانيه الجزاير 
ميليارد دالر دريافت  3ميليارد دالر، چيزى كمتر از  13جاى  داند كه اينان به حال نمى گذاشته و ملت ايران تا به

 )5.(اند كرده
 :ه به چند نكته در مورد كتاب اشاره كنمدانم ك در اين جا ضرورى مى    
 1379روزه در ايام نوروز  10در هنگام گردآورى مطالب و تهيه كتاب، همچنان در زندان اوين بودم و با مرخصى     

 .موفق به تهيه مقدمه فوق شدم
هاى آن  ر روزنامهدليل عدم دسترسى به اينجانب و نيز سانسور محاكمات د منابع مورد استناد گردآورندگان به    

هاى مرا اعم از خاطرات و دفاعيات در اختيار  ها مقدارى از دست نوشته جز روزنامه زمان، بسيار محدود بوده و به
ترين سند تاريخى ممكن از آن وقايع در اختيار خوانندگان قرار  ليكن با توجه به امكانات موجود، كامل. اند داشته

 .گرفته است
هاى ذيربط  ده با دسترسى به نوارها و فيلم دادگاه كه در حال حاضر صرفاً در اختيار سازمانترديد در آين بى    

 .ترى به چاپ خواهد رسيد صورت كامل است، اين كتاب به
خاطرات اينجانب به دو بخش تقسيم شده است؛ يك بخش خاطرات دوران دولت موقت، بازداشت و محاكمات و     

بخش اول خاطرات بنا به نظر گردآورندگان همراه دفاعيات . ز دادگاه تاكنون استبخش ديگر خاطرات زندان پس ا
گيرد و خاطرات زندان در آينده نزديك و در زمان مقتضى به ملت شريف ايران عرضه  مندان قرار مى در اختيار عالقه

 .گردد مى
كه در تهيه و تنظيم ) اميرانتظام(زانى ناپذير همسر فداكارم سركار خانم الهه مي دانم از زحمات خستگى الزم مى    

همچنين از توجه و دقت دوست ارجمندم جناب آقاى . كتاب با همه وجود وقت صرف كردند، تشكر و قدردانى كنم
اى بسيار ارزنده براى آن تهيه فرمودند،  محمدعلى سفرى كه در نهايت صميميت كتاب را مطالعه و مقدمه

 .سپاسگزارى نمايم
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بسيار عزيزم جناب آقاى محمدمهدى جاللى و سركار خانم فرنوش هاشميان كه تهيه و گردآورى  از دوستان    
كتاب، درنهايت دقت و محبت به عهده ايشان بود، سپاسگزارى كرده و آرزوى توفيق بيشتر آنان را در راه خدمت به 

 .ميهن دارم
ر اين كتاب را ارج نهاده و توفيق ايشان را همچنين تالش و زحمات صميمانه مسئوالن محترم نشرنى در انتشا    

 .خواستارم
  

  عباس اميرانتظام    
 1379نوروز     
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   انقالب، دولت موقت و دوران سفارت
 )1358آذر  28تا  1357شهريور  17از (
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 1357شهريور  17 

وحوش محموديه  ، حول] عصر ولى[روى غربى خيابان پهلوى  كه در پياده ام درحالى ساله 6امروز صبح با اردشير پسر  
با ايشان سالم وعليك . رفت طرف شميران مى زديم، آقاى مهندس مهدى بازرگان را ديدم كه از تهران به قدم مى

پرسيدم چه بايد كرد؟ پاسخ . داند كه دليل آن را نمى گفت. ها پرسيدم كردم و درباره سروصداى شهر و تيراندازى
بله، البته : پيشنهاد كردم كه آيا به همكارى من احتياج دارند؟ گفت. بايد نزديك رفت و از جريانات آگاه شد: داد
 .قول دادم. ات را كنار بگذارى شرطى كه كارهاى بازرگانى به

اى از مردم كشته و  ده بودند و درنتيجه درگيرى با افراد نظامى عدهاى تظاهرات كر صبح امروز در ميدان ژاله عده    
از ساختمانى كه منزل مسكونى من در آن واقع است منظره شهر تهران پيدا است و دود آتش . زخمى شده بودند

 پس از صحبت با مهندس بازرگان تصميم گرفتم كه از فردا به ايشان كمك كنم، به. ميدان ژاله قابل رؤيت است
هاى خارجى تبديل كردم و با كمك همكارانم در دفتر آنها  همين خاطر دفترم را به محل ترجمه مجالت و روزنامه

 .را ترجمه كرده تا پس از ترجمه فارسى، آنها را براى آقاى بازرگان و چند نفر ديگر بفرستم
  
 1357مهرماه  

. ها غالباً در كنار ايشان هستم ها و مصاحبه و در مالقات روم شهريور به بعد روزها به دفتر مهندس بازرگان مى 17از  
در برخوردهاى . شود تر مى تر و اعتصابات هم هر روز گسترده جويانه مردم در تهران هرروز وسيع هاى مبارزه حركت

و ]  بانقال[در خيابان شاهرضا » ايرفرانس«دفتر من در ساختمان . شوند خورند و مجروح مى اى تير مى خيابانى عده
تظاهرات هر روز در اين خيابان كه دانشگاه تهران نيز در آن قرار دارد، ادامه . در نزديكى ميدان فردوسى قرار دارد

داند كه نتيجه كار چيست و به كجا  كس نمى هيچ. كنيم دارد وما از روى بام دفتر جريانات خيابانى را نظاره مى
 .خواهد كشيد

دفترم در اين ماه به اروپا رفتم و در پاريس با استفاده از فرصت براى ديدن من براى رسيدگى به كارهاى     
اللَّه است ديدار كردم و او مرا به حياط  با ابراهيم يزدى نيز كه از مشاوران آيت. اللَّه خمينى به نوفل لوشاتو رفتم آيت

ز تهران پرسيدند، گفتم هر روز زدوخورد ا. نشيند، برد و به ايشان معرفى كرد اللَّه در آنجا مى كوچك ديگرى كه آيت
در اين جلسه آقاى مادرشاهى هم حضور داشت، ايشان . شود و تيراندازى هست و هر روز دامنه تظاهرات بيشتر مى

پس . شناسد اللَّه او را از قبل مى ها پيدا بود كه آيت از صحبت. داد اللَّه شرح مى هم اوضاع تهران و مشهد را براى آيت
بعدازظهر براى بازگشت به تهران به فرودگاه . اللَّه، نوفل لوشاتو را ترك كردم ساعت صحبت با آيت نيم از حدود

اللَّه به پاريس آمده بود،  مهندس بازرگان هم كه از چند روز قبل براى ديدار و مالقات با آيت. رفتم» شارل دوگل«
 .كرديم ها صحبت مى درباره حوادث تهران و شهرستان در طول پرواز با ايشان. بين مسافران در انتظار پرواز بود

هنگام رفتن به شهر، ايشان در يك اتومبيل جلوتر از من . در حدود ساعت يازده شب وارد فرودگاه تهران شديم    
ها را  هاى مجاز حق عبور از خيابان شهر حكومت نظامى بود و فقط اتومبيل. سوار بودند و تاكسى ما به دنبال آن

خوابى  در زمان عبور اتومبيل مهندس بازرگان از خيابان آيزنهاور در مقابل خيابان بيمارستان هزارتخت. ندداشت
طرف جنوب در حركت بود با ماشين بازرگان تصادف  ، اتومبيلى كه با سرعت از شمال به]  خمينى بيمارستان امام[
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صله از تاكسى خود پياده شده و براى كمك به من بالفا. كرد و شديداً به بدنه تاكسى ايشان آسيب وارد ساخت
مهندس بازرگان را به . خوشبختانه فقط جراحت كوچكى در روى پيشانى ايشان بوجود آمده بود. ايشان شتافتم

 .منزل رساندم بعد به منزل خودم رفتم
  
 1357آبان و آذر  

مهندس بازرگان از من خواست تا به نمايندگى . هيئتى به نمايندگى كميسيون حقوق بشر امريكا به ايران آمده بود 
كه نام  -ايشان در جلسه حقوق بشر كه با شركت ريچارد كاتم، جان استمپل، ريچارد فالك و يك كشيش امريكايى 

ل آقايان حسن نزيه، دكتر عبدالكريم الهيجى، مهندس از طرف امريكا و هيئت ايرانى شام - ام  او را فراموش كرده
بنافتى، دكتر على اصغر حاج سيدجوادى و احمد صدر حاج سيدجوادى در دفتر حقوق بشر در طبقه دوم ساختمان 

كردن اعمال ناقض حقوق بشر  هدف از تشكيل اين جلسه مطرح. شد، شركت كنم روى حسينيه ارشاد برگزار مى روبه
وگو با هيئت حقوق بشر امريكا از  در آخر جلسه ريچارد كاتم پيشنهاد كرد كه براى ادامه گفت. بود در رژيم سلطنتى

مذاكرات جلسه را به اطالع مهندس بازرگان رساندم و پيشنهاد كاتم براى تماس با . طريق جان استمپل اقدام كنم
 .ادامه دهم ايشان توصيه كرد كه تماسم را با آنها. حقوق بشر امريكا را طرح كردم

مهندس بازرگان پيشنهاد كرد كه با سوليوان مالقات كند و محل مالقات را در دفتر من  1357در اوايل آذر     
من پيشنهاد ايشان را به استمپل گفتم و سوليوان سفيركبير امريكا به اتفاق استمپل براى ديدن . مناسب دانست

ها اين بود كه از سوليوان بخواهيم تا  زرگان و من در اين تماستالش آقاى با. مهندس بازرگان به دفتر من آمدند
 .ها وادار كند تا از كُشت و كشتار جلوگيرى شود شاه را به نرمش و جلوگيرى از درگيرى

اللَّه موسوى اردبيلى با سوليوان فراهم  در اواخر آذر مهندس بازرگان از من خواست تا مالقاتى بين ايشان و آيت    
موضوع مورد بحث واداركردن شاه به . مالقات در قيطريه در منزل دكتر فريدون سحابى انجام شداين . كنم

 )6.(جلوگيرى از خونريزى و خرابى بود، در مورد قانون اساسى آينده ايران نيز مذاكراتى شد
  
 1357ماه  اوايل دى 

دكتر على امينى به ديدن آقاى بازرگان  .دكتر يداللَّه سحابى هم حضور داشت. صبح در دفتر مهندس بازرگان بودم 
مهندس . »اعليحضرت عالقمندند تا شما يك دولت ملى تشكيل دهيد«: وى گفت. آمد و پيام شاه را به ايشان رساند

مهندس » رياست شوراى سلطنت را بپذيريد«: دكتر امينى پاسخ داد. بازرگان ضمن تشكر، پيشنهاد شاه را رد كرد
ايشان . سپس دكتر امينى از دكتر سحابى خواست تا رياست شوراى سلطنت را بپذيرد. كردبازرگان آن را هم رد 

 .هم اين پيشنهاد را قبول نكرد
 

اى از زنان و مردان ملى در منازل تشكيل  ، دريادار مدنى و من در جلساتى كه با حضور عده1357از اوايل پاييز     
در اين جلسات دريادار مدنى و . شديم رسيد، جمع مى نفر مى 30تا  20كنندگان به حدود  شد و تعداد شركت مى

جلساتى نيز در منزل دكتر سنجابى، مهندس بيانى و دكتر . كرديم مان را براى جمع مطرح مى من آخرين اطالعات
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جلسه منزل دكتر صديقى به اين جهت تشكيل شد كه ما معتقد بوديم كه دكتر صديقى نبايد . صديقى داشتيم
دليل وقتى وارد سالن محل سكونت ايشان شديم، من به نمايندگى گروه تقاضاى  همين به. شاه را بپذيردپيشنهاد 

باره تصميم  داند و دراين ايشان پاسخ داد كه مصلحت خود را بهتر از ما مى. خودمان را به اطالع ايشان رساندم
 .خواهد گرفت

  
 1357ماه  دى 

ذهن ديرباور من . شوند اى زخمى يا كشته مى توسعه پيدا كرده و هر روز عدهطور عجيبى  تظاهرات، آشوب و بلوا به 
به بعد، ملت ما با عشق  1320هاى  خصوص از سال در طول عمر من به. گردد كننده حوادث مى دنبال هدايت دائماً به

ها را كاناليزه كرده و  كتاند آن حر هاى زمان همواره سعى داشته اند ولى متأسفانه ابرقدرت حركت درآمده به آزادى به
دليل اكنون نيز كه مردم با تمام خلوص و فداكارى به ميدان  همين به. بردارى كنند در جهت منافع خود از آن بهره

 .ها ما را تنها بگذارند اند ترديد دارم ابرقدرت آمده
بنا به » جان استمپل«امريكا اى چندبار با نماينده كميسيون حقوق بشر امريكا و دبير سياسى سفارت  من هفته    

كار بگيرد و  خواهم تا همه تالش و قدرتش را به كنم و از او مى توصيه و راهنمايى مهندس مهدى بازرگان مالقات مى
اعضاى سفارت امريكا اعم از سوليوان و استمپل هميشه . شاه را وادار كند تا از خونريزى و ويرانى جلوگيرى كند

دارم،  1332مرداد  28كنند ولى من با تجربياتى كه از كودتاى  ور داخلى ما دخالت نمىگويند كه آنها در ام مى
كنم، چون معتقد هستم  بنابراين در هر مالقات اين مسئله را تكرار مى. دانم كه آنها در اين گفتار صادق نيستند مى

پس بايد با تمام نيرو كوشيد . استهركس كه كشته شود ايرانى است و هرچه كه ويران و نابود شود متعلق به ايران 
 .تا از تكرار آن جلوگيرى شود

. اند تا كابينه ائتالفى تشكيل دهند اى از مليون سرشناس دعوت شده كابينه ازهارى باالخره سقوط كرد و عده    
ختيار باالخره شاپور ب. دكتر صديقى هم موفق به تشكيل كابينه نشد. بازرگان، سحابى و سنجابى عذر خواستند

شاه فرودگاه . از مجلس رأى اعتماد گرفت) ماه دى 26(اش را معرفى كرد و در روز خروج شاه  پذيرفت و كابينه
 .مهرآباد تهران را بدون تشريفات رسمى به اتفاق فرح به مقصد مصر ترك كرد

عات با تيتر درشت در بعدازظهر همان روز روزنامه اطال. ترك تهران باعث شادى بسيار و هيجان براى مردم شد    
كندند و اسكناس بدون  ها مى هاى شاه را در روى اسكناس اى از مردم عكس عده» شاه رفت«: صفحه اول نوشت

. هاى شاه و پدرش رضاشاه شدند كشيدن مجسمه اى ديگر مشغول پايين عده. دادند تصوير شاه را به يكديگر نشان مى
 .كردند مىاى نيز شيرينى و نقل به مردم تعارف  عده
وزيرى دكتر شاپور بختيار من به مهندس بازرگان پيشنهاد كردم كه ما بايد بختيار را وادار  پس از اعالم نخست    

بازرگان از . وزيرى برسد به استعفا كنيم و اجازه ندهيم يك شخصيت سياسى با سابقه ملى، با حكم شاه به نخست
. من با وجودى كه تا به آن روز بختيار را نديده بودم، گفتم خودم. ممن پرسيد كه چه كسى را براى اين كار بفرستي

ها به  من توسط دكتر احمد مدنى به بختيار معرفى شدم و وظيفه خود را در اين مالقات. بازرگان استقبال كرد
ى پذيرفته كرد مرا قانع كند كه به منظور خدمت، مسئوليت را در يك چنين دوران او سعى مى. اطالع بختيار رساندم
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استدالل من اين بود كه با شرايط فعلى او قادر نخواهد بود اهدافش را اجرا كند و بهتر است كه هرچه زودتر . است
رفتم و  من هر روز پس از مالقات با بختيار به ديدن مهندس بازرگان در مدرسه رفاه مى. از مقامش استعفا دهد

 .بستم كار مى ايشان را در مالقات بعدى به دادم و رهنمودهاى گزارش كارم را به ايشان مى
كرد بين فرماندهان ارتش و مهندس بازرگان و دكتر بهشتى  هاى متعدد به ما پيشنهاد مى استمپل در مالقات    

اولين موفقيت من در . ها بود تماس برقرار شود و با هم مالقات كنند و شوراى انقالب هم در جريان اين تماس
اين بود كه وى مهندس بازرگان را به ناهار دعوت كرد تا مسائل موجود را با مشورت يكديگر  مالقات با بختيار

هاى بعدى را  ها و مالقات اين مالقات چند روز پس از شروع كار بختيار انجام گرفت و راه تماس. وفصل كند حل
 .هموار ساخت

در اين مالقات مهندس . بازرگان انجام گرفت باغى و سپهبد ناصرمقدم و مهندس مالقاتى نيز بين ارتشبد قره    
مهندس . بازرگان سعى داشت تا فرماندهان نظامى و امنيتى را قانع كند تا از برادركشى و ويرانى جلوگيرى كنند

عمل آورد، ليكن من از چگونگى آن اطالعى  هاى فراوانى به باغى و دكتر بهشتى تالش بازرگان براى مالقات بين قره
 .ندارم

  
 1357ماه  بهمن 

بختيار . در طول اين ماه چند مالقات طوالنى با دكتر بختيار داشتم و بحث ما براى استعفاى او به درازا كشيده بود 
اش را  او متن استعفانامه. در هفته اول قانع شد كه استعفا بدهد و از مشاركت در مرگ و ويرانى خوددارى كند

اين شورا در اطاقى بزرگ در حدود . اى مهندس بازرگان به شوراى انقالب بردممتن استعفا را بر. نوشت و به من داد
بقيه حضار همه . شناختم اللَّه طالقانى را مى از اعضاى شورا فقط آيت. متر در مدرسه رفاه تشكيل شده بود 8*5

ن استعفا به على اكبر اللَّه طالقانى پس از دريافت مت آيت. روحانى بودند و من هيچ شناختى نسبت به آنها نداشتم
هاشمى رفسنجانى، باهنر و ربانى شيرازى تكليف كرد كه به اتاق ديگر بروند و به اتفاق دريادار مدنى و من، متن 

به اتاق ديگر رفتيم، آنها تغييرات اندكى در متن دادند تا به بختيار بدهيم و او . استعفانامه را مورد بررسى قرار دهند
بختيار در ضمن نوشتن متن استعفا خواسته بود كه با مسافرت او به پاريس . خط خود بنويسدشده را با  متن اصالح

من شرايط بختيار . اللَّه خمينى در پاريس استعفايش را به ايشان تسليم كند موافقت شود و او پس از مالقات با آيت
يم يزدى متن استعفا و درخواست دكتر را به اطالع مهندس بازرگان رساندم و ايشان هم ابتدا از طريق دكتر ابراه

من هم اين موافقت را به اطالع دكتر . بختيار را به اطالع آقاى خمينى رسانده و جواب مساعد ايشان را گرفته بود
بختيار رسانيده بودم و او خودش را آماده پرواز به پاريس كرده بود و اين آمادگى را ضمن يك مصاحبه تلويزيونى 

اللَّه صادق خلخالى با  همزمان با اقدامات من و مهندس بازرگان، بعضى روحانيون از جمله آيت. ساندبه اطالع مردم ر
طورى كه چندساعت پس از اعالم مسافرت بختيار،  اللَّه خمينى را عوض كرده بودند به هاى خود نظر آيت تماس
بختيار از اين . فا ندهد او را نخواهد پذيرفتاللَّه خمينى در يك مصاحبه مطبوعاتى اعالم كرد كه تا بختيار استع آيت

 .مصاحبه عصبانى و ناراحت شد زيرا برخالف توافق قبلى بود و به حيثيت او لطمه وارد شده بود
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بهمن موافقت  12سرانجام با روز . اللَّه خمينى چندبار اعالم و سپس تغيير كرد در چند روز گذشته، زمان ورود آيت 
شد، يك  سى كه در سراسر ايران شنيده مى بى خصوص خبر راديو بى ا تبليغات وسيعى كه انجام شده بود بهب. شد

ها در اين استقبال  ها و گروه همه احزاب، جمعيت. نظير و غيرعادى براى استقبال ايشان تدارك گرديد اجتماع بى
. س مهدى بازرگان به فرودگاه مهرآباد رفتيممشاركت داشتند، از جمله گروه ما يعنى نهضت آزادى به اتفاق مهند

هواپيماى ايرفرانس بدون هيچ حادثه در حدود . جمعيت زيادى در مسير حركت و در داخل ساختمان وجود داشت
دليل ازدحام  به. من در داخل سالن به اتفاق صدها نفر ديگر حاضر بوديم. صبح در تهران بر زمين نشست 10ساعت 

ايشان پس . اللَّه خمينى را ببينم ود ايشان به سالن رخ داد من فقط از فاصله دور توانستم آيتزيادى كه در زمان ور
]  ميدان انقالب[اسفند  24ما تا ميدان . زهرا حركت كردند طرف گورستان بهشت از عبور از سالن با اتومبيل به

زهرا از اينكه شاه  اللَّه در بهشت آيت. ديمكرديم و در آنجا از كاروان همراهان عقب مان اتومبيل ايشان را دنبال مى
چنين گورستان بزرگى ساخته بود، با كنايه، سفّاكى او را مورد سرزنش قرار داد و از افسران و اميران ارتش خواست 

 .كه به حركت مردم بپيوندند
  
 1357بهمن  15 

اللَّه  در اين مراسم كه با حضور آيت. امروز مراسم انتصاب مهندس مهدى بازرگان در سالن مدرسه رفاه انجام گرفت 
مهندس بازرگان نيز در سخنانى آمادگى . االسالم رفسنجانى حكم انتصاب را قرائت كرد خمينى انجام شد، حجت

اللَّه خمينى در سخنانى كه از راديو و تلويزيون  تعصر امروز آي. خود را براى پذيرش اين مسئوليت اعالم داشت
پخش شد اعالم كرد كه از اين تاريخ روحانيت در منازل و مساجد خواهد نشست و در امور سياسى دخالت نخواهد 

 .كرد
  
 1357هفته سوم بهمن  

من در تمامى . استعفا دهددنبال جلسات متوالى و مذاكره با دكتر شاپور بختيار، او براى بار دوم متقاعد شد كه  به 
وزير جلوگيرى كند و ضمناً از ارتشبد  عنوان نخست خواستم كه از ادامه كشتار و ويرانى به جلسات از ايشان مى

بختيار هميشه . ها را بدهد باغى رئيس ستاد ارتش بخواهد كه به نيروهاى ارتشى دستور بازگشت به پادگان قره
گفت كه  مى. اگر بخواهد به آنها فشار وارد سازد، ارتش او را خواهد كُشت گفت كه او تحت فشار ارتش است و مى

اى مشترك با  من پيشنهاد كردم كه جلسه. رئيس دفتر او كه يك سرگرد نيروى هوايى بود مأمور كشتن اوست
آقاى  بهمن اين جلسه با حضور 19قرار شد عصر جمعه . باغى و سپهبد ناصر مقدم داشته باشيم حضور ارتشبد قره

من به دفتر مهندس بازرگان در مدرسه رفاه بازگشتم و . وزيرى برگزار شود دكتر سحابى و من در كاخ نخست
مهندس بازرگان با دكتر سحابى صحبت كرد، و قرار شد ايشان هم به اتفاق در اين . گزارش امر را به ايشان دادم

شب ادامه  10وزير تشكيل و تا ساعت  نخستبعدازظهر جلسه در دفتر  8در ساعت . جلسه حضور داشته باشد
باغى و مقدم خواست از اين برادركشى و ويرانى  ابتدا دكتر سحابى مطالبى را مطرح كرد و از تيمسار قره. داشت
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وزير هستند و با  باغى توضيح داد كه وى و سپهبد مقدم در اختيار دكتر بختيار نخست ارتشبد قره. جلوگيرى كنند
شد، با  اين موضوع كه در حضور دكتر بختيار مطرح مى. راكننده دستورات دكتر بختيار هستندتمام توانشان اج

هاى دكتر بختيار را  بعد من صحبت كردم و برداشت. هاى او كه مدعى بود آنها مانع اين كار هستند، مغاير بود گفته
د تصميمات سريع و صريحى بنابراين قبول كر. ايشان دليلى براى توجيه مطالب خود نداشت. مطرح نمودم

باره اتخاذ نمايد و قول داد براى حل مسئله كنار برود، قرار شد من فرداى آن روز براى گرفتن استعفانامه  دراين
 .ايشان به ديدنش بروم

  
 1357شنبه بيستم بهمن  

ساعت حكومت نظامى عصر آن روز دكتر بختيار . صبح شنبه به دكتر بختيار تلفن كردم، او گفت كه فردا تلفن كنم 
اللَّه خمينى بالفاصله پس از اعالم اين ساعت دستور داد مردم مقررات حكومت  آيت. بعدازظهر تقليل داد 4را به 

 .مردم هم چنين كردند و حكومت نظامى ناديده گرفته شد. ها بريزند نظامى را رعايت نكنند و به خيابان
  
 1357بهمن  21يكشنبه  

من در چندين هفته . بهمن موكول كرد 22اش را به روز  ر تلفن كردم و او وعده تسليم استعفانامهامروز نيز به بختيا 
 .كردم رفتم ودر دفتر مهندس بازرگان به ايشان كمك مى صبح به مدرسه رفاه مى 7ها ساعت  اخير صبح

زمان نمايش فيلم ورود  امشب در پادگان نيروى هوايى دوشان تپه بين همافران و نيروهاى محافظ پادگان در    
اين جدال لفظى به درگيرى فيزيكى بين افراد منجر شد و با هجوم . اللَّه خمينى اختالف و درگيرى پيش آمد آيت

اى  شدن عده يابى آنان به سالح، تبديل به درگيرى نظامى شد كه به كشته همافران و ديگران به انبار اسلحه و دست
دليل كمك مردم ساكن اطراف پادگان به  نتيجه اين درگيرى به. آنها انجاميد شدن تعدادى از از طرفين و زخمى

صورت شورش درآمده بود، منجر شد و لشگر گارد شاهنشاهى كه عليه همافران  پيروزى همافران كه به
 .نشينى كردند جنگيدند، با پذيرش شكست، عقب مى

  
 1357بهمن  22دوشنبه  

شدت تيراندازى اطراف مجلس و مدرسه رفاه به حدى بود كه شوراى انقالب . مصبح اول وقت در مدرسه رفاه بودي 
» حاج معين«وزير منتخب تصميم گرفت محل خود را از مدرسه رفاه به منزل  طبق توصيه مهندس بازرگان نخست

رفاه را ترك به اتفاق مهندس بازرگان و هاشم صباغيان مدرسه . تغيير دهد) الدوله عين(در ضلع شرقى خيابان ايران 
بالفاصله پس از استقرار در آن محل به . كرديم و از در شمالى مدرسه خارج و به منزل حاج معين منتقل شديم

ها و ديوارهاى اطراف را مورد بررسى قرار داديم كه اگر مجبور  اتفاق مهندس صباغيان موقعيت منزل و همسايه
ها براى صرف ناهار شوراى  بعد يكى از اتاق. كارى بزنيم شديم آن منزل را نيز ترك كنيم، چگونه دست به چنين

گوينده راديو اعالم كرد . ظهر بود 12ساعت در حدود ساعت . در اين موقع من راديو را باز كردم. انقالب آماده شد
من به صباغيان گفتم چه خوب است كه ارتش اعالم . ظهر اعالم خواهد كرد 15:12كه اخبار را در ساعت 



www.iran-amirentezam.com اميرانتظام عباس خاطرات( 1 اتهام سوي آن( 
 

25 
 

ظهر خوشبختانه ارتش اعالم همبستگى كرد و  15:12در ساعت . ها را به زمين بگذارد كند و سالحهمبستگى 
بعد از ناهار آقاى مهندس بازرگان به من گفت  كه مهندس كاظم جفرودى تلفن كرده و . آرامش نسبى برقرار شد

ى خواهد رفت تا استعفاى بعدازظهر به منزل مهندس جفرود 4گفته است كه دكتر بختيار امروز عصر در ساعت 
منزل . دنبال دكتر على اكبر سياسى رئيس سابق دانشگاه بروم قرار شد من با اتومبيل خود به. خودش را تقديم كند

 .مهندس جفرودى در خيابان جنوبى كاخ صاحبقرانيه قرار داشت
و تايرها در تمام شهر تهران دود ها  ها، ساختمان زدن اتوبوس ها و آتش دليل درگيرى امروز از صبح اول وقت به    

زده درآمده  صورت يك شهر جنگ بعدازظهر وقتى به دنبال دكتر سياسى رفتم، تهران به. رفت غليظى به آسمان مى
در زمان ورود مهندس جفرودى در منزل تنها بود، . به اتفاق دكتر سياسى به منزل مهندس  جفرودى رفتيم. بود

هاى نظامى خود به اتفاق سپهبد ناصرمقدم با لباس  اغى با لباس كامل نظامى و مدالب پس از چند دقيقه ارتشبد قره
بعد مهندس بازرگان به اتفاق دكتر يداللَّه سحابى، مهندس عبدالحسين خليلى رئيس سابق دانشكده . شخصى آمدند

منتظر آمدن دكتر  ما همه. جلسه تشكيل شد و درباره رويدادهاى صبح و بعدازظهر صحبت شد. فنى تهران آمدند
گويد  بختيار بوديم پس از مدتى تلفن زنگ زد، مهندس جفرودى را خواستند، رفت و برگشت و گفت بختيار مى

پس از مدتى شخصى آمد و . دليل شرايط حاكم، قادر به آمدن نيست ولى استعفانامه خود را خواهد فرستاد به
رد و با دكتر سحابى و مهندس خليلى مورد بررسى و اصالحات مهندس بازرگان آن را دريافت ك. استعفانامه را آورد

قاصد پيام را برد و پس از مدتى متن . نويس نزد دكتر بختيار فرستادند شده را براى پاك قرار دادند و متن اصالح
بود  پس از جلسه ما منزل را ترك كرديم و  اين آخرين بارى. شده را با خود آورد و به مهندس بازرگان داد اصالح

 .ديدم باغى را مى كه من ارتشبد قره
  
 1357بهمن  23شنبه  سه 

مهندس بازرگان كه قبل از ما در محل دفتر كار . صبح مطابق معمول چندين هفته اخير من به مدرسه رفاه رفتم 
ندس بيشتر مه. كرديم، صادر نمود خود حاضر شده بود، احكامى را ماشين شده براى ما كه با ايشان همكارى مى

وزيرى رفته  در حكم صادره به من دستور داده شده بود كه به نخست. عنوان كمك ايشان بوديم صباغيان و من به
وزيرى بروم،  به همراهى آقاى عباس رادنيا تصميم گرفتم به نخست. وزير آماده كنم آن محل را براى آمدن نخست

ز آقاى رادنيا كه با طبقه روحانى آشنايى داشت خواهش ا. ولى فكر كردم بهتر است كه يك روحانى را با خود ببريم
االسالم محمد مجتهد شبسترى خواست تا با ما همراهى  او از حجت. كردم از يك روحانى بخواهد به ما كمك كند

هاى مملو از افراد مسلح در حركت بود و باعث وحشت و اضطراب عمومى شده  هاى شهر اتومبيل در خيابان. كند
در طول مسير در چندجا جلوى اتومبيل ما . كس مطمئن نبود كه از گزند تير آنان رهايى داشته باشد چبود، چون هي

 .را گرفتند و حضور آقاى مجتهد شبسترى باعث رهايى ما شد
ايشان سرگرد منوچهرى رئيس . وزيرى برخورد كردم وزيرى به سروان نيلى مسئول حفاظت نخست در نخست    

هاى خودم با دكتر بختيار با وى آشنا  به ما معرفى كرد، من در طول يك ماه و اندى مالقات دفتر دكتر بختيار را
او . وزيرى را تحويل بگيريم حكم آقاى بازرگان را نشان دادم و از او خواستم به ما كمك كند تا نخست. شده بودم
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وزيرى غارت شده و چيزى  ستهاى موجود در گاوصندوق نخ گفت كه روز قبل تمام اسناد و مدارك و حتى سالح
در اتاق ناهارخورى غذاى . وزير بازديد كرديم خانه و دفاتر نخست به اتفاق از اسلحه. دادن وجود ندارد براى تحويل

سرگرد توضيح داد كه در روز قبل . شد كه دست خورده باشد در روى ميز ديده مى ديروز شاپور بختيار بدون اين
 .كوپتر دفترش را ترك و به منطقه نامعلومى در ونك رفته است ا خورده باشد با هلىكه غذ دكتر بختيار بدون اين

كه دفتر معاونان و كارمندان ارشد ( L)وزيرى به ساختمان ال  پس از بازديد از ساختمان مركزى نخست    
زم جهت كار گونه امكانات ال من دفتر كار يكى از وزراى مشاور را كه داراى همه. وزيرى بود، رفتيم نخست
در حدود ساعت يك . كردن ديگر دفاتر پرداختم وزير بود براى مهندس بازرگان آماده كردم و سپس به آماده نخست

وزيرى بيايد، پس از مدتى ايشان وارد شد و با اتومبيل از  بعدازظهر به آقاى مهندس بازرگان تلفن كردم تا به نخست
وزيرى به استقبال ايشان  اى از كارمندان نخست من به همراه عده. سيدداخل محوطه به جلوى پلكان ساختمان ال ر

ها با دكتر ابراهيم يزدى و مهندس هاشم صباغيان، بازوى مرا گرفته و به  وى بالفاصله پس از صعود از پله. رفتم
د؟ بالفاصله ام، چه نظرى داري وزيرى و سرپرست آن انتخاب كرده كنارى برد و گفت من شما را براى معاونت نخست

ايد،  عنوان يك دولت ملى آمده به ايشان گفتم كه من يك عمر در آرزوى خدمت به كشورم بودم، اكنون كه شما به
وزيرى  هاى ساختمان باال رفته و وارد سالن كنفرانس نخست بعد به اتفاق از پله. مانند سربازى در خدمت شما هستم

وزير معرفى كردم و  وزيرى جمع شده بودند كه من آنها را به نخست تاى از كارمندان نخس شديم، در اين سالن عده
اولين فردى كه بازرگان با او دست داد، يكى از كارمندان بود كه خم شد تا دست . يك آنها دست دادند ايشان با يك

كه شما اين چه عادت زشتى است : مهندس بازرگان با عصبانيت دست خود را كنار كشيد و گفت. ايشان را ببوسد
اى درباره وظايف  سپس چند دقيقه. كس حق ندارد دست ايشان را ببوسد ايد و دستور داد كه هيچ پيدا كرده

هايى كه درنظر  آقايان ابراهيم يزدى و هاشم صباغيان و من در اتاق. وزيرى صحبت كرد و به دفتر خود رفت نخست
 .گرفته بودم، مستقر شديم

  
 1357بهمن  24 

ها قبالً در روى بام اطراف  چريك. هاى فدايى خلق مورد حمله قرار گرفت فارت امريكا توسط چريكدر اين روز س 
هاى  در اين حمله آنها با مسلسل به ساختمان سفارت شليك كردند و شيشه. ساختمان سفارت مستقر شده بودند

گيرى با  اين گروگان. روگان گرفتنداى از كارمندان سفارت از جمله ويليام سوليوان را به گ آنها را شكستند و عده
در سفارت ) 7(»ماشاءاللَّه قصاب«اى به سرپرستى  دخالت دكتر ابراهيم يزدى خاتمه يافت و از اين تاريخ كميته

 .امريكا تشكيل شد
  
 1357اسفندماه  

وزير انتخاب شده بودم هر روز در ساعت شش و نيم  عنوان معاون نخست از ابتداى تأسيس دولت موقت كه من به 
شدم و همراه آقايان دكتر ابراهيم يزدى و مهندس هاشم صباغيان كارهاى  وزير حاضر مى صبح در دفتر نخست

 .كرديم وزير را دريافت مى روزانه و تصميمات نخست
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وارد خيابان پاستور شدم، پاسدارى با اسلحه به من فرمان توقف ] ولى عصر[ه از خيابان پهلوى يك روز صبح ك    
گفت از ماشين . وزير ايستادم او به شيشه ماشين نزديك شد و پرسيد كيستى؟ گفتم اميرانتظام معاون نخست. داد

به داخل صندوق انداخت و گفت  باز كردم، نگاهى. گفت در صندوق عقب ماشين را باز كن. پياده شدم. پياده شو
مترى نرفته بودم كه پاسدار مذكور با گلوله  پشت فرمان نشستم و ماشين را روشن كردم و راه افتادم، هنوز ده. برو

توقف كردم، از ماشين خارج شده، در ماشين را قفل . تاير و رينگ عقب را هدف قرار داد و اتومبيل از حركت ايستاد
وزيرى راه افتادم و راننده را فرستادم تا تاير تيرخورده را  طرف نخست وگو با وى، پياده به گفت اى كردم و بدون كلمه

 .با رينگ و الستيك زاپاس داخل ماشين عوض كند
  
 1357اسفندماه  

وزير خطاب به من گفت كه از امروز  وزير شركت داشتم نخست يك روز صبح كه در جلسه ساعت شش ونيم نخست 
پس از اتمام سخنان . كنم عنوان سخنگوى دولت منصوب مى وزير شما را به ت معاونت نخستعالوه بر سم

شدت به هم زد،  وزير را ترك و در را به وزير، هاشم صباغيان از جا بلند شد و بدون هيچ حرفى اتاق نخست نخست
  ».دانم نمى«: گفتم» !.چرا صباغيان چنين رفتارى كرد؟«: وزير پرسيد نخست

 
 1357اسفند  

خواهد به مالقات من بيايد و يك مسئله  منشى من اطالع داد كه شخصى مى 1357در يكى از روزهاى اسفند  
سال با قدى متوسط با لباس رسمى و كراوات به  50امنيتى را در ميان بگذارد، پس از توافق من مردى در حدود 
ستن به من گفت كه كارمند و عضو اداره پس از نش. اطاقم آمد، من صندلى طرف راست خودم را به او تعارف كردم

هاى سفارت شوروى  بعدازظهر امروز يكى از ديپلمات 5طبق خبر او، قرار است در ساعت . ضدجاسوسى ساواك است
شهريور برود و چيزهايى را در اختيار فرد ايرانى قرار دهد، ضمناً  25به ديدن يك ايرانى در ساختمانى در ميدان 

 .اين فرد آمده بود تا كسب تكليف كند. شود بدالعلى ناميده مىگفت كه طرف ايرانى ع
ايشان دستور داد كه آن شخص مسئله را تعقيب كند، ولى آقاى . وزير رساندم مطالب را بالفاصله به اطالع نخست    

 .بازرگان از شنيدن نام عبدالعلى كه نام يكى از فرزندانش بود، ناراحت شده بود
اسوسى ساواك به كارش ادامه داد و روز بعد گزارش كارش را به من داد كه به اطالع كارمند اداره ضدج    

 .وزير رساندم نخست
اند و عمل دستگيرى توسط ماشاءاللَّه قصاب انجام شده و نام واقعى اين  وى گفت كه عبدالعلى را دستگير كرده    

كه از ديپلمات روسى دريافت كرده  هاى عكاسى مخصوص جاسوسى فرد محمدرضا سعادتى است كه با دستگاه
 .دستگير شده است

 )8.(دانستم كه محمدرضا سعادتى كيست و به چه گروهى وابسته است من تاآن روز نمى    
  
 1357هفته اول اسفند  
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وزيرى  اى سه روز در نخست وزير مشغول كار شده بودم، هفته در سمت معاون نخست 57بهمن  22من از روز  
اللَّه شبير خاقانى از خرمشهر  نام آيت صبح يكى از اين روزها منشى من اطالع داد كه شخصى به .خوابيدم مى
گويند  ابتدا شخص ديگرى كه بعداً فهميدم پسر ايشان بود در تلفن گفت كه آقا مى. خواهد با من صحبت كند مى

رانى، مشكل  ضع اتوبوسمشكالت همچنان باقى است، و) دومين هفته دولت(در مدت زمامدارى دولت موقت 
تغيير پيدا نكرده، اگر تا چند روز ديگر تغييرى حاصل نشود، ما خوزستان را جدا خواهيم ... مسكن، مسئله فرهنگ و

من با شنيدن جدايى خوزستان گفتم هركسى نامى از جدايى قسمتى از ايران بر زبان براند و اقدامى به عمل . كرد
اللَّه شبير خاقانى بود  گوشى را كس ديگرى كه گويا آيت. فارس خواهند ريخت جآورد، ملت ايران آنها را به خلي

به بازرگان گفت اگر كارها انجام «: دست گرفت با فارسى غلط و در حقيقت با زبان عربى و فارسى شكسته گفت به
او تلفن را . دممن به ايشان همان مطالبى را كه به پسرش گفته بودم تكرار كر» نشد، ما خوزستان را جدا كرد

بالفاصله پس از قطع مكالمه به دفتر مهندس بازرگان رفتم و ماوقع را تعريف كردم، . گذاشت و مكالمه قطع شد
پرسيدم اين شخص كه بود؟ ايشان پاسخ داد كه شبير خاقانى يك روحانى شيعه در خرمشهر است و اضافه كرد كه 

 .ام جواب درستى به او داده
اللَّه خمينى رسانيده بود كه باعث ناراحتى ايشان  مسئله را به شكل ديگرى به اطالع قم و آيت شبير خاقانى اين    

مهندس بازرگان پاسخ داد كه يا مهندس . شد و به مهندس بازرگان تأكيد كرد كه من را از كابينه خارج كند
طالقانى نيز كه از جريان مطلع شده اللَّه  آيت. اميرانتظام هست و من هم هستم يا اگر او برود، من هم خواهم رفت

اللَّه  بود با لحن خشنى مهندس بازرگان را تحت فشار قرار داده بود وجواب مهندس بازرگان همان بود كه به آيت
 .خمينى گفته بود

 كه اپراتور تلفن اهواز كه وجود آورد، تا اين اين ماجرا مشكالت زيادى را براى دولت و شخص مهندس بازرگان به    
اللَّه شبير خاقانى ضبط كرده بود يك كپى از نوار آن  خط خرمشهر را به دفتر وصل كرده بود و مكالمات مرا با آيت

اللَّه خمينى رساند و ايشان  وى پس از شنيدن نوار آن را به قم برد و به اطالع آيت. را براى مهندس بازرگان فرستاد
خواهد كه  با متن مكالمات نوار تفاوت دارد، از مهندس بازرگان مى شود اطالعى كه به وى داده بودند كه متوجه مى

اللَّه خمينى براى دلجويى از  در مراسم تبريك عيد نوروز به قم رفتيم و آيت. مرا به قم ببرد تا از من دلجويى كنند
 .شد ترتيب كدورت برطرف اين و به» زدن را از اميرانتظام ياد بگير حرف«من به احمد خمينى گفت كه 

  
 57هفته آخر اسفند  

 11دادم در ساعت  خوابيدم، و وظايف خود را انجام مى وزيرى مى هاى اين هفته كه من در نخست در يكى از شب 
اى به من داد كه در آن دولت موقت را در جريان  سوليوان نامه. دفترم آمدند شب ويليام سوليوان با جان استمپل به

آباد قرار داده بود و از دولت موقت  محافظ شركت امريكايى خليج در خيابان سلطنتدستگيرى يكى از افراد گارد 
خواست كه امكانات آزادى آن زندانى را فراهم و پاسپورت و تلفن كيوسك او را پس بدهد، مهندس بازرگان را  مى

نجام دهم تا تقاضاى توانم ا گفت كه هرچه مى. تلفنى از خواب بيدار كردم و جريان را به اطالع ايشان رساندم
گفت كه نيرويى ندارد تا در . اللَّه مهدوى كنى رئيس كميته مركزى تلفن كردم ابتدا به آيت. سوليوان انجام شود
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نفر را در  6اختيارم قرار دهد، بعد به تيمسار ايمانيان فرمانده نيروى هوايى تلفن كردم، سوگند خورد كه فقط 
آباد فرستادم و نگهبان امريكايى را آزاد و پاسپورت و تلفن  آنها را به سلطنت. ه من دادنفر از آنها را ب 4اختيار دارد و 

 .او را گرفتند و به او پس دادند
نامه سوليوان خطاب به من با اين عنوان . اى به من نوشت و از من تشكر كرد فرداى آن شب ويليام سوليوان نامه    
 Dear Mr. Amir Entezam Deputy Prime Minister: بود

  
 57هفته آخر اسفند  

وزير نوشته بود كه  اى خطاب به نخست سوليوان در نامه. ويليام سوليوان به اتفاق جان استمپل به دفتر من آمدند 
گيرى آنها  اند و اضافه كرده بود كه گروگان اى از كارشناسان امريكايى در كبكان مشهد گروگان گرفته شده عده

به پيمانكاران محلى بدهكارند و سفارت امريكا حاضر جنبه سياسى ندارد بلكه كارشناسان چندين ميليون تومان 
وزير در ميان  موضوع را با نخست. ها را آزاد و آنها را به تهران منتقل نمايد است آن بدهى را بپردازد و گروگان

اى از دادستانى كل كشور  فوراً نماينده. عهده گيرم وزير دستور داد كه سرپرستى اين كار را به نخست. گذاشتم
تماس و مذاكره با . وزيرى تعيين كردم و همراه گروه امريكايى به كبكان فرستادم اى هم از نخست استم و نمايندهخو

فرمانده نيروى هوايى فرودگاه مهرآباد و اختصاص يك هواپيما براى انجام اين مأموريت، نصف روز وقت گرفت و 
قت انقالبيون و پاسداران هواپيما را به مشهد و بعد به باالخره فرمانده نيروى هوايى فرودگاه توانست با جلب مواف

ها، آنها را به تهران منتقل كردند تا ترتيب انتقال  ها و آزادكردن گروگان كبكان بفرستد و پس از پرداخت بدهى
اين كارشناسان طى . كارشناسان امريكايى همراه با ساير كارشناسان مقيم تهران به امريكا انجام شود

هاى استراق سمع كبكان را به مأموران ايرانى پايگاه كبكان تحويل دادند و خود به تهران  اى دستگاه جلسه صورت
 .آمدند

  
 1358اول فروردين  

هزار  100وزير با هليكوپتر به استاديوم  صبح امروز براى اجراى برنامه نوروزى همراه با مهندس بازرگان نخست 
ابتدا يك گروهبان ارتش . نفر از افراد عالقمند اجتماع كرده بودند در استاديوم چندين هزار. نفرى رفتيم

بعد مهندس بازرگان پشت ميكروفون قرار گرفت كه مردم برايش . هايى از قرآن را با صوتى زيبا قرائت كرد قسمت
 .بازرگان به جمعيت گفت كه براى من دست بزنيد، صلوات نفرستيد. صلوات فرستادند

وزيرى  ر مراسم تبريك سفيران كشورهاى خارجى به مناسبت عيد نوروز به كاخ نخستظهر براى شركت د    
وزير و تبريك مهندس بازرگان به  السفرا به شخص نخست بازگشتيم و انجام مراسم كه شامل عرض تبريك شيخ

 .ساعت طول كشيد سفرا بود حدود يك
مديرعامل شركت ساختمانى آرمه كه در استاديوم  زاده در زمان بازگشت از استاديوم صدهزار نفرى مهندس ملك    

داشت كه تأمين جانى ندارد و به همين جهت تقاضا  وزيرى بيايد و اظهار مى حضور داشت تقاضا كرد با ما به نخست
وزيرى آمد و من  زاده به نخست ملك. آقاى بازرگان با آمدن ايشان همراه ما موافقت كرد. كرده بود كه همراه ما باشد
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از شركت در جلسه تبريك عيد سفرا، او را در اتاق انتظار خودم قرار دادم تا پس از پايان آن جلسه ببينم كه  قبل
پس از اتمام جلسه وقتى به اتاقم آمدم او نبود و من تصور كردم كه او خودش اتاق . توان كرد زاده چه مى براى ملك

وزيرى مستقر شده بودند،  ى كه بدون اطالع من در نخستكه در غياب من مأموران دادستان مرا ترك كرده، درحالى
 .او را توقيف و به زندان قصر منتقل كرده بودند

  
 1358دوم فروردين  

اسدى براى رسيدگى به وضع خوزستان و رفع كدورت  وزير، دريادار مدنى و دكتر حسين بنى به اتفاق نخست 
آقاى بازرگان به اتفاق دكتر مدنى و . ر فرودگاه آبادان به زمين نشستاللَّه شبير خاقانى به آنجا رفتيم، هواپيما د آيت
پس از ورود به خرمشهر متوجه . تنهايى وارد خرمشهر شدم اسدى به خرمشهر رفتند و من هم با اتومبيلى به بنى

شدن از  م پيادهمن هنگا. اللَّه شبير خاقانى اجتماع كرده بودند شدم كه تعداد زيادى از اهالى در نزديكى منزل آيت
بر روى . كنند هايى تلخ به من نگاه مى اتومبيل متوجه شدم كه اين مردم نسبت به من عصبانى هستند و با چهره

ها نوشته بودند كه اميرانتظام دشمن خلق عرب و عامل  هايى از مرا نصب كرده بودند و در زير عكس ديوار عكس
كوچه . اللَّه حركت كردم ردم تكان دادم و به طرف كوچه منزل آيتها دستم را براى م پس از ديدن عكس. امريكاست

سال داشت، وقتى  35اين زن در حدود . خالى بود فقط يك زن با لباس عربى وسط كوچه ايستاده و منتظر من بود
ل شبير به او خنديدم و به منز. كشيم ام زد و گفت اميرانتظام ما تو را مى به او رسيدم با مشت محكم خود بر سينه

 )9.(مهندس بازرگان مرا معرفى كرد. خاقانى رفتم
افراد . اى مذاكرات شبير خاقانى به مسجد جنب منزلش رفت و به زبان عربى براى مردم صحبت كرد پس از پاره    

زبان خرمشهر كه صحن مسجد را پر كرده بودند و توسط يك طناب از محل اجتماع ما و منبر جدا شده بودند  عرب
وزير باالى منبر رفت تا براى  اللَّه شبير خاقانى، نخست پس از خطبه عربى آيت. كردند ظ و غضب به من نگاه مىبا غي

سروان . كردن خود از صحبت ايشان ممانعت كردند جمعيت سخنرانى كند كه افراد داخل صحن مسجد با هلهله
خواهند به شما سوءقصد كنند،  مى حجازى رئيس شهربانى خرمشهر كه حضور داشت به من گفت كه اين افراد

من به نزد آقاى بازرگان رفتم و جريان را به اطالع ايشان رساندم ايشان از منبر پايين آمد و . مسجد را ترك كنيد
اسدى از مسجد خارج شدند و من آخرين نفر بودم  مسجد را ترك نمود، من صبر كردم تا دريادار مدنى و دكتر بنى

هنگام خروج از مسجد از روى بام به طرف من تيراندازى شد، پريدم روى پله و از محلى  .كه مسجد را ترك كردم
اين اولين سوءقصد . بعداً به من گفته شد كه سه نفر تير خورده بودند. سرعت خارج شدم كه در تيررس نبود به

 .نسبت به من بود
  
 1358هفته اول فروردين  

نامه درباره اهداى . وزير بود به من داد اى را كه خطاب به نخست آمد و نامه ويليام سوليوان سفير امريكا به دفترم 
مطالب نامه را به اطالع . موجودى غذايى و دارويى انبارهاى كارشناسان امريكايى بود كه ايران را ترك كرده بودند

دو انبار، كاالهايى را كه پذيريم ولى پس از بازديد از  هديه نمى: آقاى بازرگان رساندم، ايشان تشكر كرد و گفت
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من تقاضا كردم كه يك روحانى و . مسئوليت اين كار را نيز برعهده من گذاشتند. احتياج داريم خواهيم خريد
اللَّه طالقانى را براى تشخيص موارد شرعى تعيين كرد و  آقاى بازرگان آيت. نماينده دادستانى مرا همراهى كنند

در آن تاريخ من . طول انجاميد به 1358تيرماه  21تشريفات اين كارها تا . اب شداى از دادستانى نيز انتخ نماينده
عنوان سفير در كشورهاى اسكانديناوى و نماينده ويژه رئيس دولت، ايران را ترك كردم و كار اجراى اين برنامه از  به

 .وزير به شخص ديگرى واگذار شد طرف نخست
  
 1358ماه  هفته دوم فروردين 

بودن در  On Callدليل   در اين مدت من به. دليل تعطيالت عيد نوروز تعطيل بود زيرى بهو نخست 
و پس از سالم و احوالپرسى به من گفت ) 10(روزى دكتر مصطفى چمران به اتاقم آمد. وزيرى حضور داشتم نخست

گفت از دخالت روحانيون در امور داخلى دولت عاصى شده ! پرسيدم چرا؟. كه تصميم گرفته است ايران را ترك كند
: او را دلدارى داده و گفتم. ا منقلب شده و گريسته او در ضمن شرح ناراحتى. گيرى كند خواهد كناره و مى

. مصطفى، تو و من آرزو داشتيم تا روزى در حكومت ملى به كشورمان خدمت كنيم، حاال موقع خدمت است«
 ».انصاف نيست كه بازرگان را تنها بگذاريم تا خودمان را راحت كنيم

  
 1358ماه  اوايل هفته دوم فروردين 

پرده ساواك را براى دولت انقالب بازگو  ديدنم آمد تا در جلسات متوالى بخشى از اسرار پشت سپهبد ناصر مقدم به 
 .آنچه را كه او براى من تعريف كرد پيرامون ماجراى جاسوسى تيمسار مقربى بود. كند
هاى  تها قبل متوجه شده بودند كه يكى از ديپلما تيمسار مقدم گفت كه مأموران ضداطالعاتى ساواك از مدت    

اى كه تيمسار مقربى در آن  روسى در روزهاى معينى از هفته و در ساعتى مشخص از اتومبيلى در سر كوچه
كه يك كيف دستى مانند سامسونايت در دست دارد، با سرعتى يكنواخت  شود و درحالى سكونت داشت، پياده مى

شوند كه حتماً  مأموران متوجه مى. رود و مىشود  كند و در انتهاى كوچه سوار يك اتومبيل مى طول كوچه را طى مى
چندين منزل در مقابل منزل مقربى و دو منزل طرفين منزل او را اجاره كرده و مأموران . اسرارى در اين كار است

شوند كه در زمان عبور ديپلمات روسى امواج خاصى  سرانجام متوجه مى. دهند اطالعاتى ساواك را در آنجا جاى مى
اى بوده كه  شوند اين امواج فشرده كنند و متوجه مى هاى گيرنده ضبط مى اين امواج را با دستگاه. شود پخش مى

تيمسار مقربى توسط دستگاه خود آنها را دريافت و بعد توسط دستگاه ديگرى اين امواج را به طول موج متداول و 
همان طريق براى گيرنده محتوى كيف  هاى الزم را به معمولى تبديل و از آن طريق پيام خود را دريافت و جواب

 .شود با كشف اين رمز تيمسار مقربى دستگير و محاكمه مى. فرستاده است ديپلمات مى
وزيرى توسط عوامل دادستانى دستگير  تيمسار ناصر مقدم رئيس ساواك پس از ترك اتاق من در راهروى نخست    

اى با خط خود نوشت و جان خود  اين اقدام دادستانى، نامه وزير پس از اطالع از نخست. و به زندان قصر منتقل شد
خواست از مرگ اين بانك اطالعات ايران جلوگيرى نمايد تا  وسيله مى را در گرو جان تيمسار مقدم قرار داد و بدين

ل او اللَّه خلخالى و عوام زمانى كه دادگاهى باصالحيت براى محاكمه عادالنه او تشكيل گردد، ولى متأسفانه آيت
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بدون درنظرگرفتن مصالح ملى و بدون اينكه اجازه دهند او اطالعات خود را در اختيار دولت قرار دهد، بدون هيچ 
آقاى خلخالى براى انجام اين كار و در . سرعت او را نابود كردند ضابطه قضايى و برخالف مصالح ملى ايران به

 .كس مانع انجام كار او نشود طع كرده بود تا هيچهاى تلفن زندان قصر را ق قراردادن دولت، سيم بست بن
  
 1358ماه  اوايل فروردين 

اى را منتشر كرد مبنى بر  هاى خود در صفحه آخر، ستون دست راست، اطالعيه روزنامه كيهان در يكى از شماره 
اى بود براى دولت موقت، چرا كه مطالب  اين اطالعيه بدون امضا ضربه. اين كه اميرانتظام عضو نهضت آزادى نيست

و ساير  - وزير امور انقالب  -دكتر يداللَّه سحابى  وزير و نخست. آن مبين اختالف و دودستگى در نهضت آزادى بود
. دانستند كه اين اطالعيه توسط چه كسى و به چه دليل داده شده است كنندگان نهضت آزادى نمى مسئوالن و اداره

. وزير و دكتر يداللَّه سحابى در اين مورد از من سؤال كردند، من هيچ خبرى نداشتم مهندس بازرگان نخست
اللَّه سحابى را ديدم كه از آنجا  رفتم مهندس عزت وزير مى ف زمانى كه در راهرو به طرف اتاق نخستبرحسب تصاد

شد، در يك لحظه به ذهنم رسيد كه مهندس سحابى اين اطالعيه را منتشر كرده است، وقتى به ايشان  خارج مى
من نگاهى به » و عضو حزب بودى؟مگر ت«: ايشان جواب داد. »!چرا اين كار را كردى؟«: رسيدم، سؤال كردم كه

كه  گفتنى است كه دكتر يداللَّه سحابى هنگامى) 11.(ايشان كرده و چون قصد بحث و جدل نداشتم، عبور كردم
 .دانست اين اطالعيه توسط چه كسى تنظيم شده بسيار ناراحت شد

به تهران آمد  1357ر اسفند سال اللَّه سحابى اين بود كه آقاى ياسر عرفات در آخ دليل اين حركت مهندس عزت    
دولت ايران تعهد كرده است «: اى كرد و در آن مصاحبه گفت و پس از ترك تهران در لبنان با مجله الثوره مصاحبه

وزير پس از ديدن اين مصاحبه دستور داد كه دولت ضمن تأييد  نخست» .كه به فلسطين اسلحه و پول بدهد
عنوان سخنگوى دولت آن را  ستقالل خود آن را تكذيب كند و من بهمبارزات مردم فلسطين در جهت كسب ا

دليل تعصبات و التهابات مذهبى دوران انقالب در بعضى دوستان نهضت آزادى بدون  اين امر به) 12.(تكذيب كردم
عيه اللَّه سحابى براى انتشار آن اطال درنظرگرفتن منافع ملى، ناگوار آمد و باعث تصميم بدون مشورت آقاى عزت

 )13.(شد
  
 1358اواخر فروردين  

از ابتداى تشكيل دولت موقت دخالت بعضى روحانيون به شكلى غيرمنطقى و غيرمسئوالنه در امور دولت ظاهر شد  
وزير و  با وجودى كه معاون نخست. خصوص در مورد شخص من كه ظاهرى به زعم آنان غيرمذهبى داشتم به

هاى  وزيرى زير نظر روحانيت و عوامل آنها بود، كليه نامه و خروج از نخست وزيرى بودم، ورود سرپرست كاخ نخست
هاى انگليسى را داشته باشند، آنها را  شد و بدون اينكه سواد خواندن نامه وزيرى كنترل مى وارده و صادره از نخست
 .وزيرى را فلج كرده بودند ترتيب كارهاى نخست اين كردند و به بررسى و گاهى پاره مى

ادبانه داشتند كه به  شد و غالباً رفتارى غيرمتعارف و بى ورود و خروج افراد نيز توسط اين گروه كنترل مى    
عهده  پس از تالش زياد توانستيم گارد شهربانى را كه در گذشته امر حفاظت را به. زد حيثيت اشخاص لطمه مى
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نى، افراد انقالبى كه از طرف بعضى روحانيون كار دعوت كنيم در ابتداى بازگشت گارد محافظ شهربا داشت، به
. آسايى از آن جلوگيرى شد طرز معجزه خواستند افراد گارد شهربانى را به گلوله ببندند كه به شدند، مى حمايت مى

ها از جمله مجاهدين خلق بود را براى  من كه مايل بودم در نهايت آرامش، اين گارد انقالبى كه متشكل از انواع گروه
وزير از آنها  نظمى كنار بگذارم، براى هركدام از آنها لوح تقدير تهيه كردم و آقاى نخست ومرج و بى گيرى از هرججلو

. وزيرى تحويل دهند تشكر كردند ضمناً طبق تقاضاى من از آنها خواسته شد تا سالح خود را قبل از ترك نخست
بستن ديوار راهروى  وزيرى پس از به مسلسل گارد نخست وزير اجرا نشد و افراد انقالبى متأسفانه اين دستور نخست

 .ساختمان را ترك كردند(!) وزيرى نخست
  
 1358ماه  فروردين 

تمام . فر به رياست سازمان برنامه انتخاب شده بود اكبر معين از ابتداى تشكيل دولت موقت، مهندس على 
دانم  به داليلى كه من هنوز نمى. ه دريافت كنندبايستى از سازمان برنام هاى خود را مى ها بودجه وزارتخانه

. وجود آورده بود ها به شد و مشكالت شديدى را براى وزرا و مسئوالن وزارتخانه هاى مربوط به آنها ابالغ نمى بودجه
ترين معضل دولت  صورت مهم اين امر در آن شرايط بغرنج اجتماعى بالفاصله پس از انقالب و تشكيل دولت موقت به

 :دهم مده بود، كه من يك مورد آن را كه درباره وزارت دفاع بود، شرح مىدرآ
و شخص من دعوت كرده بود تا براى ) داريوش فروهر(وزير، وزير كار  در اين ماه تيمسار سرلشگر فربد از نخست    

پس از . ر داشتهم حضو) سرتيپ فالحى(در اين بازديد فرمانده نيروى زمينى . بازديد ستاد ارتش به آنجا برويم
تيمسار فالحى . بازديد در سالن سخنرانى جمع شديم تا از نظرات مسئوالن ستاد ارتش و نيروى زمينى آگاه شويم

 .وزير و ما رسانيد پشت تريبون قرار گرفت و مطالب زير را به اطالع نخست
رسانم  وزير و هيئت همراه مى خستآمده را به اطالع آقاى ن من چند نمونه از اتفاقات پيش«: تيمسار فالحى گفت    

تنها از احترام سربازان و گروهبان   شوند، در آستانه در ورودى نه ها كه افسران وارد ستاد مى و آنها عبارتند از، صبح
صورت   دارند و در زمان عبور هر افسرى دود را به خبرى نيست، بلكه آنها عمداً دود سيگار را در دهان نگه مى

تيمسار فالحى اضافه كرد كه در چند روز گذشته در » .دهند كنند و آنها را مورد تحقير قرار مى افسران فوت مى
زمان تخليه الشه گوسفندان از كاميون، سربازى كه در حال حمل الشه گوسفندى بوده در زمان عبور سرتيپى الشه 

سرباز ! كردم، حاال نوبت توست حال من آن را حمل مى  گوسفند را بر دوش وى گذاشته و گفته است كه تا به
رفته جارو را داده و به او گفته تا حاال  ديگرى كه در حال شستن دستشويى بوده به سرتيپ ديگرى كه به توالت مى

 !...شستم حاال تو توالت را بشور من مى

باشد، ولى تيمسار فالحى در ادامه سخنان خود اضافه كرد تحمل چنين شرايطى مشكل و شايد غيرقابل تحمل     
آنچه را كه بيشتر شخص وى و ساير فرماندهان را ناراحت و مستأصل كرده، عدم دريافت بودجه ارتش است كه آنها 

انگيز بود كه همه  در اينجا لحن گفتار تيمسار فالحيان آنقدر هيجان. حتى پول براى تهيه غذاى سربازان ندارند
 .وزير شديداً منقلب شدند حضار و شخص نخست
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آقاى نخست وزير در پشت تريبون قرار گرفت و قول داد كه تا بيست و چهارساعت آينده ترتيب ابالغ بودجه     
 .ارتش را خواهد داد

   
  

 
  

 1عكس شماره 
  بازديد ستاد ارتش توسط مهندس بازرگان و هيأت همراه مركب از اميرانتظام، داريوش فروهر و مصطفى چمران
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 2شماره عكس 
  

، انجام نشد و تيمسار تقى 1358تير  21وزير تا آخرين روزهايى كه من در تهران بودم يعنى  قول آقاى نخست    
عهده داشت چند بار به من گفت كه براى دريافت ابالغ بودجه ارتش  رياحى كه در آن زمان وزارت دفاع را به

ر سازمان برنامه نشسته و انتظار دريافت بودجه را داشته و فر د ها در پشت در اتاق بسته آقاى مهندس معين ساعت
هاى سرتيپ عزيزاللَّه اميررحيمى  خالى به وزارت دفاع بازگشته است و باالخره هم مسئله بودجه و سخنرانى دست

 .وزير بود، باعث استعفاى تيمسار رياحى شد و وى ايران را ترك كرد كه بدون كسب اجازه از وزير دفاع و نخست
  
 1358ماه  ارديبهشت 

صورتى درآمده بود  ارتش تقريباً متالشى شده بود و تشكيالت ارتش به 1357بهمن  22پس از پيروزى انقالب در  
 - كه هنوز هم معماى آن برايم حل نشده  -حادثه بسيار جالب ديگرى . اى از آن را در باال توضيح دادم كه نمونه

هاى  هاى يونيفورم نو با جيپ با دوهزار پرسنل و لباس ها اعالم شد كه دژبان مركز بوجود آمد، يك روز در روزنامه
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تر از  اطالع بودند و جالب وزير و وزير دفاع از نحوه تشكيل آن بى شخص نخست. كارنكرده و نو تشكيل شده است
مطالبى ناميد در يك هفته چند مصاحبه مطبوعاتى داشت و  همه تيمسار امير رحيمى كه خود را فرمانده دژبان مى

 .كرد وزير اعالم مى ون اطالع وزارت دفاع و شخص نخسترا بد
  
  

 
  

 3عكس شماره 
  
كردند كه تيمسار امير رحيمى از طرف  وزير شكايت كرد، همه فكر مى تيمسار تقى رياحى از اين وضعيت به نخست 

وزير مرا به دفتر خود  يك روز نخست. كرد اللَّه معرفى مى اللَّه خمينى منصوب شده كه خود را محافظ آيت آيت
اللَّه خمينى مطرح  به قم بروم و موضوع را با آيتاحضار كرده و مسئله دژبان را با من مطرح كرد از من خواست 

وزير و وزير دفاع را در رابطه با تيمسار امير رحيمى شرح دهم، با هليكوپتر به قم و به ديدن  كرده و مشكالت نخست
ايشان با تعجب پرسيد امير رحيمى كيست؟ بعضى حاضران . اللَّه خمينى رفتم و مسئله را با ايشان مطرح كردم آيت

به تهران بازگشتم و . هزار پرسنلش خبر ندارد 2وضيح دادند و ايشان پاسخ داد كه هرگز از ظهور و حضور او و ت
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اللَّه خمينى  وزير تازه متوجه شد كه آقاى امير رحيمى منتسب آيت نخست. وزير رساندم نتيجه را به اطالع نخست
 .نيست

نتوانست تيمسار رحيمى را معزول و يا از مصاحبه منصرف  كه در تهران بودم آقاى بازرگان 1358تير  21تا     
دليل حضور تيمسار امير رحيمى و عدم دريافت بودجه ارتش از  در اين فاصله تيمسار رياحى وزير دفاع به. سازد

 .سمت خود استعفا و ايران را به قصد فرانسه ترك كرد
  
 

 
  

 4عكس شماره 
  
 1358بهار سال  

بهمن  22از روز . پس از استعفاى تيمسار رياحى از وزارت دفاع تيمسار دريادار مدنى به وزارت دفاع منصوب شد 
آباد تصرف و خود را مديرعامل آن  نام فرشچى اداره تسليحات ارتش و صنايع نظامى را در سلطنت مرد جوانى به 57

خبر و بعد  دولت و وزير دفاع از وجود او در ابتدا بى هيئت. معرفى و صدها حكم براى افراد مختلف صادر كرده بود
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ميليون  250هم كه باخبر شدند تغيير او از آن سمت، كار دشوارى شده بود چون بنا به اظهارات فرشچى، او مبلغ 
كردن صندوق با ماشين جوش برداشته و به قم فرستاده و  تومان پول موجود در صندوق آن اداره را پس از سوراخ

 .ود را مدير آن سازمان ناميده بودبعد خ
وزيرى به ديدنم آمد و اظهار داشت كه فرشچى در اداره امور تسليحات ارتش و  يك روز دريادار مدنى در نخست    

پس از . وزيرى بيايد تلفنى از او خواستم به نخست. تواند او را از آن مقام بردارد كند و كسى نمى صنايع آن اخالل مى
كه دريادار مدنى در اطاقم حضور داشت، با يك مسلسل پر وارد اتاق شد و با لحن و رفتار بسيار  ساعتى درحالى

اند و حاضر نيست محل كارش را  اى با من و دريادار مدنى برخورد كرد و گفت كه او را از قم منصوب كرده ادبانه بى
 . ترك كند

  

  
  

 5عكس شماره 
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 21وزيرى را ترك كرد و تا  اى نداد و او بدون اعتنا به ما با مسلسلش نخست هاى دريادار مدنى و من نتيجه صحبت 
 .دانست فرشچى هنوز خود را مديرعامل صنايع نظامى مى. كه من هنوز در تهران بودم 1358تيرماه 

  
 1358بهار سال  

اللَّه شبير خاقانى  هاى بعضى روحانيون بودم و مسئله تلفن آيت از ابتداى مشاركت در دولت موقت متوجه كارشكنى 
از . كرد كه چند نمونه آن را قبالً گفتم اين مداخالت در حدى بود كه ادامه كار را غيرممكن مى. را قبالً ذكر كردم

ها را در ورود و  تنها نامه ز همه گونه افراد تشكيل شده بود و نهوزيرى كه ا جمله، افراد انقالبى محافظ كاخ نخست
طرز  خصوص سفراى مقيم تهران، آنها را به كردند بلكه در زمان ورود افراد، به وزيرى كنترل مى خروج از نخست

از دستمان  گشتند كه بارها و بارها اين كنترل غيرعادى و زننده به من تذكر داده شده بود و كارى آميزى مى توهين
تا باالخره با تمهيدات من آنها با گارد مخصوص شهربانى تعويض شدند، . آمد، چون آنها مورد حمايت بودند برنمى

وجه  هيچ طور كه بعدها آقاى بازرگان اظهار داشت دولت ما حكم چاقوى بدون تيغه را داشت و به ولى عمالً همان
من مدتى مقاومت . دون هيچ امكان اجرايى، مسئول امور كشور بودمعنا و مفهوم دولت در مورد آن صادق نبود و ب

البته بايد توضيح دهم كه مشكالتى را . وزير را تحت فشار قرار دهم خواستم مهندس بازرگان نخست كردم چون نمى
به آوردند با مشكالت آقاى ابراهيم يزدى و هاشم صباغيان فرق داشت چون آنها وابسته  وجود مى كه براى من به

بنابراين مجبور شدم مشكل را با . شدم كه من از ديدگاه آنان غيرمتشرع قلمداد مى جناح روحانيون بودند درحالى
آقاى بازرگان به من تكليف . وزير مطرح كنم و از ايشان بخواهم كه اجازه دهد از دولت خارج شوم شخص نخست

ايشان پيشنهاد كرد . ن هم قول دادم چنين كنمنمود كه در حل مشكالت خارج از كشور به ايشان كمك كنم و م
. ترى بروم دهم كه به محل ساكت عذر خواستم و گفتم ترجيح مى. عنوان سفير به امريكا و يا انگلستان بروم به

آنها سابقه استعمارى در كشور ما ندارند و من : چرا آنجا؟ گفتم: كشورهاى اسكانديناوى، گفت: كجا؟ گفتم: پرسيد
) پذيرش(ايشان پذيرفت و از طريق وزارت خارجه برايم تقاضاى آكرمان . توانم در آنجا كار كنم تر مى رامتر و آ راحت

شب قبل از حركت از تهران اتومبيل من كه . تهران را به مقصد اسكانديناوى ترك كردم 1358تيرماه  21شد و در 
نفر از گروه فرقان   له و اصابت گلوله سهبدون حضور من در جلوى چند اتومبيل محافظان در حركت بود مورد حم
 .در بردم من از اين ترور جان سالم به. قرار گرفت و سرپرست كميته وزرا كه همراه گروه محافظين بود، تير خورد

  
 1358بهار سال  

طور  وزير در تهران چندين طرح از طرف من تهيه و به هيئت دولت تقديم شد كه به در طول مدت معاونت نخست 
 :كنم خالصه آنها را در زير بيان مى

گرفتن نهادهاى كليدى مانند پليس، ارتش، سپاه پاسداران،  تهيه طرح امنيت عمومى كشور از طريق در دست. 1    
بايستى شوراى انقالب آن را  اين طرح تصويب شد، ولى چون مجلس وجود نداشت مى... ها، راديو تلويزيون و كميته

نظم اداره شد و دولت نتوانست براى ايجاد امنيت اعمال  صورتى بى ا وتو نمود و كشور بهكرد كه آن ر تصويب مى
 .قدرت كند
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 .دليل مخالفت و كارشكنى يكى از وزرا مسكوت ماند طرح رفع بحران بيكارى در سطح كشور كه به. 2    
هاى اقتصادى كشور تهيه و  رخدرآوردن چ حركت طرح عمران عمومى كشور، اين طرح براى ايجاد آرامش و به. 3    

وزير در روز مشخصى از صاحبان صنايع و  تقديم شد و براى كسب پشتيبانى مردم با مشورت و صالحديد نخست
متأسفانه . هم رسانند وزيرى حضور به پيمانكاران دولتى كه كارهايشان متوقف شده بود، دعوت شد تا در نخست

فر با  اكبر معين عمل آمده بود، آقاى مهندس على به) زمان برنامه و بودجهو نه سا(دليل اينكه دعوت از طرف من  به
وزير را قانع كرد كه طرح چنين مسايلى در آن برهه از زمان ضرورى نيست و مسكوت  آن مخالفت كرد و نخست

كردن  با مشغولتوانست تعداد زيادى از افراد بيكار را جذب و كشور را از نابسامانى نجات دهد و  اين طرح مى. ماند
دليل حضور غيرمفيد همين افراد در  ها و حوادثى كه بعداً به افراد بيكار در كارهاى مفيد عمرانى از بسيارى از تنش

 .وجود آمد، جلوگيرى نمايد سطح شهر به
از تهيه هدف ): سازمان برنامه، اقتصاد، كار، صنايع و معادن و كشاورزى(طرح ادغام پنج سازمان و وزارتخانه . 4    

دليل مخالفت چند نفر از وزرا  اين طرح تسريع در انجام كارهاى عمرانى كشور در آن برهه خاص زمانى بود كه باز به
 .اين طرح در هيئت دولت مطرح نشد

وزير مشغول خدمت بودم، بارها دكتر  نكته ديگر اينكه در طول پنج ماهى كه در تهران در سمت معاونت نخست    
كار  وزير بود، هرگز مرا براى همكارى در هيئت دولت موقت دعوت به به من گفت كه اگر او نخست ابراهيم يزدى

هاى او درك كردم اين بود كه من در نظر او مسلمان غيرمذهبى بودم و  تنها دليلى كه من از حرف. كرد نمى
 .شباهتى با اكثريت اعضاى مذهبى هيئت دولت نداشتم

  
 1358بهار سال  

وزير تنها بودم و هنوز مدتى وقت براى تشكيل شوراى اقتصاد باقى مانده بود  اتاق شوراى اقتصاد با نخستروزى در  
صبح آن روز فروهر كه در سمت وزير كار در دولت موقت . كه آقاى داريوش فروهر وارد اتاق شد و سر ميز نشست

 548ريال به  196قوق كارگران را از وزير حداقل ح كرد بدون مشورت با شوراى اقتصاد و شخص نخست خدمت مى
ايشان اين پايه حقوق را برخالف . عنوان تصميم دولت در راديو و تلويزيون اعالم كرده بود ريال باال برده و آن را به

 .عرف معمول در ايران عطف به ماسبق كرده و از روز استخدام هر كارگر آن را اعالم كرده بود
كه آقاى فروهر خونسرد در  لرزيد، درحالى قدرى عصبانى بود كه مى راض كرد و بهوزير به اين عمل اعت نخست    

اين اولين بارى بود كه من مهندس بازرگان را تا آن حد . كرد وزير نشسته بود و ايشان را نگاه مى مقابل نخست
 .ديدم عصبانى مى

شد كه دولت مجبور به پرداخت آن شد و به  اين تغيير پايه حقوق از بدو استخدام، بالغ بر ميلياردها تومان مى    
 .اعتقاد بعضى كارشناسان اولين عامل براى ايجاد تورم بود
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 1358تيرماه  

رسيد و قرار شد تهران را ) سوئد، نروژ، دانمارك، فنالند و ايسلند(من از طرف پنج دولت اسكانديناوى » آكرمان« 
عنوان جانشين خود  ى بازرگان از من خواست تا كسى را بهآقا. به مقصد استكهلم ترك كنم 1358تير  21در 

ايشان با جانشينى طباطبائى موافق نبود و چند روزى هم . معرفى كنم و من هم صادق طباطبايى را معرفى كردم
 )14.(مقاومت كرد ولى چون شخص مناسبى پيدا نشد، الجرم با انتصاب او موافقت كرد

عنوان نماينده ويژه خود انتخاب كرد و دستور داد كه در  ن را ترك كنم مرا بهوزير قبل از اينكه تهرا نخست    
استكهلم مسائل موردنظر ايران و شوروى را با سفير شوروى و مسائل مربوط به ايران و امريكا را با سفير امريكا يا 

 .هاى شوروى و امريكا مورد بحث قرار دهم نمايندگان دولت
رفتم، ميهمانى شام ترتيب داد و  بنا بر عرف مرسوم ديپلماتيك، سفير سوئد در ايران براى من كه به كشورش مى    

وزير، وى از چند نفر ايرانى  عالوه بر نخست. وزير هم دعوت كرد كه در جلسه شام حضور داشته باشد از آقاى نخست
طبق روال معمول قبل از صرف شام من ضمن مطالبى . دنيز دعوت كرده بود كه براى ميهمانى حضور داشته باشن

سفير سوئد در . در مورد روابط دو كشور، آرزو كردم كه با حضور من روابط ايران و سوئد در تمام جوانب توسعه يابد
 .تهران نيز در جواب من مطالبى را بيان داشت

  
 1358تابستان سال  

هاى ايران در استكهلم،  اى از كارمندان سفارتخانه عده. ايران آشنا شدمپس از ورود به سوئد ابتدا با كارهاى سفارت  
من پس از آشنايى با كارمندان سفارتخانه ايران در استكهلم، تصميم . كپنهاك و اسلو سفارت را ترك كرده بودند

ستم كه ساواك دان من مى. گرفتم كه كسى را اخراج نكنم؛ و از همه درخواست كردم كه به كارهاى خود ادامه دهند
با اين حال همه را نگهداشتم و به همه گفتم تا زمانى كه افراد . ها دارد تعدادى كارمند در بين كارمندان سفارتخانه

با وجود اين . دهند، من از آنها حمايت خواهم كرد كنند و كارهاى سفارتخانه را انجام مى به وظايف خود عمل مى
نام محمودى بود و ديگرى كارمندى  يكى كاردار قبلى به. ئد، ما را ترك كردندتذكر دو نفر از اعضاى سفارتخانه سو

دادند و من با وجود آنها احساس  خوبى وظايفشان را انجام مى كارمندان باقى مانده در دوران من به. نام صبورى به
 .كردم آرامش مى

ديناوى اعالم كردم و منتظر تعيين وقت خارجه كشورهاى اسكان بالفاصله پس از ورود، حضور خود را به وزارت    
قبل از حضور در دربار سوئد ابتدا رونوشت . بودم تا استوارنامه خود را به رؤساى كشورهاى مربوطه تسليم كنم

شده با  در زمان تعيين. استوارنامه را به وزير خارجه سوئد دادم و مدتى درباره روابط دو كشور به مذاكره پرداختيم
ربار سوئد همراه با وزير دربار كه به ديدنم آمده بود، در اتومبيل مخصوص براى معرفى به تشريفات خاص د

شدن از صف گارد پادشاهى سوئد ديدن كردم و سپس با  اعليحضرت گوستاو پنجم به دربار رفتيم و پس از پياده
 10ها معموالً  اين مالقات. دمتشريفات سلطنتى به حضور پادشاه سوئد رسيدم و استوارنامه خودم را تقديم ايشان كر

دقيقه طول كشيد و  45دليل عالقه گوستاو پنجم نسبت به شرايط ايران مالقات ما  انجامد ولى به طول مى دقيقه به
بيانات من تا آن اندازه براى . در اين مدت من به سؤاالت پادشاه در مورد انقالب اسالمى در ايران توضيح دادم
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كنم براى او  اى كه درباره اسالم و انقالب اسالمى دريافت مى ه از من خواست هر نشريهپادشاه سوئد جالب بود ك
 .ام در سوئد آرزوى موفقيت كرد در خاتمه ديدار، پادشاه براى انجام وظيفه. بفرستم

و  من با همان تشريفات كه به حضور وى رسيده بودم، تاالر مالقات را ترك كردم و مورد استقبال وزير دربار    
ساير مسئوالن بلندپايه دربار قرار گرفتم و همراه وزير دربار با اتومبيل مخصوص به رزيدانس سفارت ايران در 

 .استكهلم بازگشتم
اين . پس از تقديم استوارنامه به حضور پادشاه سوئد نوبت به ديدار از سفراى خارجى مقيم استكهلم فرا رسيد    

السفرا كه در آن زمان سفير اتحاد جماهير شوروى بود، شروع  ها را طبق عرف ديپلماتيك از ديدار با شيخ مالقات
 .كردم

. شور ايران و شوروى و حسن همجوارى دو كشور صحبت شددر مالقات با سفير شوروى درباره روابط دو ك    
سفارت . ترين سفارتخانه در استكهلم بود به من نشان داد سپس سفير شوروى سفارتخانه خودش را كه بزرگ

سفير شوروى در مدتى كه با وى مالقات داشتم از . شوروى با نهصد كارمند از موقعيت خاصى برخوردار بود
امور ايران صحبت كرد و اظهار داشت كه امريكا در حال تجهيز سالح و پرداخت پول به گروه هاى امريكا در  دخالت

من بالفاصله پس از بازگشت به سفارت مطالب مورد مذاكره با سفير . مخالفان رژيم مذهبى و دولت ايران است
ى را كه سفير در مورد شوروى را يادداشت كردم تا در بايگانى سفارتخانه ما در سوئد باقى بماند و اطالعات

 .خارجه نيز فرستادم وزير و وزارت هاى امريكا در ايران بيان داشته بود براى نخست دخالت
» كندى«نام  در آن زمان سفير امريكا در سوئد شخصى به. دو روز بعد به مالقات سفير امريكا در استكهلم رفتم    
سفير امريكا از . وگو كرديم و مسائل موردنظر ايران وامريكا گفت در مالقات طوالنى با وى درباره روابط دو كشور. بود

من در جواب كندى . گرفت، صحبت كرد ترى را به خود مى روز حالت وخيم جو ضدامريكايى در ايران و اينكه روزبه
دخالت دائماً در امور داخلى ايران ) 1332مرداد  28پس از كودتاى (سال گذشته  25دولت امريكا در مدت «: گفتم

ملت ايران از . كرده و با پشتيبانى از شاه و سلب آزادى مردم و ايجاد خفقان ايران را تبديل به قبرستان بزرگى كرد
اين همه دخالت در سرنوشت خود توسط امريكا ناراحت و نگران بود و حال كه رژيم سلطنتى در ايران سقوط كرده، 

در چنين حالتى مسلماً ما با دولت و ملت امريكا سر جنگ نداريم و . ما انتظار داريم كه امريكا ما را آزاد بگذارد
سفير كندى در جواب قول داد مطالب مرا به » .خواهيم كه با تمام توان خود به ساختن ايرانى نوين بپردازيم مى

 .واشنگتن گزارش كند و آرزو كرد روابط ايران و امريكا بهتر شود
شور در آن كشور سفارتخانه داشتند و طبق پروتكل، من ابتدا بايد به ديدن ك 86در زمان ورود من به سوئد     

من فقط توانستم بيست و چند نفر از اين  58در تابستان سال . سفراى خارجى بروم و بعد آنها به بازديدم بيايند
 .سفرا را مالقات كنم

ه مسائل مورد عالقه دو كشور، سفير تركيه از ها كه با سفير تركيه داشتم، پس از مذاكره دربار در يكى از مالقات    
. اطالعى كردم ترين درآمد ارزى تركيه در چه سالى و به چه مبلغى بود؟ اظهار بى دانيد بزرگ من پرسيد كه آيا مى

 1978البته ايران در سال  -بوده است  1978ترين درآمد ما مبلغ سه ميليارد دالر آن هم در سال  سفير گفت بزرگ
بعد سفير تركيه اظهار داشت كه با چنين درآمد  -ميليون دالر داشت  600عادل بيست و هفت ميليارد و درآمدى م
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هزار كيلومتر راه ساخته شده در تركيه  194تا آن تاريخ . ترين ارتش خاورميانه است ناچيزى تركيه داراى بزرگ
هاى كشور ما در آن  ه بوده و طول كليه راهتر از تركي وجود داشت و اين در حالى بود كه ارتش ما به مراتب ضعيف

هاى تركيه و ايران شديداً تحت تأثير قرار گرفتم و متوجه  من تنها از مقايسه طول راه. هزار كيلومتر بود 23سال 
هاى كشور تركيه بود و اين  طول راه 19 هاى كشورمان برابر تركيه، طول راه 9شدم ما در ايران با داشتن درآمدى 

 :نكات ديگرى كه در سوئد توجه مرا به خود جلب كرد، عبارت بودند از. آور بود ايم بسيار تأسفموضوع بر
كشور سوئد در شمال اروپا و نزديك به قطب شمال قرار دارد و كشور سردى است و بيشتر اوقات سال از : اول    

است، با اين حال درآمد سرانه سوئد  برف و يخ پوشيده شده است و امكانات كار و تالش بسيار كمتر از كشور ايران
 .طراز كشور امريكا و ژاپن يعنى نزديك به بيست هزار دالر بود در آن سال هم

 .خورد و همگان از يك زندگى مرفّه متوسط برخوردار بودند ميليون نفرى فقير به چشم نمى 8در اين كشور : دوم    
ليسى را كه ديدم پليس راهنمايى در مقابل مجلس ملى سوئد شد و من اولين پ پليس در شهر ديده نمى: سوم    

هاى راهنمايى توسط كامپيوتر  بعداً كه تحقيق كردم متوجه شدم كه چراغ. كرد ها را هدايت مى بود كه اتومبيل
زندانى در  75جمعاً ) 1358( 1979طورى كه در تابستان  شود و درصد اعمال خالف بسيار ناچيز بود به هدايت مى

ان سوئد وجود داشت كه بيشتر آنها خارجيان مقيم سوئد بودند و براى اصالح آنان تعداد زيادى روانشناس و زند
 .روانكاو وجود داشت

خورد و زنان  چشم نمى هاى استكهلم فحشا به در شهر و در خيابان... برخالف ايتاليا، فرانسه، انگليس و: چهارم    
 .دار بودنداستكهلم از وقار و متانت خاصى برخور

در اين كشور كوچك، بيست و چند حزب وجود داشت و چون در تابستانى كه من به سوئد وارد شده : پنجم    
تئاتر روباز در استكلهم تريبونى قرار داشت كه نمايندگان همه احزاب به نوبت  بودم سال انتخاباتى بود در يك آمفى

رانى هر كانديدايى، مردم طرفدار او به آرامى بدون هيچ كردند و پس از اتمام سخن از آن با مردم صحبت مى
وگو و  زدند و هيچ گفت هياهويى كه معموالً ما در كشورمان هميشه شاهد آن هستيم، براى آن سخنران دست مى

 .آمد و اين نشانه بلوغ و درك اجتماعى ملت سوئد بود بحث بين طرفداران احزاب پيش نمى
 .د توجه من قرار گرفت، نظافت شهر استكهلم بود كه شباهت زيادى به آلمان داشتمسئله ديگرى كه مور: ششم    
روز هر انسانى، بخصوص دوشيزگان و زنان مسن به راحتى و بدون  امنيت شهر بود كه در تمام مدت شبانه: هفتم    

درباره وجود . دتنهايى به طرف منزل و يا مقصد خود در حركت بودن شب به هيچ نگرانى چندساعت پس از نيمه
 .سال گذشته هيچ ترورى انجام نشده است 200امنيت همان بس كه در سوئد در 

كرد، درنظر  فضاى سبز بسيار وسيعى براى شهر استكهلم با جمعيتى كه از نهصدهزار نفر تجاوز نمى: هشتم    
 .گرفته شده بود

و احترام به قانون درحدى است كه پادشاه سوئد  وجود امنيت. احترام به قانون از طرف تمامى اتباع سوئد: نهم    
اند در مقابل  هاى سوئد كه منتخب مردم دهد و دولت شده خودش در قانون اساسى را انجام مى فقط وظايف تعيين

گانه و رعايت قانون و وجود  استقالل قواى سه. مردم و پارلمان سوئد نسبت به انجام وظايف خود، پاسخگو هستند
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كنند و اعضاى هيئت  اى از كشور سفر مى ده كه شاه و ملكه سوئد بدون گارد محافظ به هر نقطهامنيت باعث ش
 .خالصه آنكه شاه و يك فرد عادى در برابر قانون يكسان و برابرند. كنند دولت نيز از گارد محافظ استفاده نمى

  
  دوران سفارت در كشورهاى اسكانديناوى 
هاى ايران در پنج كشور  طول كشيد عالوه بر انجام وظايفم در سفارتخانه ماه  اين دوران كه در حدود پنج 

 :پردازم، از جمله اسكانديناوى اقدامات ديگرى نيز انجام دادم، همچنين وقايعى نيز اتفاق افتاد كه به ذكر آن مى
ام به رؤساى اين كشورها، طرح  با مسافرت به چهار كشور سوئد، فنالند، نروژ و دانمارك براى تقديم استوارنامه. 1    

جز سوئد، برچيده  هاى ما در كشورهاى اسكانديناوى به در اين طرح، سفارتخانه. ادغام پنج سفارتخانه را تهيه كردم
صورت اكروديته  آمد و در ساير كشورهاى اسكانديناوى ما به ود مىوج شد و يك سفارتخانه مجهز در استكهلم به مى

با اين تفاوت كه كادر مجهزى از نظر سياسى . داديم كرديم و كارهاى مربوطه را در استكهلم انجام مى عمل مى
از هاى مفيد را  آمد كه بتواند همه كارهاى محل مأموريت را انجام داده و همه طرح اقتصادى فرهنگى بوجود مى

طبق اين طرح در . عمل آيد جويى به هاى مربوطه صرفه روى تجارب خوب اين كشورها تهيه نمايد و هم در هزينه
مراتب بهتر و مفيدتر  كه كارها به كرديم درحالى جويى مى ها صرفه جمعاً پنج ميليون تومان در هزينه 1358سال 

 .شد انجام مى
هاى تعاونى كشاورزى سوئد گرفتم و  ايده اين طرح را من از شركت: رفطرح تعاونى كشاورزى از توليد به مص. 2    

رساند و فقر را از  متوجه شدم كه اجراى آن كشاورزى ايران را دگرگون و كشاورزان را به حقوق خودشان مى
رزان اين طرح با بيانى ساده عبارت بود از توليد محصوالت كشاورزى توسط كشاو. كند كن مى روستاهاى ايران ريشه

هاى  آالت تعاونى، حمل و نقل اين محصوالت به بازارهاى فروش توسط خود اتحاديه و فروش در فروشگاه با ماشين
شده را  هاى انجام تر و بدون واسطه و با قيمتى كه هزينه درنتيجه محصول توليدشده بهتر و بيشتر و ارزان. تعاونى

تر به خريداران عرضه  هاى تعاونى با قيمتى ارزان ش در شركتهاى حمل و نقل و فرو شد و با ساير هزينه شامل مى
بنابراين كشاورزان با درآمد كافى قادر به حفظ و توسعه امور . خريد تر مى كننده نيز اجناس را ارزان مصرف. گشت مى

ان و شدند و از طريق داشتن درآمد كافى امور بهداشتى، فرهنگى و امور عمر كشاورزى و بهبود كارهاى خود مى
توانستند هرچه احتياج  تربودن و بهتربودن مى دليل ارزان كنندگان نيز به يافت و مصرف آبادى ده و منطقه بهبود مى

شد،  هاى باير، آباد مى زمين. شد دارند تهيه كنند، در نتيجه تأسيس و اداره چنين روشى اقتصاد كشور شكوفا مى
هاى امور  تر از همه اينكه استفاده از چنين طرحى دست واسطه مهمو . آمد بيكارى كمتر و نرخ تورم نيز پائين مى

 .گرديد كشاورزى را قطع و عدالت اجتماعى بهتر تأمين مى
 .ها را كوتاه كرد توان اجرا و دست واسطه شبيه همين طرح را در امور دامدارى و گوشت مورد احتياج مردم مى    
وزير به تهران آمدم و مسائل مورد توجه ايشان را مورد  دعوت نخست بار بنا به 3در مدت اقامتم در سوئد . 3    

 .بحث قرار داديم
اى زندانى  اى زخمى و عده در درگيرى بين دانشجويان ايرانى در آلمان، عده) 1979( 1358تابستان سال . 4    

رت ايران در بن مسافرت با تماس با سفا. وزير از من خواست به آلمان سفر كنم و مسئله را حل كنم نخست. شدند
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وزير خارجه ) 15(پس از سفر به بن با كمك وى به ديدن گنشر. نام پيشوا رساندم خودم را به اطالع كاردار ايران به
قرار شد كه زندانيان . آلمان و وزراى دادگسترى و كشور آلمان رفتم و مسائل را مورد بحث و مذاكره قرار داديم

اى كه ايشان به من گفت و مرا مورد سؤال  در هنگام مالقات با گنشر، اولين جمله. اد شوندزودى از زندان آز ايرانى به
كنيد و چه نقشى را  شما با اين تحصيالت و مشخصات ظاهرى در يك رژيم مذهبى چه مى«: قرار داد اين بود كه

و ) 16(ه نيروگاه بوشهرسپس در بار. جواب دادم كه من نماينده دولت موقت آقاى مهدى بازرگان هستم» داريد؟
 .وضع دانشجويان ايرانى صحبت كرديم

هاى ايران  در اين جلسه كه با حضور كليه نمايندگى: مسافرت به فرانسه طبق دعوت دكتر يزدى وزير خارجه. 5    
اى بودند كه از سياست و  تجربه كنندگان افراد جوان و كم اكثريت شركت. در اروپا تشكيل شده بود شركت كردم

دانستند اين بود كه ريش خودشان را  اطالع بودند و تنها چيزى را كه مى خارجه بى ديپلماسى ايران و كار در وزارت
از . ها را بردارند و روى پتو بر روى زمين بنشينند گرى ها و كنسول اصالح نكنند و فرش و مبل داخل سفارتخانه

خبر بودند و اغلب باعث لطمه به حيثيت ملت ايران  بى ها سبك معمول ديپلمات پوشيدن به آداب معاشرت و لباس
در اين جمع كه آقاى ابراهيم يزدى نيز حضور داشت چند نفر از كارمندان رژيم سابق نيز حضور داشتند، . شدند مى

در طول اين جلسه . زده و نگران بودند كه در تمام طول جلسه حتى يك كلمه صحبت نكردند ولى آنقدر وحشت
قدر به افرادى كه در  هاى ما كه از طرف آقاى يزدى منصوب شده بودند، آن فراد تازه و جوان سفارتخانهچندساعته ا

كردند توهين كردند كه من مجبور شدم به آنها پرخاش كنم و آنها را از ادامه توهين و تحقير  رژيم گذشته كار مى
زبان  3ين جلسه پيشنهاد كردم كه يك مجله به در ا. به مردمى كه گناه آنها خدمت در رژيم گذشته بود، بازدارم

انگليسى، فرانسه و آلمانى در اروپا و امريكا منتشر كنيم و در آن دليل وقوع انقالب، اهداف انقالب و ايدئولوژى 
 .اسالم را مورد بحث قرار دهيم، اين پيشنهاد به اتفاق آراء تصويب شد

عنوان نماينده ويژه خود در مذاكرات با امريكا و اتحاد جماهير  را بهوزير م چون در زمان خروج از ايران نخست. 6    
شوروى انتخاب كرده بود، جان استمپل مسئول سياسى سفارت امريكا در تهران از واشنگتن تلفن كرد و گفت كه 

وزير  نخستمراتب را تلفنى به اطالع . خواهد به سوئد بيايد و در باره مسائل مورد عالقه دو كشور مذاكره كند مى
جان  1358در شهريور . به استمپل خبر دادم كه آماده مذاكره با ايشان هستم. رساندم و ايشان موافقت نمود

موضوع مورد . ، به استكهلم آمدند1332استمپل همراه با جرج كيو، كارمند اسبق سفارت امريكا در تهران در سال 
در بين اين كشورها، بيشتر در مورد وضعيت ارتش كشور . هاى كشورهاى همسايه ايران بود بحث آنها وضعيت ارتش

آنها با تهيه اساليد از جابجايى ارتش عراق به مرز ايران و عراق ما را باخبر ساختند و استدالل . عراق تكيه شده بود
ران در عراق در آخر شهريور چند دهكده اي. كردند كه ارتش عراق با اين جابجايى خيال حمله به ايران را دارد مى

نفر از هموطنان كُرد ما  6در اين حمله . كردستان را بمباران كرد و ايران نسبت به اين تجاوز عراق اعتراض كرد
كشته شدند، در انتهاى جلسه آنها پيشنهاد كردند كه به ايران بروند و اين مطالب را به اطالع آقاى بازرگان 

وزير  من هم جداگانه به ايران آمدم و مراتب را به اطالع نخست آنها به ايران پرواز كردند و. وزير برسانند نخست
وزير رفتند و با پروژكتورى كه به همراه آورده بودند اساليدهاى  ديدن نخست جان استمپل و جرج كيو به. رساندم

 .ندجابجايى ارتش عراق را به آقاى بازرگان و وزير خارجه نشان دادند و چند روز بعد به امريكا مراجعت كرد
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مجدداً جان استمپل به من در سوئد تلفن كرد و گفت كه براى طرح مسئله مهم ديگرى  1358در مهرماه . 7    
وزير تلفن كردم و آقاى بازرگان با  براى كسب دستور به نخست. خواهد به اتفاق همكاران خود به استكهلم بيايد مى

: نفر بودند اين بار آنها سه. توانند به استكهلم بيايند كه مىآمدن آنها موافقت كرد و موضوع را به آنها اطالع دادم 
موضوع مورد بحث آنها اين بود . ام جان استمپل و جرج كيو و يكى ديگر از همكاران آنها كه نام او را فراموش كرده

ده نفت دليل احتياج به سوخت، واردكنن زودى به كه اتحاد جماهير شوروى كه از صادركنندگان عمده نفت بود به
در اين مسافرت دو موضوع ديگر نيز مورد بحث و . باره گزارش مفصل مدونى را تهيه كرده بودند خواهد شد و دراين
 :مذاكره قرار گرفت

طلبان كردستان اسلحه ارسال  آنها اطالع دادند كه اتحاد جماهير شوروى از طريق پرواز هوايى براى جدايى - اول     
براى كردها ارسال شده  1358ماه گذشته يعنى شهريور  افزارى را كه از يك و مقدار جنگ كند و تعداد پروازها مى

 .بود، شرح دادند
راستى شما همان كسى هستى كه نامه «: گفت. كرد در آخر جلسه در زمانى كه جرج كيو خداحافظى مى -دوم     

آيا هنوز به : جرج كيو گفت. له، من بودمبه نيكسون دادى؟ گفتم ب 1332اعتراضيه نهضت مقاومت ملى را در سال 
 .طور است صددرصد همين. كنى؟ گفتم بله مصدق و راه او وفادارى و از سياست او پيروى مى

در اين جلسه قرار شد آنها به امريكا برگردند و ده روز بعد در تهران باشند و من هم در تاريخ مقرر در تهران     
بعد هم به . وزير رساندند آنها همان مطالب سوئد را به اطالع نخست. وزير رفتيم ستبودم و به اتفاق آنها به ديدن نخ

وزير، گزارش  ديدن دكتر ابراهيم يزدى وزير خارجه رفتيم و آنها پس از تكرار مطالب مورد مذاكره با نخست
 .شده خودشان را در مورد نفت به وزير خارجه دادند چاپ
دعوت آقاى رواسانى يكى از رهبران اپوزيسيون چپ براى سخنرانى به هامبورگ  بنا به 1358در اواسط سال . 8    

. پليس سوئد حافظ جان من، در آلمان مرا به پليس آلمان تحويل دادند ولى خودشان نيز همراهم بودند. رفتم
بود و  نشسته Uچيده شده بود رواسانى در باالى قسمت Uصورت   تئاتر دانشگاه هامبورگ به هاى آمفى صندلى

مرا به كنار وى هدايت كردند، من در صندلى كنار . پشت سرهم نشسته بودندUحاضران در جلسه در كنار دو ضلع  
كردند و  ها بسيار خشمگين و عصبانى به من نگاه مى نگاهى به حضار انداختم افراد رديف اول صندلى. وى نشستم

آقاى رواسانى مرا به حضار معرفى كردند . چشم دوخته بودندتفاوت به من  ساير افراد كه اكثريت خاموش بودند، بى
هاى آينده آگاهى پيدا  مند هستند تا از نظرات دولت موقت درباره برنامه و گفتند كه ايرانيان مقيم هامبورگ عالقه

 .دليل از شما دعوت كرديم تا ما را در جريان قرار دهيد همين كنند و به
ضمن ابراز خوشوقتى از سفر به هامبورگ و مالقات با ايشان و حضار تقاضا كردم كه  پس از بيانات آقاى رواسانى    

دهم تا حاضران سؤاالت خودشان را نيز مطرح نمايند و من پس از پاسخ به سؤاالت آنها نظرات خودم را  ترجيح مى
 .بيان كنم

عنوان يك بورژوا و  ار مرا بهداشتن روزنامه ك ساله از جاى برخاست و با دردست 23يا  22نخست جوانى     
در اين مقاله گفته شده بود . اى را كه در روزنامه كار چاپ شده بود قرائت كرد دار معرفى كرد، سپس مقاله سرمايه

من اين روزنامه را در . ام ميليون تومان فروخته 600مبلغ  دويست دستگاه كارخانه اسفالت به 1357كه من در سال 
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از آقاى رواسانى خواستم روزنامه را بگيرد و به من بدهد تا برمبناى مقاله و ساير . ده بودمتهران هم ديده و خوان
اى  بعد از اين مرد جوان، دخترخانمى از جاى برخاست و سخنان زننده. شده در روزنامه جواب بدهم مطالب چاپ

وقتى . ر همين زمينه صحبت كردندچند نفر ديگر نيز د. درباره من و دولت موقت بيان و ما را امريكايى خطاب كرد
نخست مقدمه كوتاهى پيرامون اوضاع و احوال ايران در . اعتراضات و اتهامات تمام شد، من شروع به صحبت كردم

تا  1332سال بين  25ها به اطالع حاضران رساندم و شرايط سياسى و اجتماعى ايران را در  دوران قاجاريه و پهلوى
مند به  انقالب را بيان كردم و از حاضران و همه هموطنانم كه در خارج هستند و عالقهو نيز داليل پيدايش  1357

زده و نابسامان هستيم  بازگشت به ايران هستند، خواستم با توجه به اينكه در حال حاضر ما وارث يك كشور انقالب
ايران ارث پدر من و يا افرادى كه در « :ريزى و ساختن ايران يارى دهند و افزودم به ايران بازگردند و ما را در برنامه

حال حاضر مشغول خدمت هستند نيست، بلكه به فردفرد ايرانيان تعلق دارد و براى بازسازى آن نياز به كمك 
ترين افراد  سپس يادآور شدم كه ما مدعى نيستيم كه داناترين و باتجربه. فكرى و همكارى همه ايرانيان وجود دارد

بسا كسانى در بين شما داراى دانش و تجربياتى بيش از ما باشند، به ايران بياييد و به  يم، چهبراى اداره كشور هست
ماندن و از دور انتقادكردن و ما را منتسب به ديگران دانستن نه منصفانه است و  تنها در خارج. كشورتان كمك كنيد
 .كند نه مشكلى را حل مى

اى  شده پرداختم، نخست روزنامه كار را به حضار نشان دادم و صفحه رحبعد از پايان مقدمه به پاسخ سؤاالت مط    
را كه اساسنامه شركت مرا چاپ كرده بود قرائت كردم در اين اساسنامه ذكرشده بود كه سرمايه شركت من بالغ بر 

نظر آنها  به دادن روزنامه و خواندن متن اساسنامه از حضار سؤال كردم كه آيا من با نشان. پنجاه هزارتومان است
آالت بفروشد؟ همان جوانى كه روزنامه كار را  ميليون تومان ماشين 600تواند  هزار تومان مى 50شركتى با سرمايه 

اى تا سر رژيم گذشته را كاله بگذارى و  در دست داشت از جا بلند شد و گفت بله تو سرمايه شركت را كم گذاشته
 200يگرى دارم و آن اين است كه آيا از زمان پيداشدن ماشين در جهان گفتم سؤال د. از پرداخت ماليات فرار كنى

در اينجا جوان . دستگاه آن را تنها در سال گذشته فروخته باشم 200كارخانه آسفالت به  ايران وارد شده كه من 
 !هستى دار و نوكر امريكا مخاطب من جوابى نداشت كه به من بدهد شروع كرد به دادن شعار كه تو يك سرمايه

نشسته بودند از گروه چپ بودند و طبق  Uاى كه در رديف اول ميز  طور كه قبالً گفتم آقاى رواسانى و عده همان    
پرداختند  دادن به يك پرسش، جوابى نداشتند به شعاردادن مى تجربيات گذشته، اين گروه هر زمانى كه براى پاسخ

ابتدا به  Uو افراد چپ رديف اول ميز . اين بار نيز چنين شد. آوردند و اگر شعار كافى نبود به جنگ و جدال روى مى
پليس آلمان فوراً مداخله . ها به طرف من پرداختند و بعد به فحاشى و بعد هم پرتاب ميز و صندلىسردادن شعار 

 .كرد و مرا از جلسه خارج كردند
پس از خروج از جلسه به اتفاق پليس سوئد به فرودگاه هامبورگ رفتيم و با هواپيما به كپنهاك پرواز كرديم تا از     

ما با دخالت پليس . گذارى شده بود همين سفر بود كه در هواپيماى ما بمبدر . آنجا به استكهلم بازگرديم
 .المللى از يك مرگ حتمى نجات پيدا كرديم بين
براى شركت  1358طور كه در صفحات قبل توضيح دادم در مهرماه  همان: تهيه طرح انحالل مجلس خبرگان. 9    

وزير  خارجه امريكا قرار بود با مهندس بازرگان نخست وزارتاى كه جان استمپل و جرج كيو و كارمند ديگر  در جلسه
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در چند روز اقامت در تهران در چند ميهمانى خانوادگى شركت كردم و دليل آن هم . داشته باشند، به تهران آمدم
ت در اين جلسات، عموماً از وضعيت موجود شكاي. اين بود كه بتوانم از نظرات ساير دوستان و هموطنانم آگاه شوم

اى نوجوان هم شركت  چون در اين جلسات اغلب زن و مرد و عده. كردند داشتند و اوضاع را خيلى وخيم توصيف مى
توانستم نظرات خود را درباره اوضاع و دورنماى آينده مملكت تشريح كنم، بنابراين درصدد برآمدم  داشتند من نمى

اين جلسه در منزل آقاى . نظر دعوت كنم لرا براى مشورت و تباد 1332اعضاى شوراى مقاومت ملى سال 
خاطر  كننده تا آنجا كه به اعضاى شركت. محمدتقى انورى يكى از افراد مبارز و فداكار نهضت در بازار تشكيل شد

 :دارم عبارت بودند از
 . .....ياصدر، پوالدى، رحيم عطائى، عباس رادن اللَّه بنى آقايان عباس سميعى، احمد صدر حاج سيدجوادى، فتح    

نظر پيرامون مسائل جارى، عدم وجود  در اين گردهمايى ضمن تشريح وضع نابسامان موجود و بحث و تبادل    
جويى  گويى، هريك از حاضران براى چاره قانونى فراگير، هرج و مرج و تعدد مراكز قدرت بدون نظارت و امكان پاسخ

نظر من براين بود كه مشكالت ما ناشى از فقدان قانون . نشد پيشنهادى را مطرح نمود كه مورد تأييد ديگران واقع
آميز داشت، تخلف كرده بود، طرح انحالل آن را  است و چون در اين رابطه مجلس خبرگان كه ماهيتى بدعت

نويس قانون اساسى تهيه  مردم ايران به نمايندگان خود اين وظيفه را محول كرده بودند كه پيش. پيشنهاد كردم
 .پايان ببرند ماه به ط دولت موقت را مورد بررسى قرار دهند و اين بررسى را در مدت يكشده توس

 :انجام شده بود 1358فروردين  12در زمان تشكيل مجلس خبرگان سه تخلف نسبت به رفراندوم     
كه اين  ىگرفت، درحال نويس قانون اساسى تهيه شده توسط دولت موقت بايستى مورد بررسى قرار مى پيش. 1    

 .نويس قانون اساسى مذهبى مورد بررسى و مداقه قرار داشت نويس دور انداخته شده بود و يك پيش پيش
كه مجلس  درحالى. نويس قانون اساسى دولت موقت در مجلس مؤسسان مورد بررسى قرار گيرد قرار بود پيش. 2    

 .نفر تشكيل شده بود 75خبرگان با نمايندگانى كه اكثراً روحانى بودند و با تعداد 
بنابراين طرح . ماه ادامه داشت 3كه مجلس بيش از  مدت زمان رسيدگى يك ماه تعيين شده بود، درحالى. 3    

انحالل مجلس خبرگان، پاسخى بود به خواست مردم كه منتظر يك قانون اساسى جديد و دموكراتيك در مقابل 
بينى من، از تدوين يك قانون اساسى كه قدرت را در  ناى پيشترتيب برمب اين قوانين رژيم سلطنتى بودند و به

 .آمد عمل مى داد، جلوگيرى به انحصار روحانيون قرار مى
اى حقوقدان در بين آنها بود تقاضا كردم كه متن  پس از تأييد پيشنهاد من، از افراد حاضر در جلسه كه عده    

صدر تهيه و  اللَّه بنى ان احمد صدر حاج سيدجوادى و فتحمتن اين طرح توسط آقاي. حقوقى طرح را تهيه نمايند
صدر رفتم و طرح  اللَّه بنى صبح روز بعد به منزل فتح. صدر گذاشته شد اللَّه بنى عهده فتح انشاء و اصالح نهايى آن به

ايشان را  وزير تهيه شده بود و من مخصوصاً ولى طرح مزبور بدون اطالع مهندس بازرگان نخست. شده را گرفتم تهيه
وزيرى بردم و از  لذا طرح را به نخست. در جريان جلسه طرح قرار نداده بودم تا نتيجه كار را به اطالع ايشان برسانم

آقاى بازرگان خواهش كردم دستور دهد در اتاق ايشان را قفل كنند تا من بتوانم جريان مذاكرات ديشب را به 
وزير را در جريان مذاكرات و تصميمات و  قشان را قفل كردند و من نخستايشان دستور داد در اتا. اطالعشان برسانم

هاى خود روى ميز قرار داده  آقاى بازرگان پس از مطالعه طرح، سرش را روى دست. نتايج جلسه شب قبل قرار دادم
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: اضافه كرد من هم با اين طرح موافقم، بعد: پس از نزديك بيست دقيقه سرش را بلند كرد و گفت. و مدتى فكر كرد
شده را به  من متن ماشين. كن و آن را به امضاى وزرا برسان برو خودت متن را در روى كاغذ بلندى ماشين

وزيرى بازگشتم نتيجه را به اطالع  وقتى به نخست. نفر از وزرا آن را امضا كردند 14هاى مختلف بردم و  وزارتخانه
ها چه كنيم؟ گفتم معموالً آقايان وزرا قبل از تشكيل جلسه دولت ايشان پرسيد براى بقيه امضا. وزير رساندم نخست

نفر  4همين كار را كرد و . زنند، از آنها بخواهيد در صورت موافقت آن را امضا كنند براى سالم به اتاق شما سر مى
 .وزير آن را تأييد كردند 18ترتيب  اين ديگر نيز طرح را امضا كردند، به

دكتر ابراهيم يزدى، مهندس هاشم صباغيان، : رح بودند و آن را امضا نكردند عبارت بودند ازآقايانى كه مخالف ط    
 .فر و دكتر ناصر ميناچى اكبر معين مهندس على

دليل بروز اختالفاتى بين دولت و شوراى انقالب پنج نفر از اعضاى دولت در شوراى انقالب و پنج  در آن زمان به    
كه  دانستم در صورتى كردند و من مى ب، بدون داشتن حق رأى در هيئت دولت شركت مىنفر از اعضاى شوراى انقال

اللَّه خمينى گردد،  شده در هيئت وزيران براى اطالع مردم ايران اعالم نشود و موكول به تصويب آيت طرح تصويب
ل كابينه برود به ايشان وزير از اتاق به محل تشكي دليل قبل از اينكه نخست همين آن طرح اجرا نخواهد شد، به

وزيرى حضور پيدا كنند و آقاى  ها را دعوت كنيم تا در نخست پيشنهاد كردم خبرنگاران راديو و تلويزيون و روزنامه
وزير  نخست. شده را به اطالع خبرنگاران برسانند بازرگان بالفاصله پس از خروج از هيئت دولت طرح تصويب

دفتر ايشان خواستم تا از خبرنگاران دعوت كنند و خودم در اتاق رئيس دفتر پيشنهادم را پذيرفت و من از رئيس 
جلسه هيئت دولت پنج ساعت طول كشيد و در ساعت ده شب خاتمه يافت اولين كسى كه از . ايشان منتظر ماندم

ايشان . كشيدم ها انتظار ايشان را مى من باالى پله. وزير بود جلسه خارج شد و به طبقه باال آمد، شخص نخست
زده بود، وقتى به من رسيد مرا به كنارى كشيده و ابتدا سوگند داد تا مسئله را فراموش  العاده عصبى و هيجان فوق

من روز بعد به . كنم و دوم اينكه بالفاصله به سوئد بازگردم، از ايشان جريان را پرسيدم گفت بعداً برايت خواهم گفت
وقتى به سوئد بازگشتم . نوشتم تا روزى در كتابى آن را مورد بررسى قرار دهم سوئد بازگشتم و ماوقع را در هواپيما

 .هايم را در پاكتى قرار داده در كشوى ميزم در سفارتخانه گذاشتم يادداشت
هاى غيرمسئوالنه و غيرمجاز بعضى روحانيون در امور دولت،  دليل دخالت ماه عمر دولت موقت به 9طى . 10    

شد  اللَّه خمينى قول داده مى وزير تصميم به استعفا گرفته و هميشه از طرف آيت بازرگان نخست بارها آقاى مهندس
البته اين قول هرگز اجرا نشد و روحانيون دائماً در امور دولت كارشكنى و . ها جلوگيرى خواهد كرد كه از دخالت

 .كردند اخالل مى
وزير براى شركت در اين مراسم به الجزاير  ماه به مناسبت سالگرد استقالل دولت الجزاير، نخست در اواسط آبان    

از طرف كليه كشورهاى . دعوت شد و مهندس بازرگان همراه با دكتر ابراهيم يزدى و دكتر چمران به الجزاير رفتند
آقاى برژينسكى رئيس شوراى امنيت ملى در دولت . ندجهان نمايندگانى براى شركت در مراسم، اعزام شده بود

المللى  آقاى كارتر به نمايندگى از طرف رئيس جمهور كشورش در اين مراسم شركت كرده بود و مطابق پروتكل بين
روند و درباره مسائل مورد عالقه طرفين به صحبت  هاى نمايندگى كشورها به ديدار يكديگر مى رؤساى هيئت

دليل نيز نشستى بين آقاى برژينسكى و هيئت همراه با مهندس بازرگان و دكتر ابراهيم يزدى و  همين به. نشينند مى
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تعدادى از دانشجويان پيرو خط امام در اعتراض به  1358آبان  13روز . دكتر مصطفى چمران ترتيب داده شد
تن كاركنان آن را به گروگان  60وزير و برژنسكى به سفارت امريكا در تهران حمله كرده و حدود  مالقات نخست

روز . هاى چپى قرار گرفت خصوص گروه جانبه روحانيون و طرفداران آنها، به اشغال سفارت مورد تأييد همه. گرفتند
المللى، تروريست قلمدادشدن  آبان، دولت موقت در اعتراض به اين اقدام، استعفا كرد و آن را موجب انزواى بين 15

هم استعفانامه خود را نوشتم و  بعد از استعفاى مهندس بازرگان من. اى تبليغاتى امريكا دانسته بردارى ايران و بهره
ايشان با استعفاى من مخالفت و تأكيد كرد . قبل از ارسال آن براى وزارت خارجه با ايشان در تهران مشورت كردم

 .تا من در سمت خودم در كشورهاى اسكانديناوى باقى بمانم
در اسلو، پايتخت نروژ بودم تا استوارنامه خودم را به پادشاه نروژ تسليم كنم، روزى  1358يز سال در پاي. 11    

ساله به من نزديك شد به زبان فرانسه اداى احترام كرد و  35شدن از اتومبيل سفارت، شخصى حدوداً  هنگام پياده
ده كرده و دانشجويان و محافظان سفارت آور استفا خواهند از گاز خواب بعد گفت شنيده است كه امريكاييان مى

ها را آزاد كنند، اين شخص پس از اداى  هاى امريكايى را در اختيار دارند، خواب كنند و گروگان امريكا را كه گروگان
 .وزير در تهران اطالع دادم من مطالب را بالفاصله به نخست. اين مطالب بالفاصله مرا ترك كرد

) 1358آذر  2( 1979نوامبر  23در  New Solidarityزبان كشور سوئد بنام   روزنامه انگليسى. 12    
 .پيدايش انقالب ايران را با ارايه اسنادى ناشى از خواست و دخالت امريكا دانست

  
 58بازگشت به تهران در آذر  

هلم رسيد و در آن زاده وزير امور خارجه به سفارت ايران در استك تلكسى به امضاى صادق قطب 1358در اواخر آذر  
من بالفاصله پس از دريافت اين تلكس . از من دعوت شده بود كه براى مشورت در امور سياسى به تهران بروم

هاى سوئد، نروژ، دانمارك را سروسامان دادم و آقاى محمد ميرخانى وابسته اقتصادى سفارت را  كارهاى سفارتخانه
چون قبل از حركت، وزارت خارجه هرسه . آماده بازگشت به تهران شدمعنوان قيم و وصى فرزندانم تعيين كردم و  به

وزير » بليكس«قبل از عزيمت به فرودگاه، آقاى  1358آذر  27كشور را از عزيمت خودم آگاه كرده بودم، در شب 
يب داده اى را ترت منزلم تلفن كرد و گفت كه مطلع شده است كه رژيم ايران در مورد من توطئه امور خارجه سوئد به

كردن من نسبت به اين  به ايشان گفتم از اظهار لطف او در آگاه. و پيشنهاد كرد از رفتن به ايران خوددارى كنم
ايشان توصيه خود را دومرتبه تكرار كرد . توطئه سپاسگزارم ولى چون اين يك مسئله داخلى است بايد به ايران بروم

سپس به فرودگاه رفتم و از آنجا به مونيخ پرواز كردم تا با . ير گفتو من هم دومرتبه عذر خواستم، بنابراين سفربخ
وارد فرودگاه مهرآباد شدم، دوستانم  1358آذر  27شنبه  صبح روز سه. هانزا به تهران پرواز كنم هواپيماى لوفت

مصطفى وسايل سفر مرا . جمالى و مهندس پرويز كاشانى در فرودگاه منتظر من بودند آقايان دكتر مصطفى بنى
اتومبيل و راننده و . وزيرى رفتم ابتدا به نخست. جمالى به منزل خودش برد و قرار شد شب به منزل او بروم بنى

وزيرى به اتاقى كه در چند سفر قبلى در آنجا بودم  در نخست. محافظان هميشگى من در فرودگاه منتظرم بودند
اى از كارمندان  عالوه بر آنها عده. ران به ديدنم آمدندرفتم و صبح روز بعد سفراى سوئد، دانمارك، نروژ در ته

 .وزيرى از من ديدن كردند نخست
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تلفن به دفتر كمال خرازى معاون . زاده در وزارت امور خارجه تلفن كردم صبح به آقاى قطب 10در حدود ساعت     
انـد كـه    دارند و به من پيغـام داده گفت ايشان جلسه . زاده سؤال كردم وزارت امور خارجه وصل شد از او درباره قطب

شـب در   9گفـتم چـرا سـاعت    . به وزارت خارجه دعـوت كـنم   9شما را براى فرداشب يعنى چهارشنبه شب ساعت 
زاده، واقعاً در جريان دعوت من باشد،  نسبت به اين كه قطب. براى اينكه ايشان بسيار گرفتارند: گفت! خارجه؟ وزارت

 )17.(مردد بودم
ايشـان پرسـيد از كجـا تلفـن     . مهندس بازرگان كه در آن زمان هنوز عضو شوراى انقالب بود، تلفن كردمبعد به     
زاده بـراى مشـورت در امـور     ايد؟ گفتم طبـق دعـوت قطـب    براى چه به تهران آمده: گفت. از تهران: كنيد؟ گفتم مى

 .وزيرى خواهد آمد نخستصبح پنجشنبه به ديدن من در  10آقاى بازرگان گفت كه ساعت . سياست خارجى
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  بازداشت
  

  
  
  

 :اين شعر در روى ديوار سلول انفرادى نوشته شده بود و از آنجا رونويسى كردم
 بيدادگران فرصت فرياد ندادند                   دـدادنـدر بارگه داد به كس داد ن

 رحمى به دل تيره صياد ندادند                   يرىـديدند به كنج قفسى مرغ اس

  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
 
 )18)(بازداشتگاه دانشجويان پيرو خط امام(بازداشتگاه دادستانى انقالب اسالمى  
اى كه قرار بود با حضور سفراى ايران  از استكهلم به تهران آمدم تا در جلسه 27/9/58شنبه  صبح روز سه 7ساعت  

اين جلسه بنا به . زاده وزير خارجه در تهران تشكيل شود، شركت كنم در اسكانديناوى، فرانسه و آلمان با آقاى قطب
اى  جانبه دنبال فعاليت و كوشش همه اين سفر غيرمنتظره به قبل ازاطالع از. شد دعوت وزير امور خارجه تشكيل مى

نوشته كرميت  Counter Coupكردم، كتاب  كه براى افشاگرى اعمال جنايتكارانه امريكا در ايران مى
بود، ترجمه كرده و همراه آورده بودم كه با اصل كتاب  32مرداد  28را كه اجراكننده كودتاى ننگين ) 19(روزولت

روز ورود از . ا كسب اجازه از امام در اختيار دانشجويان پيرو خط امام براى دفاع از مواضع ايران قرار دهمانگليسى، ب
. بعدازظهر به حضور ايشان برسم 4ساعت  1/10/58دفتر امام تقاضاى وقت مالقات كردم و قرار شد كه روز شنبه 
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شب چهارشنبه در دفتر وزير  9كه در ساعت جلسه مشترك سفراى اروپا و وزير امور خارجه هم قرار شده بود 
 .برگزار شود

به كاخ وزارت امور خارجه رفتم و به محض ورود به داخل ساختمان شخصى  28/9/58شب چهارشنبه  9ساعت     
اى را به من داد كه در آن از طرف دادستانى كل انقالب خواسته شده بود تا براى توضيحاتى به دادستانى  نامه

گفته بودند كه آقاى قدوسى دادستان كل در . ناچار همراه با سه اتومبيل مسلح به دادستانى رفتم مراجعه كنم،
شايد نزديك به يك ساعت طول . خواند در اتاق انتظار ايشان منتظر ماندم، گفتند كه ايشان نماز مى. انتظارم است

اد گارد محافظ خودم كه هنوز حضور يكى از افر. دانستم كه مسئله چيست نمى! كشيد و نماز ايشان تمام نشد
پس از مدتى آمدند و گفتند . داشت، گفت كه گويا مسئله در رابطه با دانشجويان پيرو خط امام و رابطه با امريكاست

بعدها فهميدم عضو (پشت ميز نشسته بود ) 20(نام آقاى محمدى در آن اتاق يك نفر به. كه به اتاق ديگرى بروم
گفتن كرد و گفت كه در  او شروع به سخن. بود كه سروكار من با او است نه با آقاى قدوسى و پيدا) دادستانى است

دهد كه من چه قبل از پيروزى  اند، مداركى هم هست كه نشان مى بين مداركى كه از سفارت امريكا پيدا كرده
هاى امريكايى در  يپلماتوزيرى و چه در زمان سفارت در اسكانديناوى با د انقالب و چه در دوران معاونت نخست

 .ام و بايد درباره آنها توضيح بدهم تماس بوده
دليل سمتى كه در نهضت مقاومت ملى و حزب نهضت  اى نيست، من به كه مطلب محرمانه برادر، اين: گفتم    

اطالع  آزادى داشتم يعنى در دفتر سياسى بودم، طبق دستور اين دو سازمان در چند مورد نظرات ملت ايران را به
به ايران، كميته مركزى نهضت ) 21(در دوران نهضت مقاومت، در زمان آمدن نيكسون. ام مسئوالن سفارت رسانيده

اين نامه تهيه شد و طبق دستور كميته مركزى نهضت . مقاومت تصميم گرفت نامه اعتراضى به نيكسون بدهد
ود و در صورت اطالع رژيم، عقوبتى مانند اعدام مقاومت، من مأمور دادن نامه شدم كه مسئوليتى بسيار خطرناك ب

نام ريچارد كاتم و ضمن اظهار عالقه و  در زمان دادن نامه، كسى كه آن را تحويل گرفت فردى بود به. داشت
. همدردى نسبت به وضع ايران پيشنهاد كرد چنانچه نهضت مقاومت صالح بداند، هرچند وقت يك بار مرا ببيند

بار  كميته مركزى نهضت و مهندس بازرگان دادم و آنها تصويب كردند كه هرچند وقت يك پيشنهاد ايشان را به
آقاى كاتم خودش جزء مخالفان كودتا در ايران بود . اعتراضات ما از طريق آقاى كاتم به اطالع دولت امريكا برسد

ريكا هم استعفا داد و به كار و حتى خيلى زود ايران را ترك كرد و از وزارت امور خارجه ام) طبق اظهارات خودش(
نام   هاى امريكا پرداخت و بعدها در امريكا كتابى در باره ايران نوشت به تدريس در يكى از دانشگاه

Nationalism of Iran )كه بنابه گفته كسانى كه اين كتاب را خوانده بودند ) ناسيوناليسم در ايران
شود به  اين چند مالقات مربوط مى. عكس شده استحقايق صحيح دوران دولت ملى دكتر مصدق در آن من

 .1333و  1332هاى  سال
نيز با دستور و اطالع و تصويب مهندس بازرگان، اهداف انقالب اسالمى و  1357در فاصله شهريور تا بهمن سال     

و در اين  رساندم اطالع نمايندگان سفارت مى كردن رژيم سلطنتى به قاطعيت تصميم مردم ايران را در سرنگون
اللَّه موسوى اردبيلى و مهندس بازرگان و ديگران هم بودند و نتايج اين مذاكرات  جلسات اكثراً من تنها نبودم، آيت

 .تماماً توسط مهندس بازرگان به اطالع رهبران مذهبى و انقالب رسيده است
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لى با اجازه ايشان، طبق يك سنت تنهايى و وزير و يا به وزيرى هميشه با حضور نخست در دوران معاونت نخست    
تنها  اين امرى بديهى است و نه. شد هاى امريكايى هم مى تشريفاتى با همه سفرا جلسه داشتيم كه شامل ديپلمات

نام من هست، زيرا من معاون  اى به ها نيز پرونده اى وجود دارد در كليه سفارتخانه در سفارت امريكا به نام من پرونده
شد همه  وزيرى ختم مى وزير بودم و در چندماه اول كه همه كارها به نخست جرايى نخستروابط عمومى و ا

هايى كه به  نام من بود و به تمام آنها و حتى نامه اكثراً مكاتبات به. وزيرى و من بود ها سروكارشان با نخست ديپلمات
پس از تغيير . وزيرى وجود دارد تدادم و تمام مذاكرات و مكاتبات در نخس شد، جواب مى وزير نوشته مى نخست

سمت و رفتن به سوئد هم دوباره نمايندگان وزارت امور خارجه امريكا درباره دادن اطالعات در زمينه تغيير مواضع 
نظامى عراق در مرزهاى ايران، اوضاع سياسى افغانستان و مسئله نفت به من تلفن كردند و اجازه خواستند كه به 

خواستند گزارش كامل  ز تلفن به مهندس بازرگان به آنها اجازه دادم، به سوئد آمدند و چون مىپس ا. مالقاتم بيايند
وسيله تلفن و كسب اجازه از آقايان مهندس بازرگان آنها به تهران آمدند، من هم جداگانه به  را به دولت بدهند باز به

 .وزير و وزير امور خارجه دادند يد بود به نخستدادن اسال تهران آمدم و آنها گزارشات خودشان را كه همراه با نشان
پس از تصرف النه جاسوسى امريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام و دستور امام براى عدم تماس و مالقات و     

بار كه نماينده آنها از آلمان  اى انجام نشده است و يك هاى امريكايى، ديگر هيچ مالقات و مذاكره مذاكره با ديپلمات
ها به ديدن من بيايد، گفتم طبق دستور امام حق ديدن و  خواهد براى حل مسئله گروگان لفن كرد و گفت كه مىت

 .مذاكره با او را ندارم
تنها كار خطايى نيست بلكه وظيفه مصوب   دهيد، نه ترتيب آنچه را كه به من نسبت مى  اين  اضافه كردم به    

 .استتاييدشده براى من و باعث افتخار من 
اى جوان مسلح كه در دادستانى بودند و از  بار عده هاى حقارت نزديك ساعت دوازده شب به طرزى زننده با نگاه    

كردند با دو اتومبيل مسلح از  قبل حكم به محكوميت من داده بودند و به ديده يك محكوم و خطاكار به من نگاه مى
به ساختمانى چندطبقه در شمال سفارت امريكا منتقل و در ) ناصر آالدپوش(دادستانى به اتفاق آقاى محمدى 

عنوان  از همان لحظه اول تصميم گرفتم به. طبقه هفتم آن تحت نظارت چند جوان مسلح در آپارتمانى زندانى شدم
 .اعتراض به اين عمل غيرانسانى و غيرشرافتمندانه كه درباره من انجام شده، اعتصاب غذا كنم

شكل كليوى با ناراحتى گذراندم چون اجازه تماس با كسى را نداشتم و نتوانستم داروى مورد دليل م شب را به    
نام مسلمان حيران  اى به هم از طرف عده از اين عمل ناجوانمردانه آن. دست آورم، در تمام شب نخوابيدم احتياج را به

 .بودم
  
 1)دومين روز بازداشت( 58آذر  29پنجشنبه  
دليل بدى هواى اتاق، در بالكن را باز كردم كه  در اتاق نشسته بودم و به)22(از صبح بسيار زود لباس پوشيده و 

جلوى بالكن نرويد چون ممكن است اشتباهاً شما : يكى از محافظان آمد و مؤدبانه گفت. هواى تازه استنشاق نمايم
شد و سفارت امريكا در قسمت جنوبى آن واقع  ف جنوب باز مىطر قبول كردم ولى در بالكن را كه به. را با تير بزنند

كرد و  صبح به بعد دائماً يك سخنران در محوطه سفارت امريكا صحبت مى 9تقريباً از ساعت . شده بود، بازگذاشتم
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م بايد اميرانتظام اعدا«: يكى از شعارها اين بود. كردند هاى او را تاييد مى اى هم از زنان و مردان حاضر حرف عده
 »گردد

كوشيدن براى پيروزى انقالب اين است؟ آيا اگر  انديشيدم كه خدايا پاداش خدمتگزارى و عاشقانه زده مى حيرت    
اكنون زمام امور  دليل كمى سن و عدم تجربه قضاوت صحيح ندارند، رهبران مذهبى ما كه هم هم اين دانشجويان به

عده زيادى از آنها ناظر و مدافع و تاييدكننده همه كارهايى كه من  سياسى مردم و مملكت را هم در دست دارند و
اند؟ اين چه عدالتى است؟ آيا اين اعمال آبروى اسالم و دين را نخواهد برد؟  اند، چرا ساكت نشسته ام بوده كرده

اما نه . شومهرصورت از همان لحظه اول تصميم گرفتم راضى باشم به رضاى خدا و به آنچه كه مقدر است تسليم  به
 :هاى زير را نوشتم با سكوت لذا نامه

  
  اللَّه العظمى امام خمينى رهبر عاليقدر ملت ايران پيشگاه حضرت آيت 

دليل اتهامات  به 28/9/58شب چهارشنبه  9طور كه استحضار داريد از ساعت  همان 
انسانى من اند توقيف و آبرو و شرف  غيرواقع و سراپاكذبى كه به اينجانب وارد كرده

 .برخالف حق مورد تجاوز قرار گرفته است
سال قبل در نهضت مقاومت ملى و نهضت آزادى و  26من به تمام آنچه كه از     

ترين نقطه تاريكى در  كنم و كوچك ام، افتخار مى سپس در انقالب اسالمى انجام داده
مورد تجاوز  اكنون همه اعتبار و حيثيت انسانى من. زندگى سياسى من وجود ندارد

 شود توجيه كرد؟ آن را چگونه مى. آن هم تحت لواى حكومت اسالمى. قرار گرفته

دليل از پيشگاه امام تقاضا دارم دستور فرماييد هرچه زودتر نسبت به اين  همين به    
اتهامات ناروا رسيدگى و اجازه ندهند شرف و حيثيت من مورد تجاوز قرار گيرد و از 

ها مردم در انتظار اجراى  اين رهگذر به اعتبار حكومت اسالمى و عدالتى كه ميليون
 .آن هستند لطمه وارد شود

از طرف دفتر امام براى  1/10/58بعدازظهر شنبه  4ضمناً چون از قبل براى ساعت     
من وقت تعيين شده بود، تقاضا دارم اجازه دهيد در اين ساعت به حضورتان برسم و 

نوشته  Counter Coupعالوه بر توضيح نسبت به اتهامات، ترجمه كتاب 
 .امريكاست، تقديم كنم ترين مدرك ما برعليه كرميت روزولت را كه بزرگ

  با اعتقاد به اجراى عدالت اسالمى    
  عباس اميرانتظام    

   
 
  اللَّه موسوى اردبيلى حضرت آيت 
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ام به تار مويى بسته است، تقاضا دارم شما را مالقات  امروز كه شرف و حيثيت زندگى 
ور از حقيقت و اند و همه آنها د كنم و با توضيح و تشريح آنچه كه به من نسبت داده

گيرم كه همه  خداى بزرگ را گواه مى. مند شوم كذب محض است از كمك شما بهره
آنچه را كه به من نسبت دادند اتهامى بيش نيست و خود شما در جريان مقدارى از 

ايد و اين دور از انصاف الهى و عدل  بوده 57هاى آذر، دى و بهمن سال  آنها در ماه
ه به من محول شده بود و انجام آن مورد تاييد همه بود، اى ك اسالمى است، وظيفه

صورتى مطرح شود كه شرف و حيثيتم را كه تنها اندوخته زندگى من است،  امروز به
كنم با اجازه مالقاتى كه خواهيد  من از شما تقاضا مى. پروا مورد تجاوز قرار دهند بى

 .دليل از دست بدهد بىچيز خود را  گناه و باشرفى همه داد، نگذاريد انسان بى
  عباس اميرانتظام    

  
  
اى هم به مهندس بازرگان نوشتم و  طى نامه ديگرى به حاج احمد خمينى ازاو نيز تقاضاى مالقات كردم و نامه 

تواند براى اثبات حقانيت دولت موقت و من تالش و اقدام  ضمن تشريح وضع، از ايشان تقاضا كردم كه هرچه مى
جا بمانند و  در سوئد خبر دهند كه فعالً در همانام  جمالى به خانواده ضمناً تقاضا كردم از طريق دكتر بنى. كند

 .همچنين درخواست كردم كه مهندس بازرگان را ببينم
اميدوارم كه به دست آنها برسد و بتوانم آنها را مالقات كرده و دليل اين . ها را به آقاى محمدى دادم همه نامه    

ار هم مشابه ندارد را جويا شوم و بدانم چرا در حق من ظلم غيرقابل جبران و اين اعمال غيرانسانى كه در دنياى كفّ
 .دارند آن هم در حكومت اسالمى و چنين ظلمى روا مى

سال بود، نگاه و برخوردش  24تا  21سن او بين . امروز بعدازظهر يكى از دانشجويان پيرو خط امام به ديدنم آمد    
به خود گفتم الهى اينان ! كند  دارد به چهره شمر نگاه مىكه در صحراى كربال بسيار زننده و بد بود، درست مثل اين

كنند و بعد با او به سخن  گناه را صادر مى بندگان مسلمان تو هستند كه قبل از محاكمه، حكم محكوميت انسانى بى
صورت  همه سؤاالت او را به. ترين شكل مطرح كرد سرى سؤال را نوشته بود و به بدترين و زننده او يك. نشينند مى

 .از عذاب خدا بترسيد و از اين رفتار غيرانسانى و غيراسالمى برحذر باشيد: كتبى جواب دادم و در آخر نامه نوشتم
وزيرى من  شب آقاى محمدى دوباره به ديدنم آمد و سؤاالتى درباره دوران معاونت نخست 9در حدود ساعت     
 :شرح زير است خالصه اين سؤاالت به. كرد
  ه كبكانمسئل. 1    
 ها الخروج مسئله ممنوع. 2    
  هاى من در دوران سخنگويى دولت مسئله مصاحبه. 3    
  وزيرى مسئله بايگانى محرمانه نخست. 4    
  وزيرى مسئله حفاظت نخست. 5    
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نظر شما اين نوع رفتار  پس از جواب به سؤاالت با ايشان به بحث نشستم، گفتم معنى اين كارها چيست و آيا به    
مندى  هاى بسيار صادق و عالقه نام مسلمان صحيح است؟ در جواب گفت اينها جوان اى به و قضاوت از طرف عده

كت چيست كه بايستى خسارت عدم تجربه سياسى گفتم گناه مردم اين ممل. هستند، ولى تجربيات سياسى ندارند
. آنها را بپردازند؟ بعد اضافه كردم كه اين وظيفه شما و امثال شماست كه با آنها صحبت كنيد و آنها را روشن كنيد

در زمانى كه خط . مسئله، شما نيستيد بلكه مربوط به اعمال دولت بازرگان و خود ايشان است: آقاى محمدى گفت
 .ديدن برژينسكى رفته بودند مقابله با امريكا بوده است ايشان در الجزيره به امام در جهت

اى از زمان  ها و خطمشى شماها صددرصد درست باشد آيا در چنين برهه ببين برادر، فرض كنيم كه حرف: گفتم    
ن را زدم و گفتم به صالح مملكت است كه دولت بازرگان به محاكمه كشيده شود؟ بعد براى او مثال حكومت نيكسو

خاطر وحدت و يگانگى ملت امريكا او را  به» جرالد فورد«كه نيكسون به كشورش خيانت كرده بود معهذا  با وجودى
القول هستند اين است كه آنها مردم صادق و باشرفى  آنچه همه مردم درباره بازرگان و همكاران او متفق. بخشيد

آيا اين عمل شما عاقالنه و در جهت صالح كشور خواهد . اند نكردهبوده و هستند و جز خدمت به مملكت، كارى 
دوش داريد، با تمام وجود و امكانات  بنابراين وظيفه سنگينى به: گفتم. فكرى كرد و بعد از مدتى، گفت، نه! بود؟

ناحق من و  كردن به خودتان و دوستانتان سعى كنيد به اين برادران بفهمانيد كه در صورت ادامه اين وضع و محكوم
ناكرده شكست آن پيش  دولت بازرگان چيزى عايد ملت مسلمان ايران نخواهد شد بلكه در جهت تضعيف و خداى

اين كار عاقالنه نيست و در جهت تقويت اسالم . رويم و شكست انقالب ما شكست اسالم در تمام دنيا است مى
كنيد و هم امكان مالقات مرا با افراد مختلف  كنم هم خودتان كوشش بنابراين از شما خواهش مى. نخواهد بود

 .فراهم آوريد تا بتوانم با آنها صحبت كنم
امروز بعدازظهر حوله و صابون و ساير وسائل اوليه مورد احتياج را از منزل دكتر . شب را به راحتى خوابيدم    
 .جمالى برايم فرستادند بنى

  
  
  
 )سومين روز بازداشت( 1358آذر  30جمعه  
اللَّه موسوى اردبيلى را به ايشان دادم و خواهش  هاى امام، احمدآقا، بازرگان، آيت ح آقاى محمدى آمد و نامهصب 

 .كردم كه آنها را تحويل و وقت مالقات براى من بگيرد
 .مام كه بدون شك شديداً نگران بودند، در سوئد تماس بگير توانم با خانواده ضمناً قرار شد ببيند كه چگونه مى    
 :بعدازظهر جمعه نامه زير را براى دكتر يداللَّه سحابى نوشتم 9ساعت     

   
 

  جناب آقاى دكتر يداللَّه سحابى 
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نويسم كه  نويسم از زندان دولت انقالب اسالمى مى امروز كه اين نامه را برايتان مى 
 همان حكومتى كه همه به اندازه استطاعت. شامل حال من هم شده است(!) عدالتش

امروز كه در اين بيغوله زيرنظر . ها كرديم خاطرش فداكارى جسمى و فكرى به
ام و در هرچند لحظه نيز شعار سخنرانان سفارت امريكا را  پاسداران مسلح تنها نشسته

ايم فكر  به آنچه كرده» اميرانتظام اعدام بايد گردد«زنند  شنوم كه همه فرياد مى مى
ام خودم را فراموش  البته سعى كرده. س ديگرى ندارمكنم، جز افتخار و غرور احسا مى

ترى برايم مطرح است كه بسيار زجرم  اما سؤال بزرگ. رضاى خدا كنم و راضى باشم به
هايى كه  هايى كه در دنيا وجود دارد و نظام دهد و آن اين است كه آيا تمام مكتب مى

، براى فريب مردم است و دهند در هر كشور و هر دولت خود را تحت نام آنها قرار مى
براى ارضاى اعمال خالف انسانيت و وجدان بشريت؟ استفاده خالف از احساسات عوام 
و اتهامات ناروا و غلط و ضدانسانى به افراد باشرف و فداكارِ اجتماع زدن و ناجوانمردانه 

هاى حاكمه بوده، چه آنهايى كه به  كردن، كار همه هيئت آنها را از صحنه خارج
 .كردند و چه آنهايى كه فارغ از آن بودند بى و يا مكتبى خود را منتسب مىمذه
چيز براى آدمى  شما را به خدا يك لحظه فكر كنيد و ببينيد كه چطور همه    
ببينيد كه مدعيان پيرو خط امام و مسلمان و انقالبى تا چه حد . شود ارزش مى بى

چطور ناجوانمردانه زندگى، شرف و . كنند برخالف حق و انسانيت و مذهب عمل مى
دهند و حتى بدون رسيدگى حكم  گناهى را مورد تجاوز قرار مى حيثيت شخص بى
 !اين است راه اسالم و عدالت آن؟. كنند اعدام او را صادر مى

آقاى دكتر اجازه دهيد شما را پدر بنامم چون هميشه رفتارتان بيشتر از همه     
اين . توانيد دفاع كنيد هرشكلى كه مى گناه به پدرانه بوده و از شما بخواهم از من بى

اند، نسبتى است كه به همه همكاران مهندس بازرگان  سبت دادهلكه ننگ كه به من ن
نشستن با  شدن و مورد تجاوز قرارگرفتن و ساكت اند و اينطور ناجوانمردانه متهم زده

اللَّه موسوى  اى از امام، حاج احمدآقا، آيت من طى نامه. كند هيچ اصولى تطبيق نمى
. شما هم در اين راه كمك كنيد. ما اردبيلى و مهندس بازرگان تقاضاى مالقات كرده

اما من به كمك شما و . من تا جان در بدن دارم از حيثيت و شرفم دفاع خواهم كرد
 .همه دوستان آزاده و شرافتمند احتياج دارم

پدر اگر امروز همه با هم اين تالش را براى اثبات حقانيت و معصوميت خودمان     
اند  خاطر آن متهم كرده هايى كه مرا به مالقات. شروع نكنيم فردا خيلى دير خواهد بود

 :شود به سه دوره تقسيم مى
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قبل از انقالب، چه در دوره نهضت مقاومت ملى در دادن نامه نهضت مقاومت از . 1    
طريق كاتم به نيكسون و رساندن پيام نهضت مقاومت و اعتراض آن به دولت امريكا از 

 .طريق كاتم
اللَّه  از پيروزى انقالب كه همه از جمله دكتر بهشتى، آيتو چه چند ماه قبل     

همه در جريان ... اللَّه طالقانى و  موسوى اردبيلى، خود شما و مهندس بازرگان و آيت
 .بودند

وزير بودم كه  عنوان معاون نخست هاى تشريفاتى در زمانى كه من به مالقات. 2    
 .تتمام آنها با اطالع مهندس بازرگان بوده اس

دو مالقات در استكهلم كه باز هم با اجازه مهندس بازرگان بوده است و حتى . 3    
كه به حضور امام رسيدم به ايشان اطالع دادم و طبق اظهارات  شخصاً در زمانى

 .دادند بازرگان در موارد قبلى هم آنها امام را در جريان قرار مى
امند و پيرو خط امام هستند ن خدايا چگونه افرادى كه خود را مسلمان مى    
توانند بدون وحشت از عذابى كه تو براى آنها تعيين خواهى كرد تا اين حد  مى

 !برخالف دستور تو و دين تو و اخالق و شرف اسالمى و انسانى عمل كنند؟
ها  دانيد متن اين نامه را در اختيار ساير دوستان و روزنامه لطفاً چنانچه صالح مى    

 .قرار دهيد
 خدايا پناه بر تو

  عباس اميرانتظام
  
  
  
  
  
  
  

 :نامه زير را براى دادستان كل انقالب نوشتم 30/9/58بعدازظهر جمعه  9در ساعت     
  

  دادستان محترم كل جمهورى اسالمى ايران 
بدينوسيله نسبت به توقيف غيرقانونى و اتهامات سراپاكذبى كه به من نسبت داده  

ضمناً . شده شديداً اعتراض دارم و تا زمان آزادى به اعتصاب غذا ادامه خواهم داد
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اميدوارم آنقدر آزادى در اين كشور باشد كه اين اعتراض را براى چاپ و انتشار در 
 .يون قرار دهيداختيار مطبوعات و راديو و تلويز

  با تقديم احترام    
  عباس اميرانتظام    

  
 )چهارمين روز بازداشت( 58ماه  دى 1شنبه  
دليل اعتصاب غذا هرشب سردرد شديدى دارم كه  به. صبح دير از خواب بيدار شدم چون ديشب خوب نخوابيدم 

 .گذارد خوب بخوابم نمى
ه دانشجوى سال دوم پزشكى است به ديدنم آمد ابتدا فقط مدتى بدون امروز يكى از دانشجويان پيرو خط امام ك    

شايد يك ساعتى گذشت و . روى مبل مقابل من نشست» دهيد؟ اجازه مى«كه،  اينكه حرفى بزند فقط با ذكر اين
: تنه، گف: گفتم» خوريد؟ آيا شما غذا نمى«: باالخره پرسيد. دكتر شريعتى بودم» كوير«من مشغول خواندن كتاب 

شما بدون هيچ تحقيق و مطالعه «: چرا؟ گفتم: گفت» .عنوان اعتراض به عمل ضدانسانى و غلط شما به«: چرا؟ گفتم
هاى سفارت امريكا پيدا شده و در آنجا  شما فكر كرديد چون اسم من در پرونده. ايد با شرف و حيثيت من بازى كرده

در دوران قبل و چه در دوران انقالب و چه در دوران  ذكر شده كه چه كسى يا چه كسانى از سفارت امريكا چه
گفتم من معاون اجرايى و روابط . اند، پس اين دليل رابطه سفارت با من بوده است سفارت با من مالقات كرده

وگو با من سوابقى موجود است، بلكه تمام  تنها در سفارت امريكا از ديدار و گفت وزير بودم نه عمومى نخست
قبل از انقالب و . وزير و من بود ها را دارند، چون كارشان با نخست اى خارجى در تهران مشابه اين پروندهه سفارتخانه

دوران سفارت نيز يا از طرف رهبران نهضت آزادى و انقالب مسئول رساندن صداى اعتراض مردم به مسئوالن 
در دوران . هندس بازرگان و همه شركت داشتنداللَّه موسوى اردبيلى، م سفارت بودم و در اين هم من تنها نبودم آيت

ها اطالعاتى را كه در مورد جابجايى ارتش عراق و وضع افغانستان و نفت  وزير امريكايى سفارت هم با اجازه نخست
ترين كمك را به امريكا  شما با اين كار خودتان بزرگ. اند خواستند به دولت بدهند، از طريق من به دولت داده مى

تجربگى  هم بى دليل آن. ايد جاى جنگيدن با امريكا و عوامل او به جنگ برادران خودتان پرداخته شما به. ايد كرده
كه من يك مقام مسئول  شما فكر كرديد هركسى نامى در سفارتخانه دارد، حتماً رابطه هم داشته درحالى. شماست

وزير به آنها كمك كنم و همين  دستور نخست بودم و بايستى آنها را بپذيرم و براى حل مشكالتى كه داشتند طبق
الاقل حرفم را «: گفتم. من وارد نيستم: او كه جوابى نداشت بدهد گفت» .ام ها كرده كار را براى همه سفارتخانه

توانى با عقل و منطق خودت بسنجى اگر درست بود، بروى و با برادرانت صحبت كنى و با ادامه چنين اعمالى  مى
كسى حق ) امريكا(وقتى ملت ما يك چنين دشمن بزرگ و مشتركى را دارد . يجاد نفاق نكنيدجاى وحدت، ا به

 ».ندارد امروز با چنين اعمال نادرستى باعث تفرقه ملت و خوشحالى دشمن بشود
دانم آنها را چه  گويند نمى كدام نامشان را نمى عين همين بحث را ديشب با برادر ديگرى داشتم كه چون هيچ    
او هم در مقابل اين سؤال كه قبل از تحقيق چرا كارى . دار جوانى بود نسبتاً چاق با ريش و چشمانى تاب. ممبنا
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خداوند سرنوشت ملت ما را با چنين اعمال كه حاكى از عدم . ايد، جوابى نداشت برخالف اسالم و انسانيت كرده
  .خير بگرداند تجربه و فقط و فقط از روى احساس است به

 
 بعدازظهر همان روز 6ساعت  

بار روزنامه بامداد چاپ امروز را برايم آورد و مقصودش  همان برادر نسبتاً چاق دومرتبه به ديدنم آمد و براى اولين 
شنبه  هاى پنج از او خواهش كردم كه روزنامه. اند ها برعليه من نگفته اين بود كه ثابت كند كه آنها چيزى در روزنامه

 .برايم بياورد گذشته و امشب را هم
هنوز خبرى نيست و از طرفى . ام در سوئد صحبت كنم از ابتداى توقيف خواسته بودم كه اجازه دهند با خانواده    

اللَّه اردبيلى را  هاى امام، حاج احمدآقا، مهندس بازرگان و آيت دانم توانسته نامه هنوز آقاى محمدى نيامده و نمى
 بدهد يا نه؟

  
 روز شب همان 10ساعت  

درباره نامه امام و حاج . ديدن من آمدند آقاى محمدى به اتفاق يكى ديگر از دانشجويان عضو گروه پيرو خط امام به 
نامه مهندس . احمدآقا اظهار كرد كه آنها را توسط آقاى قدوسى به قم فرستاده ولى هنوز جوابى از قم نرسيده است

نامه . اللَّه اردبيلى را هم هنوز نتوانسته بدهد نامه آقاى آيت. داده بود بازرگان را از طريق دفتر دكتر صادق طباطبايى
 .اعتراض خود را درباره توقيف و اتهام و اعتصاب غذا همراه با نامه دكتر سحابى به ايشان دادم كه برساند

مالقات با  اى كه داشتيم ايشان چند سؤال كوتاه و مختصر پرسيد، از قبيل تعداد دفعات در بحث دوساعته    
هايى كه آنها داشتند سؤال كرد كه من از  نمايندگان وزارت امور خارجه امريكا در استكهلم و همچنين از تلفن

 .اطالع بودم جريان بى
دليل صداقت بيش از حد  علت عدم تجربه فقط به بعد از اين بحث طوالنى هردو قبول كردند كه دانشجويان به    

توانند آنها را راهنمايى بكنند و  من توصيه كردم كه هرچه مى. بايستى بزنند كه نمى اند دست به چنين كارى زده
طور خصوصى تشكيل  اللَّه موسوى اردبيلى، مهندس بازرگان، دكتر يداللَّه سحابى به اى با حضور آيت بعد هم جلسه

عمل كنند كه به طور  بشود تا مشخص گردد كه هيچ تماس فردى توسط من گرفته نشده است و بعد هم آن
 .حيثيت گروه ما لطمه نخورد

هايى است كه چيزى درباره من ندارد و اگر  اينها روزنامه. امروز روزنامه بامداد و كيهان روز شنبه را به من دادند    
 .توانم آنها را ببينم دارد از نظر زندانبانان، من مى

 .بارى دارند هاى ناراحت و نفرت اهاكثراً نگ. از امروز به تعداد محافظان من اضافه شده    
. آنچه در اين چند روز برايم مسلم شده اين است كه موضوع، اتهام من نيست بلكه محاكمه دولت بازرگان است    

همه هم بعد از مدتى . كنم به فردفرد آنان توضيح دهم كه اين كار به نفع انقالب و ايجاد وحدت نيست سعى مى
بار تقاضا كردم كه در جمع دانشجويان پيرو خط امام شركت كنم و  چندين. كنند مىكردن قبول  نشستن و صحبت

خواهند تا قبل از شروع انتخابات رياست  كنم اين است كه مى آنچه احساس مى. در جمع با آنها صحبت كنم
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ولت و جمهورى با اجراى اين برنامه براى من و محاكمه دولت بازرگان، به قول خودشان چهره واقعى اين د
كنم كه بازرگان و همه همكاران او ادعايى ندارند و  هرچه براى آنها استدالل مى! همكارانشان را به مردم نشان دهند

تواند كشور را اداره كند، بيايد زمام امور را در دست  اند كه هركس بهتر مى ها قبل هم، بارها اعالم كرده از مدت
اه رهبرى كار كنند ولى شما با اين عمل خودتان درواقع آنها و تمام بگيرد و همه آنها نيز حاضرند براى دستگ

و اين برخالف ادعاى شما براى ايجاد وحدت است و به انقالب لطمه . گذاريد كسانى كه آنها را قبول دارند، كنار مى
 .خواهد زد

 .دكتر شريعتى را تمام كردم» كوير«صبح بيدار بودم و كتاب  3تا ساعت     
  
 )23)(پنجمين روز بازداشت( 58ماه  دى 2يكشنبه  
 .دار و نسبتاً چاق به ديدنم آمد و روزنامه جمهورى اسالمى و بامداد را برايم آورد امروز صبح همان پاسدار ريش 

تك به  صورت تك هاى جواد و جعفر و غالمحسين به در طول روز چند نفر از دانشجويان پيرو خط امام به نام    
ها و همه در جواب اين سؤال كه چگونه به خودتان  ها و همان بحث همان حرف. آمدند و با هم صحبت كرديمديدنم 

 .اجازه داديد كه قبل از تحقيق و مطالعه به آبرو و شرف انسانى تجاوز كنيد، جوابى نداشتند
 .ورزش كردم و كتاب خواندممدتى . آقاى محمدى امروز نيامد و اجازه هم ندادند كه با سوئد تلفنى صحبت كنم    
 .شب را بسيار بد خوابيدم    

  
 )ششمين روز بازداشت( 58ماه  دى 3دوشنبه  
ام و فقط بـا   كه پنجمين روزى است كه اعتصاب غذا كرده به دو دليل، اول اين. صبح خيلى دير از خواب بيدار شدم 

هـاى   آيند و نگـاه  روز افراد جديدى براى پاسدارى مى هر. توانستم بخوابم كه شب را نمى دوم اين. كنم آب زندگى مى
در . هـاى آنهـا ايجـاد شـود     زننده و زجرآورى دارند و براى همه بايد از ابتدا شروع كنم تا تغييرى در صـورت و نگـاه  

تـوانم   كه جوانى خوشرو و با صداقت است، آمد و گفت كه مى) از دادستانى(بعدازظهر آقاى سعيدى  4حدود ساعت 
انـدازه نگـران شـده     آنها بى. ام صحبت كردم خوشبختانه تلفن خيلى زود وصل شد و با خانواده. وئد صحبت كنمبا س

زودى مسـئله   هرصورت توانستم بگويم كه زنده هسـتم و سـوءتفاهمى شـده و بـه     خودم هم منقلب شدم و به. بودند
 .شودجا بمانند تا وضع من روشن  از آنان خواستم كه همان. روشن خواهد شد

از ايـن ابرمـرد شـجاع و    . آقاى سعيدى روزنامه بامداد را داد كه مصاحبه دفاعيه بازرگان را درباره من نوشته بـود     
 .خدا او را براى ملت ايران حفظ كند. سمبل شرافت و قدرت، انتظارى جز آن نداشتم

گفتم پيشـنهاد  . كنم را پيشنهاد مى حلى پرسيد كه چه راه او مى. مدتى با آقاى سعيدى نشستيم و صحبت كرديم    
مداران به انتخـاب   رتبه، وكالى دادگسترى، و سياست نفر از قضات عالى 20اى را در حدود  من اين است كه امام عده

بعد از مطالعه تحقيق و . هاى سفارت امريكا را زيرنظر بگيرند و مطالعه كنند خودشان تعيين كنند و آنها كليه پرونده
 .تصميم بگيرند بررسى كافى،

 :بعدازظهر آقاى محمدى نامه زير را برايم فرستاده بود 7در ساعت     
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  بسمه تعالى    
  جناب آقاى اميرانتظام 
كه اتهامات شما نقطه عطفش در قبل از پيروزى انقالب و بعد از انتقال  با توجه به اين 

هاى خود را  كليه فعاليتباشد، لطفاً  وزيرى به سفارت مى شغل شما از معاونت نخست
هايتان نوشته و افرادى را كه از اين  در رابطه با نمايندگان سفارت امريكا و تماس

اند مشروحاً معرفى نموده تا تصميم نهايى بر روى پرونده شما  مذاكرات مطلع بوده
 .متشكرم. گرفته شود

   نماينده دادستان كل انقالب اسالمى ايران
  محمدى

 .   ودتان باشد تا در اولين فرصت توسط اينجانب دريافت شودها نزد خ نوشته 

   
 

 :پاسخ به نامه كوتاه آقاى محمدى را در همين روز به شرح زير، نوشتم    
  

  جناب آقاى محمدى 
  نماينده دادستان كل انقالب اسالمى ايران 
جمعيتى  1332مرداد  28طور كه قبالً هم توضيح دادم، پس از كودتاى ننگين  همان 

براى دفاع از حقوق ملت ايران و اعتراض و مقابله با اساس حكومت كودتا در ايران 
من از همان روزهاى اول افتخار عضويت و . نام نهضت مقاومت ملى ايران بوجود آمد به

الشأن  رو مكتب مصدق رهبر عظيم نهضت دنباله اين. كار در اين نهضت را داشتم
هاى بعد از  نهضت ملى ايران بود و جمعيتى بود زيرزمينى و آنهايى كه خاطرات سال

دانند كه عضويت و كار در چنين سازمانى تا چه اندازه  خاطر دارند مى را به 1332
لَّه سيدرضا ال آيت: اين جمعيت را افراد زير تشكيل داده بودند. آميز بود مخاطره

اللَّه طالقانى، مهندس مهدى بازرگان، دكتر يداللَّه سحابى، رحيم عطائى و  زنجانى، آيت
دليل  من هم عضو كوچكى بودم كه به. پرست ايران اى ديگر از مردان آزاده و وطن عده

اعتقاد به راه مصدق و خدماتى كه انجام دادم، مسئوليت نهضت مقاومت ملى در 
ه من سپرده شد و در آن زمان اسم مستعار من در نهضت مقاومت دانشگاه تهران ب

. طور كه گفتم سازمان ما يك سازمان زيرزمينى و مخفى بود همان. بود» دانش«ملى، 
زدن به دولت كودتا با افشاگرى و  نهضت مقاومت ملى از هر فرصتى براى لطمه

ها استفاده  و راهپيمايى ها ها و ايجاد ميتينگ اعتصاب در دانشگاه و بازار و شهرستان
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ضمناً صداى اعتراض ملت ايران را به عناوين مختلف به گوش مردم دنيا و . كرد مى
در سفرى كه نيكسون به ايران آمد كميته مركزى . رساند خصوص مردم امريكا مى به

زمان نيز  نهضت مقاومت ملى تصميم گرفت نامه اعتراضيه براى او بنويسد و هم
براى رساندن اين نامه به . در تهران از طرف نهضت انجام گرفتاعتراضات وسيعى 

. سفارت امريكا، نهضت مقاومت به من مأموريت داد كه آن را به سفارت تحويل دهم
نام  در زمان تسليم نامه كسى كه در سفارت امريكا نامه را از من گرفت شخصى بود به

د و گفت كه او و عده كه خودش را عضو سياسى سفارت معرفى كر» ريچارد كاتم«
زيادى در سفارت از نقشه كودتا خبر نداشتند و بعد كه فهميدند با آن مخالفت كردند 

ضمناً پيشنهاد كرد چنانچه نهضت مقاومت . و نسبت به ملت ايران ابراز همدردى كرد
پيشنهاد او را با كميته مركزى نهضت . بار همديگر را ببينيم بپذيرد، هرچند وقت يك

دليل  همين تصويب كردند كه برحسب ضرورت او را ببينم و به. طرح كردممقاومت 
عنوان اعتراض بدهد، به كاتم داده  دانست كه به هروقت نهضت مطلبى را صالح مى

جمعاً چندبار بنا به دستور نهضت . دادند كه او را ببينم شد و به من ماموريت مى مى
از كودتا را كه بر مردم ايران  مقاومت ايشان را ديدم و مشكالت و مصائب ناشى

بعد از . كرد كردم و او هميشه ابراز همدردى مى تحميل شده بود به او منعكس مى
عنوان اعتراض به سياست دولت  چندى هم كه از ايران رفت، قبل از رفتن گفت كه به

امريكا از سفارت و وزارت امور خارجه امريكا استعفا خواهد داد و به كار تدريس 
پس از ترك ايران كاتم كتابى درباره ايران و اهداف حكومت ملى . پرداخت خواهد

و كسانى كه اين  Nationalism of Iranنام   دكتر مصدق نوشت به
هاى دولت دكتر مصدق را  اند تأييد كردند كه كتاب او وقايع و هدف كتاب را خوانده

ستور كميته مركزى د اين اولين بارى بود كه به. طور كه بوده، نوشته است همان
عنوان يك وظيفه ملّى و وطنى با يك ديپلمات خارجى تماس  نهضت مقاومت به

 .گرفتم و صداى اعتراض ملت ايران را به گوش او و دولتش رسانيدم
ها و تداوم حركت ملت ايران و گرايش بيشتر آن به سوى  بعد از گذشت سال    

در مالقاتى كه . كرد تدريج شدت پيدا مى ها به خمينى، فعاليت رهبرى امام مذهب به
در خيابان مصدق با آقاى مهندس بازرگان داشتم و  57شهريور  17صبح روز جمعه 

ن پيشنهاد كردم كه فعاليت بيشترى كرديم، به ايشا درباره مسائل روز صحبت مى
با جان و دل . بكنيم و ايشان گفتند به يك شرط كه همه وقت خودت را بگذارى

. جا توقيف شدند رفتند كه در همان اى در زعفرانيه مى روز ايشان به جلسه آن. پذيرفتم
شان و ديدنشان رفتم و بالفاصله كارم در دفتر اي بعد از چند روز كه آزاد شدند و من به

از بدو فعاليت در زمينه امور سياست خارجى كليه . حزب نهضت آزادى شروع كردم
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هايى كه خود آقاى مهندس بازرگان و مهندس محمد توسلى تا آن تاريخ  تماس
الزم است توضيحى بدهم و آن اين است كه در هر نقطه . داشتند، به من واگذار شد

يه نمايندگان سياسى كشورهاى خارجى آيد كل عالم كه تحول و يا حركتى بوجود مى
در آن كشور سعى دارند با رهبران اين حركت تماس بگيرند و از كم و كيف حركت 

دليل قبل از اينكه اين مسئوليت به من واگذار شود  همين به. اطالع حاصل كنند
زدند نقشى در رهبرى  تقريباً از طرف كليه كشورهاى مهم دنيا با افرادى كه حدس مى

اين افراد عبارت بودند از رؤساى كليه احزاب مخالف، . د تماس گرفته شده بوددارن
هاى مذهبى و باالخره هر گروه، جمعيت و دسته مخالفى كه  كنندگان جمعيت اداره

 .كردند در اين انقالب نقشى دارند آنها فكر مى
است توضيح  اين دوران همزمان با آمدن آقاى ريچارد كاتم به ايران بود و باز الزم    

دهم كه آقاى ريچارد كاتم پس از مسافرت پاريس و ديدن امام به تهران آمده بود و از 
هايى كه از قبل گرفته شده بود، قرار شده بود كه  طرف كارمندان سفارت در تماس

در اين جلسه به نمايندگى از سوى . ايشان به دفتر سازمان دفاع از حقوق بشر بيايند
دكتر ميناچى، : حاضرين در جلسه عبارت بودند از. ت كردممهندس بازرگان شرك

سيدجوادى، دكتر الهيجى،  اصغر صدر حاج سيد جوادى، احمد صدر حاج دكتر على
جلسه در حدود يك ساعت طول . مهندس بنافتى، آقاى كاتم و آقاى استمپل و من

دست از كشيد و خالصه اظهارات همه با آقاى كاتم اين بود كه دولت امريكا بايد 
پس از ترك . رسميت بشناسد حمايت شاه و ارتش و دولت بردارد و انقالب ايران را به

طور كه قبالً توضيح دادم  ها قبل همان جلسه، آقاى كاتم؛ آقاى استمپل را كه از مدت
با آقايان توسلى، ميناچى و تعداد بسيارى از رهبران و شايد خود آقاى بازرگان مالقات 

 .معرفى كرد من كرده بود، به
بود مرتباً تا پيروزى انقالب  1357آقاى استمپل از اين تاريخ كه شايد اواسط آذر     

ماه  ماه و بهمن ها در اواخر دى اين تماس. گرفت با همه از جمله شخص من تماس مى
اللَّه موسوى اردبيلى و بازرگان هم  حتى به مالقات آقايان سوليوان و استمپل و آيت

اينكه هرچه بر شدت حمله مردم ايران برعليه دولت جابر رژيم شاه اضافه براى . رسيد
. شد رهبران انقالب اصرار داشتند كه دولت امريكا را بيشتر زير فشار قرار دهند مى

دانم  اى كه من در زمان خداحافظى آقايان رسيدم و تاريخ و محل آن را مى تنها جلسه
اللَّه موسوى  تر فريدون سحابى با حضور آيتاى بود در منزل دك كنم جلسه كه ذكر مى

من نرفته بودم كه در جلسه شركت كنم بلكه . اردبيلى، بازرگان، سوليوان و استمپل
خواستم نتيجه مذاكرات خودم را به آقاى مهندس بازرگان اطالع دهم و زمانى به  مى

احافظى منزل دكتر فريدون سحابى رسيدم كه آقايان سوليوان و استمپل داشتند خد
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اى  ضمناً توضيح بدهم كه ديدن مهندس بازرگان در آن روزها كار ساده. كردند مى
دليل اهميت  دليل و به همين نبود و هرساعت در جايى مشغول فعاليت بودند به

 .مذاكرات بختيار با من، طورى به ديدن ايشان رفتم كه جلسه آنها در حال اختتام بود
شنيده بودم كه ايشان نتيجه مذاكرات را هميشه به  من از آقاى مهندس بازرگان    

رسانند و بارها هم از آقاى استمپل شنيده بودم كه ايشان  اطالع روحانيون تهران مى
اما بعد از انتصاب من به سفارت ايران در . روند اللَّه دكتر بهشتى هم مى به ديدن آيت

ع داريد و آقاى مهندس طور كه اطال كشورهاى اسكانديناوى از جمله سوئد، همان
اند دولت  بيان داشته) امروز( 1358ماه  دى 3بازرگان هم در اظهارات روز دوشنبه 

كرد  دليل وظيفه سنگينى كه بر دوش احساس مى به 1358آبان  13بازرگان تا قبل از 
ها و منافع ملت ايران بود معتقد بود كه با شرط قبول و احترام به  و آن حفظ دارايى

اسالمى ايران از طرف امريكا و با شرط عدم مداخله امريكا در امور داخلى انقالب 
مابين  ايران و رعايت استقالل و حق حاكميت ايران از طرف امريكا بايستى مسائل فى

را از طريق مذاكره حل نمايد و من در تمام مذاكرات در جواب اينكه آنها دائماً اظهار 
دارند و به استقالل و حق حاكميت ملت ما احترام  كردند كه انقالب ايران را قبول مى
پذيرد كه شما صادقانه  گفتم تنها گفتن كافى نيست، وقتى ملت ما مى گذارند، مى مى

تنها عمالً مداخله نكنيد و عمالً به استقالل ما احترام بگذاريد بلكه  يعنى نه. عمل كنيد
در حل موضوع لوازم . ايد پس بدهيد داشته هاى ايران كه از بابت قراردادها نگه بايد پول

چون سياست دولت اين بود كه اين . يدكى و ساير مشكالت صادقانه پيشقدم شويد
بنابراين قبل از رفتن به سوئد هم، از آقاى مهندس . مسائل از طريق مذاكره حل شود

چون من در تمام (ايم  جايى رسيده بازرگان سؤال كردم كه آيا در اين مسائل به
بله مذاكرات جدى درباره لوازم يدكى در حال انجام : ايشان گفتند) ت نبودممذاكرا
 .است
اجازه (بعد كه من به سوئد رفتم كاردار سفارت امريكا تلفن كرد و به ديدنم آمد     

حال  دهيد كه توضيح بيشترى بدهم و آن اينكه كار يك سفير بنا به پروتكلى كه تا به
ايران وجود دارد، ديدن و تماس با كليه سفراى خارجى در دنيا و وزارت امور خارجه 

مقيم در كشور محل مأموريت است، جز درباره كشورهايى كه دولت متبوع دستور 
از طرف ديگر يكى از اولين . كند دهد كه با آنها تماس گرفته نشود، ارتباط برقرار مى

خارجى مقيم در وارد اين است كه بايد به ديدن تمام سفراى  وظايف هر سفير تازه
از تمام آنها بايستى ديدن بكند و » پروتكل«محل مأموريت خود برود و طبق اصطالح 

السفرا سفير  در سوئد شيخ). شود السفرا هم شروع مى اين ديدارها هميشه از شيخ
ديدن سفير شوروى و بعد هم  كه من پس از تسليم استوارنامه خود به. شوروى بود
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و ) 1358اواخر مردادماه (سفرا از جمله سفير امريكا رفتم تدريج به ديدن ساير  به
يكى ديگر از وظايف سفير ديدن و مذاكره با مسئولين دولت محل مأموريت، رؤساى 

اميدوارم اين توضيح روشنگر وظيفه . هاى سياسى است پارلمان و احزاب و شخصيت
. آيند وارد مى ر تازهالبته متقابالً سفراى خارجى نيز به بازديد سفي. هر سفيرى باشد

 .اين هم پروتكل و وظيفه است
در مالقاتى كه كاردار سفارت امريكا در استكهلم با من داشت اظهار داشت كه     

تلگرافى از واشنگتن دريافت كرده كه آقاى استمپل به اتفاق شخص ديگرى 
ابين از خواهند به استكهلم بيايند و به دنبال مذاكرات تهران درباره مسائل فيم مى

گيرم و جواب  گفتم با تهران تماس مى. طريق من با دولت ايران تماس بگيرند
باز . (عيبى ندارد، بيايند: وزير تماس گرفتم، گفتند با مهندس بازرگان نخست. دهم مى

دليل وضع استثنايى ايران در چندماه پس از انقالب و انجام وظايف  توضيحى بدهم، به
م كه چهار سفير يعنى سفير فرانسه، آلمان، روسيه، انگلستان خاطر دار صادقانه من، به

خيلى صريح به آقاى مهندس بازرگان گفتند كه پس از رفتن اميرانتظام چه خواهيد 
. دانستند ناپذير مى هاى آن جبران كرد و غيبت مرا از تهران براى دولت و گرفتارى

ه جز سفراى روسيه، دليل آمدن اين آقايان به سوئد هم همين احساس بود كه ب
شما اگر به . توانم بگويم ساير سفرا نيز داشتند آلمان، فرانسه و انگليس، به جرئت مى

نام اميرانتظام وجود دارد كه باعث افتخار من  اى به هر سفارتخانه مراجعه كنيد، پرونده
ام در آن برهه از زمان وظايفم را ضمن حفظ حقوق ملت ايران در  است كه توانسته

آقايان گفتند . نام جرج كيو آمدند آقاى استمپل و آقايى به.) يت صداقت انجام دهمنها
خواهند به  كه اطالعاتى درباره جابجايى ارتش عراق و وضع افغانستان دارند كه مى

دولت ايران بدهند و درباره آنها مفصالً به من توضيح دادند و قرار شد من با تهران 
وزير گفتند به  با تهران تماس گرفتم، آقاى نخست. تماس بگيرم و نتيجه را بگويم

اضافه كنم كه . روز بعد آنها از واشنگتن به تهران آمدند 15تهران بيايند و در حدود 
آنها سؤال هميشگى خود را كه چه كنيم كه ايران قبول كند كه دولت امريكا صادقانه 

الحقوق با  و دولت متساوىصورت د خواهد به شناسد و مى رسميت مى انقالب ايران را به
ايران روابط داشته باشد و به استقالل و حاكميت ايران هم نهايت احترام را دارد، باز 

 .كردم هاى قبلى را تكرار مى تكرار كردند و من هميشه جواب
وزير و  اى با حضور آقاى نخست وقتى به تهران آمدند من هم آمده بودم و جلسه    

اين جلسه . رجه، آقاى جرج كيو و آقاى آدامز تشكيل شددكتر يزدى وزير امور خا
ساعت طول كشيد و در آن از طريق اساليد موقعيت نظامى ارتش عراق در  مدت يك به

 .همچنين درباره افغانستان نيز توضيح دادند. مرزهاى ايران نشان داده شد
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رت امريكا در روز بعد بود كه باز ابتدا كاردار سفا 40تا  30بار دوم در حدود     
اى را در مورد  ديدنم آمد و باز مسئله آمدن و گزارشات تازه استكهلم تلفن كرد و به

آينده نفت مطرح كرد و همان سؤال كذايى كه چه كنيم ايران ما را قبول داشته 
هايى  ايشان گفت اين همان حرف. هاى هميشگى را دادم باشد؟ من نيز همان جواب

گفتم درست است ما تغييرى در . ه كاتم گفته بوديدسال قبل ب 25است كه شما 
خواهيم شما واقعاً دست از دخالت در امور ايران برداريد،  ايم مى هايمان نداده خواسته

به انقالب و استقالل ما احترام بگذاريد و حق حاكميت ما را صادقانه رعايت كنيد و 
صورت  ر يك ميز بنشينيد و بهطور شرافتمندانه با ما س مابين را هم به بقيه مسائل فى

وزير  دومرتبه من تلفنى از نخست. ايشان رفت. الحقوق حل كنيد دو دولت متساوى
اجازه گرفتم، بعد به كاردار تلفن كردم و گفتم بيايند، آنها آمدند و مفصالً درباره آينده 
نفت و ضمناً استفاده از وسائل حفاظتى جنوب و شمال صحبت كردند و گفتند كه 

گفتم تصميم با . شما كمك كنيم ر دولت ايران بپذيرد ما كامالً آماده هستيم بهاگ
آنان بعد از مدتى به تهران آمدند و . وزير رسيد باز مراتب به اطالع نخست. دولت است

خاطر ندارم يا اواخر شهريور يا اوايل  من هم به تهران آمدم كه تاريخ صحيح آن را به
بار فقط به ديدن آقاى دكتر يزدى رفتند و گزارشات  اين. بود 1358مهرماه سال 

جاى آقاى جرج كيو  البته در اين سفر به. خودشان را در موارد فوق به ايشان دادند
كه مراتب در پرونده وزارت ) Adle Sick(نام ادل سيك شخصى ديگرى بود به

 .امور خارجه موجود است
امريكا تلفن كرد و گفت آقايى كه در چند روزى كه درتهران بودم كاردار سفارت     

خواهد آقاى  دار ميز ايران در وزارت امور خارجه امريكا است به تهران آمده و مى عهده
به آقاى . خواهد مسئله را ابتدا با شما مطرح كنند وزير را ببيند و مى يزدى و نخست

آن شخص  آقاى كاردار سفارت امريكا و. دكتر يزدى تلفن كردم و ايشان اجازه دادند
ملت : گفتم. ديدنم آمدند و مسئله مريضى شاه و بردن او را به امريكا مطرح كردند به

: گفتند. العمل بسيار شديدى خواهد داشت تواند اين مسئله را بپذيرد و عكس ما نمى
وزير و وزير امور خارجه درميان  ما تقاضا داريم شما اين مسئله را با آقاى نخست

 11وزير و آقاى دكتر يزدى تلفن كردم و قرار شد ساعت  ستبه آقاى نخ. بگذاريد
آنان آمدند و در اين . صبح روز بعد به دفتر آقاى وزير خارجه بيايند و صحبت كنند

وزير و وزير امور خارجه با پيشنهاد آنها مخالفت كردند و حتى  جلسه آقاى نخست
داليل زيادى . تاده شودجاى امريكا به يك كشور اروپايى فرس پيشنهاد شد كه شاه به

آوردند كه اين بيمارى فقط در بيمارستان مخصوص نيويورك قابل معالجه است و 
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همه ما با اين پيشنهاد مخالفت كرديم و به آنها گفته شد در . تلكسى هم نشان دادند
 .عهده دولت امريكا است صورت انجام چنين كارى مسئوليت عواقب آن به

به خدمت امام رسيدم و از جمله مسايلى كه خدمت ايشان من قبل از ترك ايران     
اطالع دادم، تماس دو نفر امريكايى در سوئد و بعد هم آمدن آنها به تهران بود، امام 

 .ها خيلى بايد احتياط كرد فرمودند درباره امريكايى
پس از بازگشت به سوئد و تصرف النه جاسوسى امريكا از طرف دانشجويان     

خواهد به استكهلم  و خط امام آقاى جرج كيو از آلمان تلفن كرد كه مىمسلمان پير
گفتم طبق دستور امام هيچيك از مأمورين دولتى . باره صحبت كند بيايد و دراين

 .ايران حق مذاكره با امريكا را ندارد و تلفن را قطع كردم
وى از زمان هايى كه در كليه كشورهاى اسكاندينا ضمناً توجه شما را به مصاحبه    

ام و نسخ آن در دادستانى وجود دارد جلب  تصرف النه جاسوسى امريكا كرده
 .نمايم مى

   عباس اميرانتظام    
  

 
اى را كه  شب بيدار بودم و كتاب و چند روزنامه بعد از نيمه 3آقاى محمدى براى بردن نامه نيامد، و من تا حدود     

 .هاى قبل بهتر خوابيدم امشب از شب. خواندم داده بودند، مى
  
 )هفتمين روز بازداشت( 58ماه  دى 4شنبه  سه 
 .شب نيامد 8ولى تا ساعت . را به او بدهم صبح زودتر بلند شدم كه اگر آقاى محمدى بيايد نامه 

در كيهان آقاى هاشمى رفسنجانى هم مطالب بازرگان را تأييد . هاى بامداد و كيهان را به من دادند امروز روزنامه    
 )24.(كرده بود

طرز  ل و بهدلي ضمن عدم اظهارنظر درباره من بى. در روزنامه بامداد دكتر سنجابى، جواب بازرگان را داده بود    
 .ناصحيحى به مهندس بازرگان حمله كرده بود

 .كند كه بهتر خواهد شد دليل بدنم كمى درد مى همين كنم و به چند روزى است كه ورزش مى    
خواست مرا قانع  آيد، خيلى با دليل مى نظر مى جوان نازنينى به. امروز آقاى سعيدى از دادستانى به ديدنم آمد    

غذاى خودم را بشكنم، چون ممكن است توقيف من كه به دست دانشجويان پيرو خط امام است تا كند كه اعتصاب 
گفتم هنوز توانايى دارم، خواهش كردم اگر ممكن باشد اعتراض مرا به دادستانى در . بعد از انتخابات طول بكشد

د دقيقه صحبت يك حالت انسانيت ام، پس از چن حال صحبت كرده با كليه كسانى كه تا به. ها منعكس سازند روزنامه
كه روز ) 25(»عباس«نام  سال به 24تا  22جوانى است در حدود . شود جز يك نفر از صورت و بياناتشان مشخص مى

اين شخص حرفش و نگاهش با دنيايى از كينه . اى نوشته بود اول هم از طرف دانشجويان آمده بود و سؤاالت زننده
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رود، مانند مأمور عذاب، در جواب يك سؤالش نوشتم كه از  دل فرو مى رى است كه بهو نفرت توأم است و مانند خنج
كردن با او نيستم و پس از مدتى نشستن  امروز هم به او گفتم ديگر مايل به ديدن و صحبت. عذاب الهى بترس
 .اطاقم را ترك كرد

از مصاحبت او و آقاى محمدى هميشه من . ماند 12آقاى سعيدى به ديدنم آمد و تا ساعت  10در حدود ساعت     
 .نامه زير را نوشتم و از وى تقاضا كردم به آقاى هاشمى رفسنجانى بدهد. كنم احساس آرامش مى

  
    4/10/58  

 بسمه تعالى

  االسالم هاشمى رفسنجانى جناب آقاى حجت 
كشيده ايران  تواند براى ملت ستم دليل وضع استثنايى زمان، كه هرساعت آن مى به 

دانيد اجازه دهيد شما را  هرشكلى كه صالح مى ساز باشد، تقاضا دارم به سرنوشت
مسئله شخص من مطلقاً مطرح نيست بلكه مسئله انقالب اسالمى و . مالقات كنم

زودتر تا دير نشده ترتيب اين مالقات را كنم هرچه  ايران مطرح است و من استدعا مى
 .اعالم فرماييد

 با توجه به عنايت خداوند    

  عباس اميرانتظام    
  

به اطاقم آمده  9كه از ساعت ) يكى ديگر از دانشجويان پيرو خط امام(بعد از رفتن آقاى سعيدى و غالمحسين     
در اين مصاحبه بازرگان به اتهاماتى كه بر دولت او وارد شده . بود، مشغول خواندن مصاحبه مهندس بازرگان شدم

 .بعد خوابيدم .بامداد بيدار بودم 3يا  2تا ساعت . بود، جواب داده بود
  
 )هشتمين روز بازداشت( 1358ماه  دى 5چهارشنبه  
محمدى گفت كه نامه بازرگان را شخصاً داده و ايشان . نزديك ظهر آقايان محمدى و سعيدى به ديدنم آمدند 

آقاى  ام يا نه و نيز به همچنين پرسيده است كه آيا مصاحبه وى را در روزنامه ديده. جواب داده است، البته شفاهى
. البته تلفن به ضبطصوت وصل بود. بعد خود من به مهندس بازرگان تلفن كردم. بنى جمالى تلفن كرده است

مهندس بازرگان گفت كه اعالم جرمى از طرف ايشان، دكتر سحابى و صدر حاج سيدجوادى تهيه و به دادستانى 
ضمناً به من توصيه كرد . بوعاتى خواهند كردمصاحبه مط) شنبه روز پنج(اند و همچنين فردا صبح  كل انقالب داده

از ايشان تقاضا كردم كه . خوردن شير خواهم پرداخت بنا به توصيه ايشان از امروز به. كه از اعتصاب غذا دست بردارم
به ايشان گفتم كه روحيه . جمالى بخواهد كه لوازم شخصى مرا از سفارت ايران در سوئد خارج كنند از طريق بنى

اند كه طبق تقاضاى  اللَّه موسوى اردبيلى توصيه كرده ايشان گفت كه به آيت. بى دارم و نگران من نباشدبسيار خو
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همچنين . ضمناً گفت كه چندين بار به احمدآقا تلفن كرده ولى وى را پيدا نكرده است. من، ايشان مرا مالقات كند
 .اند صدر هم از من دفاع كرده زاده و بنى گفت كه قطب

در راديو و ) عباس عبدى، ابراهيم اصغرزاده(ها مصاحبه افشاگرانه ديشب دانشجويان خط امام  وز روزنامهامر    
فهمد كه اينها  آلود بود كه انسان نمى پايه و غرض تلويزيون را چاپ كرده بودند و اتهامات آنقدر ناجوانمردانه و بى

دهند و حاضر نيستند ابتدا تحقيق كنند و بعد  بت مىچگونه مسلمانند و چگونه خود را به اسالم و رهبران آن نس
 .كسى را متهم نمايند

تجربگى اين  وگو، درباره آينده ايران با توجه به بى مدتى با آقاى سعيدى و محمدى صحبت كرديم و موضوع گفت    
مردم ايجاد شده  دست خود ما بين صفوف برادران بود كه چه خواهد شد و دشمن تا چه حد از اين همه تفرقه كه به

 بردارى خواهد كرد؟ بهره

ها منعكس  عنوان افشاگرى ديشب از راديو و تلويزيون پخش شد و امروز هم در روزنامه با مطالبى كه به    
اند غير منطقى و  اساس است، چرا كه آنچه را به من نسبت داده كامالً پيداست كه اين گزارشات بى) 26(گرديد

 :گمان ممكن است كذب محض است و تنها دو
ها قبل باشد كه تمام اين اسناد را تهيه كرده و در فرصت مناسب فكر اشغال  توطئه خود سازمان سيا از ماه. 1    

تجربه ما هم بدون توجه به القاكننده آن را دنبال كنند و درنتيجه، هم  سفارت را القا كنند و جوانان پرشور و بى
كنند و هم از آن استفاده تبليغاتى در سطح جهان كرده و ايران را به انزواى هاى سياسى را از هم متالشى  گروه
 .المللى بكشانند بين
ها باشند و  اى از چپى هاى اروپا شايع بود، در ميان گردانندگان اشغال سفارت عده طور كه در روزنامه همان. 2    

تجربه به طرح موضوع، باعث رودررويى  لمان و بىمطالبى را به گزارشات موجود اضافه كرده و با تشويق برادران مس
 )27.(هاى مختلف سياسى انقالبى بشوند، كه موفق هم شدند جناح

داد از قبيل كنترل كامل كردستان و  توضيح مى) يكى از دانشجويان(» جواد«با توجه به موضوع خاصى كه     
اللَّه شريعتمدارى و ارسال آن به آذربايجان و  تكرمانشاهان از طرف حزب دموكرات كردستان، وضع اصفهان، نوار آي

كند و نابسامانى  وضع بلوچستان كه به دكتر يزدى و جمعيت حمله كردند و هنوز هم ارتش آنجا را اداره مى
جانبه؛ پيداست كه دشمن نهايت سعى را براى شكست انقالب از همه جهت شروع كرده و هيچ بعيد نيست كه  همه

 .فق كرده باشند و با كمك آنها هم جناح امريكا و هم عوامل چپ، دست به طغيان بزنندامريكا و شوروى توا
خبر ما هم براى آنكه از  اند و بعضى مسلمانان بى تر شده از هر مسلمانى مسلمان) ها كمونيست(هاى چپى  روزنامه    

شد كه شده و بدتر از آن  جه هم همين مىنتي. خواهند از آنها در شعار و اعمال ناپخته جلو بزنند آنها عقب نمانند مى
 .را هم بايد در آينده انتظار داشت

 
دالن خودمان نيز چوب زير آتش آنها  كوبند و ساده طور يكنواخت افراد مثبت انقالب را مى ها به تمام چپى    
ند و دوساعتى درباره امشب آقاى سعيدى و جواد به ديدنم آمد! داند آينده ايران چه خواهد شد؟ خدا مى. گذارند مى

گفت در چند روز قبل يك كودتاى نظامى از  جواد مى. كننده است اخبار ايران نگران. اوضاع مملكت صحبت كرديم



www.iran-amirentezam.com اميرانتظام عباس خاطرات( 1 اتهام سوي آن( 
 

72 
 

داد تمام كردستان تا حدود  اند و همچنين توضيح مى طرف افراد نيروى هوايى متوقف و مسئوالن آن بازداشت شده
جا را در اختيار دارند و ارتش هيچ كارى  ته است و كردها كنترل همهو خود شهر كرمانشاهان از دست رف» قروه«

پااليشگاه كرمانشاه گويا . تواند انجام بدهد و پااليشگاه كرمانشاه نيز در معرض حمله و تجاوز افراد كرد قرار دارد نمى
 .كند بشكه نفت توليد مى 17000روزانه 

كجا خواهد برد؟ چرا امام تالشى براى توقف  اى از جوانان، كشور را به جاى عده تجربگى و غرور بى كارى و بى ندانم    
دستى كشور را تسليم دشمنان بكنيم، جواب تاريخ  بار هم خودمان دستى آورد؟ خدايا اگر اين عمل نمى اين سقوط به

بزرگى آن را  را چه خواهيم داد؟ در كمتر از صدسال، چهار انقالب بزرگ در ايران پيش آمده و هميشه هم رهبران
هاى ما را به شكست كشانيده  جا و انحصارطلبى آنان، انقالب اى و تعصب بى هاى عده اند اما خودخواهى رهبرى كرده

هاى اين جوانان را كه فقط مسلمان و يك دنيا شور و احساس  ها و گوش خدايا اين بار تو عنايت كن و چشم. است
 .رفتن ايران خواهد شد، بازدار لجاجت كه باعث از بين تجربه، باز كن و آنها را از هستند ولى بى

  
 1)نهمين روز بازداشت( 1358ماه  دى 6شنبه 5 
انتظار جواب امام و حاج )28(و در اين چند روز در. صبح مطابق معمول بيدار شدم. ديشب خوب خوابيدم 

نزديك ظهر . اند دام جوابى ندادههنوز هيچك. اللَّه موسوى اردبيلى و هاشمى رفسنجانى هستم احمدخمينى و آيت
صورت  آقاى محمدى آمد و جواب سؤاالتى كه در باره اتهامات قبل و بعد از حكومت انقالب از من شده بود را به

خواهش كردم ازامام بپرسد كه آيا جوابى براى تقاضاى . خواهد به ديدن امام برود گفت مى. كتبى به ايشان دادم
 م دارد يا نه؟مالقات كه قبالً كرده بود

خوبى متوجه  خواندم كه در تمام آنها الاقل چند مقاله درباره من و بازرگان وجود دارد و انسان به ها را مى روزنامه    
شود كه نويسندگان اين مقاالت جز نابودى ما و افراد نهضت آزادى هيچ منظور ديگرى ندارند و در اين مقاالت  مى

خواهد، هر نسبت دروغ و  كشند و هرچه دلشان مى از شرف و نه از اسالم، خجالت نمى نه از خدا نه از انسانيت و نه
امروز از آقاى محمدى نماينده دادستانى سؤال كردم كه چرا اعتراض مرا به . سازند راحتى وارد مى اتهامى را به

دستان گفته است كه ضرورت ها منتشر نكرديد؟ گفت آقاى قدوسى دا توقيف غيرقانونيم و اعتصاب غذا را در روزنامه
پرسيدم چرا برخالف . ام ولى به آقاى بازرگان گفته) خدايا چرا دادستان انقالب اجازه چاپ آن را نداده است(ندارد 
قانون اساسى مرا توقيف كردند و آبرو و شرف مرا مورد تجاوز قرار دادند؟ گفت آخر  23و  39و  36و  37اصول 

به چه سادگى . چيز بازيچه است خدا ببينيد كه همه شما را به. اساسى وجود ندارد هنوز دولتى براى اجراى قانون
 .شود پاره شده و زيرپا گذاشته مى انقالب اسالمى كه توسط دولت موقت تهيه شده، پاره "قانون اساسى"اولين 

  
 )دهمين روز بازداشت( 1358ماه  دى 7جمعه  
كنند در دنياى  انه پاسدارانى كه در اين ساختمان پاسدارى مىديشب شايد فقط يك ساعت خوابيدم چون متأسف 

هرصورت بيدار شدم و  به. آيد اندازند كه با خواب سبك من جور نمى خودشان هستند و اكثراً آنقدر سروصدا راه مى
 .خمينى و مهندس بازرگان نوشتم شب براى امام بعداز نيمه 4هاى زير را در ساعت  ديگر خوابم نبرد و نامه
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7/10/58             

 بسمه تعالى

  خمينى الشأن انقالب اسالمى ايران امام پيشگاه رهبر عظيم 
نويسم و به حضورتان  عنوان آن رهبر بزرگ مى اى را به دومين بارى است كه نامه 

دانم آيا اين  نمى. كنم و تقاضاى مالقات و مذاكره دارم فرستم و در آن تظلم مى مى
 .اندازند خوانند و به دور مى رسد و يا ديگران آن را مى حضور امام مى ها به نامه
كنم كه آيا اگر پيامبر بزرگ  رهبر بزرگ ملت مسلمان ما، از آن امام سؤال مى    

كرد آيا  زنده بودند و مظلومى به پيشگاه مقدسش تظلم مى) ص(اسالم حضرت محمد
اعتنا باشند و  ممكن بود كه آن حضرت صداى مظلوم را نشنيده بگيرند و به آن بى

 .اجازه مالقات و مذاكره به او ندهند
زنم كه از جانشين پيغمبر اسالم  من براى دومين بار با بلندترين صدايم فرياد مى    

زنم كه به شرف و حيثيت انسانى و اجتماعى  فرياد مى. تقاضاى مالقات و مذاكره دارم
من برخالف حق و اسالم و قانون اساسى لطمه وارد شده است و كسى دادرس من 

ه گوش امام برسانند و اين اجازه به من داده اميدوارم اين صداى مظلوم را ب. نيست
 .شود

 با تقديم احترام و درود    

  عباس اميرانتظام    
  

  
7/10/58             

 تعالى بسمه

  جناب آقاى مهندس بازرگان 
هم انتظارى نداشتم، چون در تمام  ماه شما را با بامداد خواندم، جز اين دى 3مصاحبه  

ها چون كوه پابرجا هستيد و هيچ چيز شما  د كه در سختىاي طول زندگى نشان داده
ديروز انتظار . كنم هرصورت شما را تقديس مى به. دارد را از بيان حقيقت باز نمى

. دانم انجام گرفت يا نه نمى. مصاحبه جديد شما را داشتم كه از آن هيچ خبرى نشد
سم و تظلم كنم و اصرار دارم كه خدمت امام بر. دانم نشستن را درست نمى ساكت

رود و با توجه به وقايعى كه در نقاط مختلف  طور كه جلو مى چون اين. توضيح دهم
كشور اتفاق افتاده و يا در حال وقوع است، به انقالب اسالمى ايران لطمه خواهد 
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دشمن از همه جهت ملت ما را در زير ضربات خود قرار داده و ما هم خودمان . خورد
 .كنيم به آن كمك مى

كنيد ولى احساس من  ايد و مى ايد كرده دانم كه شما و دوستان هرچه توانسته مى    
من دو نامه . تواند خيلى از مسائل را روشن و حل نمايد اين است كه ديدن امام مى

فرستم و شما  ديگر هم خدمت امام فرستادم كه يك كپى از آن را هم براى شما مى
دانيد در اسرع وقت خدمتشان تقديم كنيد  ح مىمحبت كنيد آن را از طريقى كه صال

دست  هايم به چون مطمئن نيستم كه نامه. و يا در مالقات حضورى برايشان بخوانيد
 .ايشان رسيده باشد و يا آنها را خوانده باشند

مند به انقالب را به جاى متحدكردن،  ادامه اين روش كليه نيروهاى سياسى عالقه    
جاى اينكه اين نيروها در كنار هم قرار  و خداى نخواسته به سازد از هم متفرق مى

گيرند، در مقابل هم قرار خواهند گرفت و اين همان چيزى است كه امپرياليسم 
 .خواهد امريكا مى

طور كه هست پى  اميدوارم ساير برادران نهضت آزادى هم به اهميت مطلب، همان    
بست  مه كمك كنند تا مملكت از اين بناى از زمان ه و در چنين برهه. برده باشند
 .نجات يابد

ها را در اختيار مطبوعات و ساير دوستان هم قرار  دانيد نامه چنانچه صالح مى    
 .دهيد

 با سالم و درود    

 مخلص شما    

  اميرانتظام    
   
 
بعدازظهر  7در طول روز از دانشجويان جواد و غالمحسين و يكى ديگر از آنها نزد من بودند و گويا امشب ساعت  

آن صحبت كردم، جوابى ندارند  39و  37و  36و  23مدتى با آنها درباره قانون اساسى و اصول . جلسه مهمى دارند
آنها ملت ايران را ! ى مردم مهم است نه قانون اساسىزنند كه رأ گانه خودشان را گول مى طور بچه و متأسفانه به

جاى تأسف است كه قدرت فكركردن از آنها گرفته شده و به جاى فكركردن دربست . دانند همين چندهزارنفر مى
داند؟ بعضى از ايشان  و اين گردانندگان پشت پرده چه كسانى هستند خدا مى. در اختيار گردانندگان خود هستند

 .نمايند ولى اكثريت نيستند كنند و سكوت مى كمى توجه مى
هاى مهندس بازرگان و امام را به ايشان دادم و قول داد كه به  بعدازظهر آقاى سعيدى تنها آمد و نامه 8ساعت     

گفت احتماالً فردا صبح . آنها برساند و همچنين خواهش كردم كه اگر ممكن است با مهندس بازرگان مالقات كنم
چون در دادستانى كسى نيست كه . چيز مبهم و نامعلوم است همه. قاى محمدى به ديدنم خواهند آمدبه اتفاق آ
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گيرند و چرا دانسته و يا  اى تصميم مى آنها با چه ضابطه. تصميم بگيرد، بلكه دانشجويان پيرو خط امام هستند
اجازه دفاع به من و يا مهندس بازرگان و  دهند، بدون اينكه ندانسته اتهامات كامالً غلط و كذب را به خورد مردم مى

 يا ديگران را بدهند؟

  
 )يازدهمين روز بازداشت( 58ماه  دى 8شنبه  
آمد و مدتى با هم ) من نام ايشان را اشتباهاً سعيدى ياد گرفته بودم(بعدازظهر آقاى سعيد باقرى  2نزديك ساعت  

برساند و از طرف ديگر قرار شد كه مهندس بازرگان  بحث كرديم و قرار شد نامه مهندس بازرگان را به ايشان
 .ديدنم بيايد صبح به 5/8دوشنبه ساعت 

درباره مشكالت حكومت بازرگان و نداشتن اختيار ) عباس، غالمحسين و جواد(عصر نيز دوساعتى با دانشجويان     
 .بودن صحبت و بحث كرديم ولى مسئول

شماره از متن مصاحبه مهندس  100جمالى تلفنى صحبت كردم و از او خواستم  شب با اجازه پاسداران با بنى    
ها را از تاريخ توقيف من بگيرد و مقاالت  را بخرد و بعد هم كليه روزنامه 3/10/58بازرگان با روزنامه بامداد مورخ 

 .مربوط به مرا خطكشى كند
امروز . ام حالم بسيار خوب است و چند كتاب در اين چند روزه خوانده. كنم سنگين مىساعت ورزش  هر روز نيم    

 .اللَّه مطهرى را تمام كردم كتاب وحى و نبوت آيت
  
 )دوازدهمين روز بازداشت( 1358ماه  دى 9يكشنبه  
مرا متهم كرده بود به  ها، كه در آن امروز آقاى باقرى چندبار به ديدنم آمد و درباره مصاحبه آقاى موسوى خوئينى 

اى كه فقط باعث تحريك مردم  پايه اساس و بى اتهامى بى) 29.(ام امام را دوست ندارم، صحبت كرديم اين كه گفته
همچنين درباره اطالعيه . پذيرند خواهد شد و چون امكان دادن هيچ پاسخى از طرف من وجود ندارد مردم آن را مى

اند و انگار نه انگار كه در تمام  اطالعى كرده اى از نويسندگان تظاهر به بى حزب جمهورى اسالمى كه در آن عده
سياست چقدر كثيف و تنفرآميز است و . اند، نيز صحبت كرديم جريانات خودشان از ابتدا تا انتها شركت داشته

خالف  چه راحت. دهد انسان همه اعتقاداتش را براى چنين افرادى كه متظاهر به مذهب هستند از دست مى
خيلى دردآور است كه اين . خدايا پناه بر تو. در كنند كنند تا گروهى را از ميدان به گويند و چه راحت اقدام مى مى

 .ام از همه آنها تقاضاى مالقات كرده. قدر شجاعت ندارند كه به ديدن من بيايند آقايان حتى آن
اين آقايان عضو حزب : و زندانبان نيست، پرسيدماز يكى از دانشجويان عضو گروه پيرو خط امام كه محافظ     

شود؟ پاسخ داد كه  جمهورى كه همه در مسئله مذاكرات قبل از انقالب شركت داشتند چرا از آنها اسمى برده نمى
اند كه چون اينها عضو شوراى انقالبند بردن نامشان صالح  مسئله به اطالع امام رسانيده شده است و امام گفته

اعتبار شوند و  آيا صالح است كه مهندس بازرگان و گروه دوستان او همه بى. ود اين امر را باور كردش نمى. نيست
اگر مذاكره، اعتراض و هشدار كه با . مطرح نشوند! هايى انديشى دليل مصلحت ميدان را خالى كنند ولى اين آقايان به
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راى آنها هم بايستى بد باشد نه فقط براى ياران نظر و اجازه و مشاركت و مداخله خود آنها انجام شده بد است، ب
 خدايا چه بايد كرد؟. بازرگان

 .فردا صبح قرار است مهندس بازرگان به ديدنم بيايد    
  
 )سيزدهمين روز بازداشت( 1358ماه  دى 10دوشنبه  
ر جلسه بود آقاى مهندس بازرگان به ديدنم آمد و آقاى باقرى نيز د 9صبح ساعت . ديشب خيلى كم خوابيدم 

 .ضمن يك بحث كلى مطالب زير را از آقاى بازرگان تقاضا كردم كه براى انجام آنها كمك كند
  ترتيب مالقات با امام، حاج احمدآقا، موسوى اردبيلى، هاشمى رفسنجانى. 1    
 زاده بخواهند كه خانواده من در سوئد بمانند تا وضع من روشن شود از قطب. 2    

نوشته كرميت روزولت را با خالصه ترجمه آن، براى امام ببرند كه در محكمه  Counter Coupكتاب . 3    
 .برعليه امريكا از آن استفاده شود

 .ام براى ايشان ببرد مدارك خيانت شاهپور غالمرضا را كه براى امام تهيه كرده. 4    
 .ام ع دولت انقالب را چگونه منعكس كردهمصاحبه افكار و مواض 50هاى مرا ببيند كه در طى  متن مصاحبه. 5    
 .ها جوابى تهيه شود در مورد اظهارنظر آقاى موسوى خوئينى. 6    
زاده و استاندار يونسى كه مورد اعتراض دانشجويان پيرو خط امام است را به اطالع ايشان  ضمناً مسئله فرار ملك    

كه اكثر افراد حزب جمهورى  همچنين درباره اين. طى نداردكه نه به من و نه به دولت موقت ارتبا رساندم، درحالى
 .دهند، صحبت كرديم اند و چرا اينطور وارونه جلوه مى اسالمى در تمام مراحل مذاكرات بوده

در خاتمه درباره اوضاع كلى ايران، كردستان، آذربايجان، بلوچستان و اصفهان و نگرانى خودم درباره وضع كلى     
 .صحبت كردم و گفتم نگران شخص من نباشيد، با تمام قدرت از خودم دفاع خواهم كرد

ستى مرا همراه خود آورده پس از رفتن آقاى مهندس بازرگان، آقاى باقرى آمد و گفت كه آقاى بازرگان كيف د    
دانسته كه آن را بايد نزد من بياورد يا نه، با اين حال آقاى باقرى  بود و اكنون در ساختمان است ولى ايشان نمى

 .چند يادداشت كه در آن داشتم آورده بود تا توضيح بدهم
و يك برگ آن هم مربوط به دو يادداشت آن مربوط به برنامه كار و مالقاتم در تهران بود كه توضيح دادم     

درباره همه آنها هم . ها و كارهايم بود كه وصيت كرده بودم و در اختيار آقاى ميرخانى در سوئد گذاشته بودم برنامه
 .توضيح دادم

  
 )30)(چهاردهمين روز بازداشت( 1358ماه  دى 11شنبه  سه 
ودم كه از دادستانى آقاى محمدى يا باقرى بيايند و دليل ناراحتى كليه، خيلى بد خوابيدم و امروز منتظر ب ديشب به 

در استكلهم چند آزمايش از . اجازه دهند كه از دكتر معالج در سوئد بخواهم داروى مورد احتياجم را برايم بفرستد
 دليل نيامدن. شب هيچكدام از اين آقايان نيامدند 5/6تا ساعت . من شد كه داروها بايد متناسب با آنها تجويز شود
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اند پرداخته و آنها را توأم با نظريات  عهده داشته آورى مداركى كه به حال آنكه به جمع. آنها بالتكليفى آنهاست
 .گيرى كنند خودشان به آقاى قدوسى دادستان دادند كه ايشان تصميم

ه دانشجويان و تنى بود كه مفصالً ب خورد يكى مقاله آقاى چهل امروز دو مقاله در جمهورى اسالمى به چشم مى    
گناه وارد كرده بودند، هشدار داده بود كه همه  نام اسالم ولى برخالف اصول آن اتهاماتى را بر افراد بى سايرين كه به

 .اند برخالف اسالم و اخالق و شرف انسانى است اند و گفته آنچه را كه كرده
ار كه پرسيده بود وابستگى و همكارى اى بود كه در مقابل سؤال خبرنگ مقاله ديگر مصاحبه آقاى خامنه    

ايد، هنوز اين امر ثابت  كنيد؟ گفته بود اين اتهامى است كه شما وارد كرده اميرانتظام را با سيا چگونه توجيه مى
 )31.(نشده است

 .بينى توحيدى شهيدمطهرى را تمام كردم امروز كتاب جهان    
  
 )پانزدهمين روز بازداشت(ماه  دى 12چهارشنبه  
كردم زودتر  آرزو مى. خوردم ديشب را تقريباً نخوابيدم و از صبح خيلى زود بيدار بودم و در دنياى افكارم غوطه مى 

مطالب دفاعيه . جلسه محاكمه تشكيل شود و به من اجازه دهند از تلويزيون براى همه مردم ايران صحبت كنم
دانم  اب برخاستم و رئوس مطالب را نوشتم البته نمىهرصورت صبح زود از خو به. كردم خودم را در ذهنم مرور مى

بودن  پايه بى. كه هيئت حاكمه فعلى شهامت آن را داشته باشد كه به من اجازه دهد براى همه مردم صحبت كنم
. كه من از اتهامات آنها واهمه داشته باشم ترسند، به جاى اين كردن من مى اتهامات آنها همان بس كه از صحبت

اى است كه به من وارد  پايه من يك خدمتگزار اين كشور بوده و هستم و آنچه خواهم گفت رد اتهامات بى كه درحالى
 .شده است

ها و ترجمه كتاب  صبح آقاى باقرى آمد و كيفم را آورد و داد ولى دو پاكت حاوى مصاحبه 11نزديك ساعت     
Conter Coupبا رونقى و خانم زاهدى صحبت كردم. داند كه در كجاست ، اسناد و ساير مدارك را نمى .

كه پايمردى و بزرگوارى مهندس بازرگان و  چنان هم. دهد چقدر احساسات پاك اين مردم به من اميد زندگى مى
قرار شد آقاى باقرى از مهندس بازرگان بپرسد كه نامه مرا به . تنى نيز اميدبخش و زندگى آفرين است آقاى چهل
 .اند يا نه امام داده

ترسند كه من حرف بزنم، اگر  گفت كه دادستان درمانده كه با من چه كند، اگر آزادم كنند مى آقاى باقرى مى    
طورى از اينجا نخواهم رفت، مگر ترتيبى براى اعاده حيثيتم فراهم نمايند و  به او گفتم همين. آزادم نكنند چه كنند

 .ام حرفى برخالف ايران نخواهم زد م به اين كشور وابستهخواهند قبول و باور كنند من كه با همه وجود چرا نمى
االسالم على حجتى كرمانى اعمال و اتهامات را بسيار ناپسنديده توصيف كرده  امشب در روزنامه كيهان حجت    

 .ترتيب افراد صادق و عالقمند كنار خواهند رفت بود و هشدار داده بود كه بدين
تحت عنوان امنيت، بسيار زيبا تشريح كرده بود كه با وجود چنين اعمالى، امنيت سرمقاله انقالب اسالمى نيز     

 .كس گوش نكرد مطلبى كه از روز اول گفتم و هيچ. كس كه مسئوليت بپذيرد، وجود نخواهد داشت براى هيچ
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 )شانزدهمين روز بازداشت( 1358ماه  دى 13شنبه  5 
ام  چندبار تقاضا كرده. گذارد كه خوب بخوابم خصوص نمى ها به صورت مداوم ادامه دارد و شب هايم، به ناراحتى كليه 

اين چه (اند  كه به پزشكى كه در سوئد آزمايشات الزم را انجام داده بود، تلفن كنم و دارو بگيرم، هنوز اجازه نداده
پس از چندبار كسب اجازه توانستم با دكتر افشار تماس بگيرم و  باالخره!) نوع عدالت و انسانيت اسالمى است؟

 .خيلى موثر نيست. ها قبل هم داده بود قرصى داده كه سال
هاى تاريخ دارند، اين است كه در آنجا هرچه بود نظم و نسقى در  تفاوتى كه زندان و زندانبانان من با همه دوره    

كرد، چون رئيسى داشتند و تجربياتى  ور محافظ زندان مراجعه مىشد و به مأم كار بود و اگر كسى مريض مى
 23تا  18اى جوان بين  گرفتند ولى در اينجا زندانبانان من عده متناسب با شناخت خودشان، باالخره تصميمى مى

ايى ندارند تنها آشن اند مربوط به دوره كوتاه زندگى آنهاست و با نظم و نسق نه حال هرچه ديده ساله هستند كه تا به
ترين  چنان آنها را مسخ كرده كه ابتدايى اند آن گشاى ملت ما شده بلكه غرور پيروزى فعلى و اينكه اينها راهنما و راه

 .اند دانستند، از ياد برده وظيفه انسانى را هم اگر مى
اين . هيچ تفاوتى نداردمن هفته اول را اعتصاب غذا كردم اما به توصيه مهندس بازرگان اعتصابم را شكستم ولى     

سرويس خورده باشند، ديگر احتياجى به غذاآوردن براى  دانشجويان اگر خودشان غذا را در بيرون و يا در سلف
هاى نشسته  آورند اما به شكل بسيار زننده و با دست اگر نخورده باشند غذايى را مى. كنند زندانى خود احساس نمى

 .خوردن نداردكنند كه امكان  آن را دستمالى مى
هاى مشرف به سفارت امريكا است و چند آپارتمانى را كه اين دانشجويان در  محل زندان من يكى از آپارتمان    

بقيه بنا . كرد روز گذشته فقط يك نفر از آنان را ديدم كه حمام مى 15اختيار دارند، همه حمام دارد ولى در مدت 
خصوص  هايشان و به معموالً بدن. دانند بار را الزم نمى ماهى يك به آداب و رسوم گذشته، استحمام بيشتر از

دليل  همين به. دهد و با وجود تذكر حاضر نيستند با آب گرم موجود خود را شستشو دهند پاهايشان بوى بدى مى
اجبات اسالم نظافت يكى از و. خورند ها مى غذا را هم با همين دست. شود ها از بوى تند پا و بدن اشباع مى اكثر اطاق

بنابراين اگر هرچند روز . جا آورند خواهند بدانند كه بايد به كنند و نه مى است و اينها اين امر واجب را نيز اجرا نمى
البته به حكم اجبار . توانم بخورم دليل عدم نظافت آنها نمى هم با آن رفتار زننده برايم بياورند به بار غذايى آن يك

 .خورم كمى مى
ض هرچه بخواهى، غرور سراپاى آنها را گرفته وخودشان را در باالترين قله قدرت براى اعمال نظريات در عو    

كنند بلكه راهنما و حالل  زدن حل مى تنها مسائل ايران را با يك چشم به هم پندارند و نه سياسى خودشان مى
 .خير بگذراند عاقبت ملت ما را به طور كه بازرگان گفت بايستى بگويم خدا آخر همان. اند مشكالت جهانى شده

 .ام ولى هنوز جوابى نرسيده است چند روزى است كه نامه دوم امام را از طريق مهندس بازرگان فرستاده    
دليل . آقاى محمدى يك هفته است كه نيامده و باقرى هم دوبار در هفته آمده. كس به ديدنم نيامد امروز هيچ    

اند و مسئله من منتفى است ولى انسانى كه  تحقيقات كرده. چيزى ندارند كه بگويند. ستنيامدن آنها برايم واضح ا
بنابراين من بايد در زندان بمانم تا روزى كه خدا و سرنوشت من زمان . جسارت بيان آن را داشته باشد، وجود ندارد

 !ن اسالم و مجريان عدالت اسالمىخدايا پناه به تو با چنين مسلمانانى و با چنين مدعيا. اند آن را تعيين كرده
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عالوه بر ناراحتى كليه، من از دوران كودكى نيز خوابم . خواب رفتم امشب بدتر از هرشب خوابيدم و خيلى  دير به    
ها و  خواهند بخوابند، من بخوابم تا با صحبت بسيار سبك بود و از شب اول هم از اين آقايان خواستم هرزمان كه مى

ديشب . ليكن رعايت اين امر هم مانند رعايت نظافت و استحمام آنهاست. يا تلفن آنها بيدار نشومصداى راديو و 
و با وجود تذكرى كه داده . كرد شب غالمحسين داشت با نامزدش در دزفول راز ونياز مى ساعت يك بعداز نصف

 .بودم، نگذاشت كه بخوابم
  
 )هفدهمين روز بازداشت(ماه  دى 14جمعه  
المالقات كه هستم و اين دو نفر هم از دادستانى چيزى  ممنوع. ديدنم نيامد كس از دادستانى به امروز هم هيچ 

ام را حل  آيند كه من بتوانم با دكتر معالج تماس بگيرم و مشكل كليه دليل حتى نمى همين ندارند كه بگويند و به
 و انسانيت؟آيا اين است نظام مورد نظر مدعيان عدالت اسالمى . كنم

دهم و عجيب در سالمتم مؤثر است و تقريباً هشت ساعت كتاب  هر روز بيش از هزار حركت ورزشى انجام مى    
 .امروز كتاب عدل الهى مرحوم مطهرى را تمام كردم. خوانم مى

  
 )هيجدهمين روز بازداشت(ماه  دى 15شنبه  
واقعاً كه . ها داد بزنم كند و مجبور شدم سر اين بچه م مىامروز مسئله ناراحتى كليه بيش از هر روز ديگر ناراحت 

دليل دادزدن  باالخره به. دانند كه چه بايستى بكنند كنند و نمى كنند و مثل يك حيوان با من عمل مى رعايت نمى
بيشتر آزارها و . بعد هم به دروغ گفتند كه تلفن دادستانى را ندارند. من قرار شد به دادستانى تلفن كنند

گردان اين  گيرد و اوست كه در بيشتر اوقات به داليل نامشخصى معركه صورت مى» عباس«ها توسط  توجهى بى
 .اعمال زشت و ضدانسانى و ضد اخالقى آنهاست

خوشبختانه آقاى محمدى تلفن كرد و توانستم با او صحبت كنم به او هم شديداً اعتراض كردم، گفت راست     
ام و اوست كه بايد تصميم  من ساخته نيست چون من گزارشم را به دادستان داده گويى ولى كارى از دست مى

هاى  گفتم اقالً اجازه بدهيد با دكتر معالج صحبت كنم و بعد هم از مهندس بازرگان بپرسيد كه جواب سؤال. بگيرد
گويى براى اين  خالف گويد و دانم كه خالف مى كنم، البته مى گفت كالً درباره مالقات شما صحبت مى. من چه شد

تمام : او گفت. باالخره عنايت فرمود اجازه داد كه با دكتر افشار تماس بگيرم. عده يك امر بسيار پيش پاافتاده است
 48باالخره برايم دارو تجويز كرد و گفت تا . دانستم چگونه ات كنم ولى نمى مدت در فكر تو بودم كه راهنمايى
زندانى كردن من در نوع . خبران بگذارند البته اگر اين از خدابى. ا به او تلفن كنمساعت بهتر خواهى شد و نتيجه ر

دست چند نفر دانشجوى  كس نيست و اختيار زندگى من به كس به هيچ نظير است چون هيچ خودش در دنيا بى
امثال مرا اينها تعيين  اند و فعالً سرنوشت من و اطالع است كه به داليلى به اسلحه رسيده تجربه و بى كارنكرده و بى

 .كنند مى
 .اند ام كه كتاب برايم بياورند ولى هنوز هيچيك از آنها اقدامى نكرده امروز چندين بار از همه آنها خواسته    
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 )نوزدهمين روز بازداشت( 1358ماه  دى 16يكشنبه  
انم تلفنى با مهندس بازرگان و دكتر ها توانستم با آقاى محمدى صحبت كنم و با اجازه ايشان بتو امروز پس از مدت 

رفتار دانشجويان . هيچوجه نتوانستم تا ساعت هفت بعدازظهر پيدا كنم مهندس بازرگان را به. افشار حرف بزنم
اى دارند درست مانند زمانى كه شيرى را در  گانه رفتار بسيار ناشايست و بچه. شود تر مى كننده روز ناراحت روزبه

اى از اين دانشجويان  هر روز و هرشب عده. ن براى ديدن آن شير به تماشاى او در قفس بيايندقفسى بكنند و كودكا
آيند آن هم با چه  ساله است براى ديدن زندانى و اينكه امكان ديدن او را دارند مى 19و  18كه بيشتر سن آنها 

باز كاغذى آورده ) ساله 19-20جوانى حدوداً (نام بيژن آمده بود  امروز عصر يكى از آنها به. اى هاى زشت و زننده نگاه
به او گفتم هر سؤالى دارد از طريق دادستانى بپرسد و با وجود اينكه شفاهاً . بود كه شما به اين سؤاالت پاسخ بدهيد

گفتم نه عزيزم . گفت كه از نوشتن حقيقت روگردانى. سؤال او را جواب دادم ولى از نوشتن آن خوددارى كردم
. ات را بخوانى و سؤال را بازپرس دادستانى بپرسد هاى مدرسه ده و روالى دارد، تو بايد بروى درسهرچيزى قاع

مملكت . خدايا به چه كسى جز تو پناه ببرم. شود گانه تكرار مى هاى زننده و زشت و سؤاالت بچه هرساعت صحنه
از مهندس بازرگان هم يك . ام جوابى نداد مهامام به دو نا. اند كننده زندگى من شده هيچ صاحبى ندارد و اينها تعيين

به چه كسى بايستى متوسل شد؟ اين وضعيت بالتكليفى و اسارت در دست تعدادى . هفته است كه خبرى نيست
 .جوان بسيار ناراحتم كرده است

فنى شب موفق شدم با ايشان تل 11ديشب پس از چندين بار تلفن به آقاى مهندس بازرگان باالخره در ساعت     
 .اند و بايد منتظر نتيجه باشيم گفتند كه چندين بار با آقاى قدوسى و حاج احمدآقا صحبت كرده. مذاكره كنم

 .شب را بيش از دو سه ساعت نتوانستم بخوابم    
  
 )بيستمين روز بازداشت(ماه  دى 17دوشنبه  
ديدنم خواهند  اتفاق آقاى قدوسى به صبح آقاى محمدى تلفن كرد كه به 9ساعت . ديدنم نيامد تمام روز كسى به 

 .شب آمدند 10ساعت . آمد
دانم چرا اين مثال  نمى. كرده است ابتدا آقاى قدوسى از اولين مالقات با سپهبد ربيعى صحبت كرد كه گريه مى    

 ».فرض كه كشته شوى، چيزى نيست به او گفتم مرد باش به«: را براى من زد و بعد هم اضافه كرد
چه . و روابط شما با آنها چه بود كه مفصالً توضيح دادم(!) اند ها از شما خوب گفته رسيد كه چرا امريكايىبعد پ    

پرسيد كه آيا هيچ تصميمى در هيئت دولت گرفته . وزيرى در مورد قبل از انقالب و چه در زمان معاونت نخست
گرفتند و  دانم كه آيا از قبل دستور مى ا امام نمىوزير را ب شده كه بدون اجازه امام باشد؟ گفتم من رابطه نخست مى

 .رسانند دادند يا تصميمات را بعداً به اطالع امام مى كارى را انجام مى
 .دانم، خير پرسيد كه آيا هيچ پيشنهادى برعليه امام در دولت تهيه شده است؟ گفتم تا آنجا كه من مى    
الف روش امام باشد؟ گفتم من دو پيشنهاد به دولت دادم يكى براى ايد كه مخ پرسيد آيا شما پيشنهاداتى داده    

ايجاد امنيت ملى و ديگرى رفع بحران بيكارى كه يكى از آنها در هيئت دولت تصويب و ديگرى كه پيشنهاد 
 .وقت اجرا نشد وزير تأييد شد و به اطالع امام هم رسانده شده ولى هيچ اقتصادى است از طرف آقاى نخست
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خاطر ندارم ولى اگر باشد مايلم آن را  خطى باشد كه پيشنهادى داده باشيد چى؟ گفتم به اگر از شما دست: گفت    
بعد از رفتن ايشان . خاطرتان آمد، بنويسيد ايشان قبل از اينكه اتاق مرا ترك كند گفت فكر كنيد و هرچه به. ببينم

ن بودم ولى بعد متوجه شدم كه منظور وى پيشنهادى مدتى فكر كردم و تمام توجه من به دورانى بود كه در ايرا
  .است كه من براى انحالل مجلس خبرگان تهيه كرده بودم

 
   
 

17/10/58  
 بسمه تعالى

  جناب آقاى قدوسى دادستان كل انقالب 
 :رساند كه عرض مى پيرو مذاكره دوشنبه شب و سؤال جنابعالى به 

ام سه پيشنهاد است كه يكى از آنها  پيشنهاداتى كه مبتكر آن شخص اينجانب بوده    
در هيئت دولت تصويب شد و آن عبارت بود از اينكه دولت براى انجام وظايفش به 
نحو احسن وسايل و ابزار كارش يعنى راديوتلويزيون، دادگاه انقالب، سپاه پاسداران 

ر اختيار داشته باشد و قرار شد كه اين طرح را هاى انقالب را د انقالب و كميته
 .چنانچه دولت تصويب كرد به عرض امام برسد و در صورت موافقت امام، اجرا شود

پيشنهاد دوم نيز پيشنهاد اقتصادى براى رفع بحران بيكارى بود كه خدمت آقاى     
ر هيئت دولت وزير و امام تقديم كردم و توضيحات كافى درباره آنها دادم ولى د نخست

 .تصويب نشد
 .پيشنهاد سوم، پيشنهاد طرح انحالل مجلس خبرگان بود    
كنم در اوايل مهرماه سال جارى به تهران كردم شايعات  در سفرى كه فكر مى    

زيادى از ناامنى و بيكارى و دخالت اجانب و اعمال ضدانقالب در تمام سطح كشور 
كرد كه نكند دشمنان ملت ما  و ناراحت مى اى را نگران پراكنده بود و هر شنونده

اى به اين انقالب  بتوانند قبل از روى كارآمدن دولت دائمى و ثبات بيشتر ايران، ضربه
جا  دليل در جلساتى كه در تهران در مدت كوتاه اقامتم داشتم در همه همين به. بزنند

 .همين بحث بود
اى از عالقمندان به انقالب و  دهخاطر ندارم ع يك شب كه تاريخ دقيق آن را به    

 :كشور دور هم جمع بوديم و افراد حاضر در جلسه عبارت بودند از
صدر، آقاى پوالدى، آقاى  اللَّه بنى آقاى احمد صدر حاج سيدجوادى، آقاى فتح    

اى، آقاى انورى و من، كه درباره همين  سميعى، آقاى رادنيا، آقاى مقدم مراغه
طلبى كه به نظر جمع رسيد اين بود كه چه بايد كرد تا دولت م. ها بحث شد نگرانى
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دائمى هرچه زودتر بر سر كار بيايد، چون مدت مجلس خبرگان طوالنى شده و ادامه 
آن احتماالً تصويب قانون اساسى و انتخابات و درنتيجه روى كارآمدن دولت دائمى كه 

 .انداخت وجود آورد را به تأخير خواهد تواند ثبات بيشترى به مى
من پيشنهاد كردم تا دولت قانوناً مختار باشد و بتواند مجلس خبرگان را منحل     

قرار شد دونفر از اعضاى . نمايد و از اين طريق شايد اين بحران زودتر برطرف بشود
صدر و آقاى  اللَّه بنى دان بودند طرح قانونى را تهيه نمايند و آقاى فتح جلسه كه حقوق

ضمناً قرار شد كه اين . ادى آن را مطالعه و متنى را تهيه كنندسيدجو صدر حاج
فردا صبح به ديدن آقاى مهندس . وزير برسانم مطلب را من به اطالع آقاى نخست

صدر نيز متن را  اللَّه بنى آقاى فتح. بازرگان رفتم و مطلب را به اطالع ايشان رسانيدم
مدتى درباره آن . وزير رساندم خستمتن را خدمت آقاى ن. تهيه كردند و به من دادند

شرطى قابل طرح در هيئت دولت خواهد بود كه از طرف  فكر كردند، بعد گفتند اين به
اى كه حاضرند امضا  اى از وزرا امضا شود و قرار شد من اين كار را بكنم و از عده عده

  .بگيرم
 

نوشته شده بود و صدر روى كاغذ كوچكى  اللَّه بنى متن تهيه شده توسط آقاى فتح    
تر پاكنويس  بنابراين عين متن ايشان را من روى كاغذ بزرگ. جا براى امضا نداشت

كنم چند نفر كه من توانسته بودم تا ساعت  كردم و به ديدن آقايان وزرا رفتم فكر مى
آقاى على اردالن، آقاى دكتر سامى، آقاى : بعدازظهر آنها را ببينم عبارت بودند از 4

مى، آقاى داريوش فروهر و آقاى صدر حاج سيدجوادى و آقاى دكتر ايزدى دكتر اسال
 .كه آن را امضا كردند

نفر  17وزير بردم و بقيه آقايان وزرا كه جمعاً  دفتر آقاى نخست بعد متن نامه را به    
وزير آن را در  شدند قبل از تشكيل هيئت دولت آن را امضا كردند و آقاى نخست مى

البته من در جلسه هيئت دولت نبودم ولى بعد . مطرح كردند جلسه هيئت دولت
هذا هيئت دولت تصميم گرفته است كه  شنيدم كه با وجود داشتن اكثريت امضا مع

قبل از هر اقدامى ابتدا مسئله را به عرض امام برساند و چنانچه امام تصويب فرمودند 
 .آن را اجرا كنند

 .اج سيدجوادى استمتن امضاشده نزد آقاى احمد صدر ح    
   عباس اميرانتظام    
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آپارتمانى كه در آن . بعدازظهر يك زندانى ديگر نيز به آپارتمان من اضافه شد 9يا  8امشب در حدود ساعت     
خوابم و پاسداران محافظ هميشه در  ها من مى زندانى هستم آپارتمان دواتاق خوابه است و در يكى از اتاق خواب

از ديشب اتاق خواب دوم را اين پيرمرد كه . تا شش نفرمهمانخانه و اتاق پذيرايى هستند گاهى يك نفر و گاهى پنج 
. كند آيد ناراحتى سينه دارد و تا صبح سرفه مى نظر مى به. گويا مشاور كنسول امريكا در شيراز است، اشغال كرده

 .خوابى من كم بود، اين بابا هم به آن اضافه شد بى
  
 )بيست و يكمين روز بازداشت(ماه  دى 18شنبه  سه 
كه ديشب  آمد و براى ايشان توضيح دادم كه دليل اين) ناصر آالدپوش(دود ساعت يازده صبح آقاى محمدى در ح 

خاطرم نرسيد اصرار آقاى قدوسى درباره پيشنهادات من بود و بعد هم تمام توجهم به دورانى معطوف شد  مطلبى به
ادم كه پيشنهاد انحالل مجلس خبرگان را من هرصورت براى ايشان توضيح د به. وزير بودم كه در ايران معاون نخست

اتفاقاً آقاى باقرى هم آمد و تقريباً تمام روز را ماند . صدر آن را به شكل قانونى تدوين كرد اللَّه بنى دادم و آقاى فتح
بايستى از زندانى جديد بازپرسى بنمايد و چندين بار نيز با وى به بحث نشستيم و يك نكته كه من توجه  چون مى

دادم و وى اذعان نمود كه اين بهترين دفاع است و جوابى نداشت، اين بود كه گفتم شما دولت بازرگان و مرا به 
شده و مشخصى را  كه خط و روش تنظيم كنيد و معتقد هستيد كه مطابق خط امام نبوده درحالى كارى متهم مى

كه بازرگان  خصوص اين ا با آن تطبيق دهيم بهقبالً نه امام و نه كس ديگرى عرضه نكرده بود كه ما كارهايمان ر
ماه همين طرز فكر و سياست  آبان 13خودش و تا  شده بود با طرز فكر و روش و سياست مخصوص به انسانى شناخته
خاطر راه و روشى كه خود  توانيد ما را به عنوان يك وظيفه شرعى تكليف شده بود و شما چگونه مى از طرف امام به

 .ن را تكليف شرعى دانسته است محاكمه و متهم سازيدامام اجراى آ
 .ام هم خيلى بهتر شده است هاى ديگر بهتر خوابيدم و خوشبختانه وضعيت كليه امشب را از شب    

  
 )بيست و يكمين روز بازداشت( 58ماه  دى 19چهارشنبه  
روى  ساعت نيز داخل اتاق پياده م، يكدليل اربعين، روزنامه وجود نداشت و به خواندن كتاب مشغول بود امروز به 

 .آقاى باقرى و محمدى هم نيامدند. كردم
دليل  دانشجويان به. وضع اين زندان بسيار استثنايى است و شايد در هيچ كجاى عالم مشابه نداشته باشد    

ننده و زجرآور ك شوند و اين تغييرات بسيار ناراحت گرفتارى شخصى و خانوادگى و يا مأموريت دائماً تعويض مى
كشد تا قيافه خود را عوض  ها طول مى وارد نه سالم بلد است و نه يك برخورد انسانى و مدت است چون فرد تازه

در اين تغييرات چون اين دانشجويان آموزشى . كند و اين نوع برخورد زجرآورترين مراحل زندگى است كه من دارم
پرسند كه  شناسند، بلكه از مامور قبلى هم نمى كردن را نمى مانند سالم تنها وظائف اوليه انسانى خود اند و نه نديده

خود غذا . اين چندمين بار است كه از غذا خبرى نيست. به اين زندانى بيچاره آب و غذا بدهند يا نه. چه بايد بكنند
. يك انسان و مسلمان استعنوان  آورد وظيفه اين نگهبانان به ارزش است ولى آنچه كه دل آدم را به درد مى نفساً بى

ترين مرجع رهبرى هستند با توجه  از امام كه عالى. دانم به كى و چطور بايد متوسل شوم خدايا تو كمك كن، نمى
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ملت ايران هم كه اصالً . هايم را ندادند به دو نامه جوابى نرسيد؛ ساير مسئوالن شوراى انقالب هم كه جواب نامه
اند با انتشار اتهامات واهى مغز مردم را برخالف حق پر  ذرد، فقط تا آنجا كه توانستهگ داند بر امثال من چه مى نمى

 .عنوان يك زندانى را فراهم كنند كردند، بدون اينكه امكان جواب و حتى امكان زندگى به
  
 )بيست ودومين روز بازداشت( 1358ماه  دى 20شنبه 5 
پيمايى داخل اتاق و ورزش را مانند  راه. روز مطابق معمول بدون مالقات گذشت. ديشب را مجدداً بد خوابيدم  

آقاى باقرى بعدازظهر آمد و مدتى صحبت . هميشه انجام دادم و بيشتر وقتم صرف خواندن روزنامه و كتاب شد
سر  يد دانست كه گذشت زمان مرگ را پشتبه او گفتم كمك كند و مسئله رسيدگى را تسريع نمايد و با. كرديم
گفت . ناحق خواهد گرفت اگر در اين مسئله آنقدر تأخير شود و مرگى فرا رسد ننگ ابدى دامان فرزندان مرا به. دارد

عكس، تالش كن تا آن حد  نه به: گفتم. كند هاى تو حتى مرا وادار به استعفا از مجموعه دادستانى مى گاهى حرف
 .تر انجام شود ن كار سريعتوانى اي كه مى

قرار شد به سوئد تلفن كنم اگر . كرميت روزولت صحبت كرديم Counter Coupدرباره كتاب     
. شب به دانى تلفن كردم بسيار ناراحت بود 10ساعت . ترجمه مجدد كتاب را تمام كرده بود، بفرستد» )32(دانى«

ضمناً تمام . گفت هنوز كتاب از نيويورك نرسيده. همسعى كردم با صداى محكم و آرام خودم به او آرامش بد
كشانند و آبرو  داند كه مرا به كجا مى فقط خدا مى. اند محتويات ميز مرا براى وزارت امور خارجه و دادستانى فرستاده
 .و حيثيت يك عمر خدمت چگونه سرنوشتى پيدا خواهد كرد

  
 )بيست وسومين روز بازداشت( 1358ماه  دى 21جمعه  
ديشب هم مطابق معمول بد خوابيدم و به جز ناراحتى كليه از انديشيدن در مورد رفتار محافظين خودم كه  

اند تا فرامين قرآن و عدالت  اند و آمده كنند انقالبى گويند پيرو خط امام هستند، ادعا مى گويند مسلمانند، مى مى
كه آنها با اعمالشان و قضاوتشان وعدالتشان تا چه اندازه  دانى خدايا فقط تو مى. اسالمى را پياده كنند، خوابم نبرد

نام تو و  اند و چه بيانات و اعمالى را به اند و از باده غرور سرمست به دستورات تو و اسالم تو و پيامبر تو پشت كرده
روند  مىخواب  زمان كه تمامى مردم دنيا به خصوص آن ها به اين افكار بيشتر شب. دهند اسالم تو انجام نمى

همه اذيت و آزار به خلق خدا،  همه تظاهر به انسانيت و مذهب و اين همه دورويى و اين گذارد كه بخوابم و از اين نمى
 .روم وقت از حال مى ها بيدارم و آن دم روم و معموالً تا سپيده در تحير و اعجاب فرو مى

مانند قشون چنگيز . خبر از خدا انجام شد ولى بىامروز حادثه و اقدام جالبى از سوى اين دانشجويان جوان     
و ) كه اولين دستور و وظيفه اسالمى است(داخل آپارتمان آمدند و مطابق معمول بدون سالم  اى به مرتبه عده يك

بدون توجه به من كه در داخل سالن نشسته و مشغول خواندن كتاب بودم، به اتاقم رفتند و شروع كردند به 
اينجا : منظور چيست؟ گفتند: گفتم. به داخل اتاق رفتم. صندلى و تخت و تشك و همه چيز اتاق كردن ميز و خارج

استثناى كمد،  چيز را به سكوت كردم همه. اى در اتاق نباشد ها باشد و هيچ وسيله هم بايستى مانند ساير زندان
شتند و بعد هم بدتر از سپاه جالباسى و يك ميز كوچك و چند كشو بردند و چند پتوى سربازى و يك بالش گذا



www.iran-amirentezam.com اميرانتظام عباس خاطرات( 1 اتهام سوي آن( 
 

85 
 

چنگيز دستور دادند كه حق خروج از اتاق و رفتن به سالن مهمانخانه را ندارم و به محافظان نيز دستور دادند در 
آنان . تفاوت آنها را نگاه كردم و در موقع خروج از آنها تشكر كردم خيلى خونسرد ولى بى. اتاقم را از بيرون قفل كنند

كردن من براى  خصوص از صحبت روز گذشته بسيار عصبانى هستند، به 22تفاوتى من در مدت  از خونسردى و بى
گفتم مگر من يك ولگرد خيابان هستم كه » عباس عبدى«در موقع رفتن به سرپرست آنها . پاسداران وحشت دارند

 .فروشى وطن آن ولگرد از تو شرافتمندتر است، تو جاسوس و: گفت» عباس عبدى«. كنى تو با من چنين مى
ام نيز  بدون شك تا مدتى به اعضاء دادستانى انقالب هم اجازه نخواهند داد كه به ديدنم بيايند و تلفن به خانواده    

دانند كه من از لحظه اول خودم را به  ها نمى اين جوان. هاى بعدى باشم بايستى منتظر محدوديت. قطع خواهد شد
ام و با قدرت و اتكا به خداوند به حقانيت و معصوميت  ى اتهامات آنها را رد كردهام و با افتخار و سربلند خدا سپرده

ام؛ جوابى كه منطقى باشد، نداشته  زنم و اكثر اوقات و بلكه در تمام موارد با هركه صحبت كرده خودم حرف مى
ام اجازه دهند  ز آنها خواستهبارها ا. كنند وار تكرار مى منطق خودشان را طوطى معنى و بى هاى بى است و تماماً حرف

ام آرزو دارم كه آنها شهامت اين را داشته باشند كه اجازه  گفته. براى همه آنها هرچند نفر كه هستند، صحبت كنم
اى را  ترسند چنين اجازه ها مى دانم كه اين هايم را بزنم، ولى مى دهند من براى سى وپنج ميليون مردم ايران حرف

 .به من بدهند
دانى كه آنچه را كه به من و بازرگان نسبت دادند اتهامى سراپاكذب است تو  ز هم خدايا تو گواه باش، تو مىبا    

الهى اين تنها تويى كه قادرى آنها را از ادامه ظلم بازدارى و قبل از مرگ اين مجال . حاكمى و حكم نهايى با توست
اتهامات غلطى كه به من وارد شده، دفاع كنم و اين  و فرصت را به من بدهى كه از شرف وحيثيت اجتماعى خود و

تنها استدعاى من از درگاه تو همين است . ناحق گذاشته شده، برطرف نمايم لكه ننگ را كه بر من و دولت موقت به
 خدايا تو. تواند داشته باشد كردن حق، چه ارزشى مى آور و مملو از ظلم و پايمال واالّ زندگى در چنين شرايط خفقان

. بار هم شده من در مقابل همه هموطنانم از حق خودم و شرفم دفاع كنم كمك كن و اجازه بده كه حتى براى يك
ساعت ورزش  كمى راه رفتم و مطابق معمول نيم. امروز تمام روز را در اتاقم محبوس بودم و از آن خارج نشدم

 .سنگين كردم و كتاب حج دكتر شريعتى را تمام كردم
از مسائلى كه با اين دانشجويان دارم، اين است كه با وجود تذكرات مكرر رعايت ساعات خواب را  يكى ديگر    
شدت به هم  يا درها را به. دهند زنند يا راديو و ضبطصوت گوش مى كنند؛ تا پاسى از شب يا بلند حرف مى نمى
عذابى است اليم كه هنوز  روز ممكن است ساعتى به زحمت به خواب روم، براى من كه در شبانه. كوبند مى

 .ام اين مسئله را با آنها حل كنم نتوانسته
  
 )بيست و چهارمين روز بازداشت( 58ماه  دى 22شنبه  
ام،  تفاوت شده عجيب نسبت به همه چيز بى. از ديشب با پتوى سربازى روى زمين خوابيدم؛ واقعاً بهتر خوابيدم 

امروز هم از اتاق بيرون نرفتم و در . ل داشتم كه خوشبختانه نشدفقط نگران بودم دچار كمردردى شوم كه از قب
 .ساعت راه رفتم و كتاب و روزنامه خواندم مترى يك 5x4داخل همين اتاق 

 .امروز زندانى ديگرى كه از چند روز قبل به اين آپارتمان آورده بودند را بردند    
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 )بيست و پنجمين روز بازداشت( 58ماه  دى 23يكشنبه  
شب  بعداز نيمه 2ديشب هم باز اين برادران پاسدار بدون توجه به اينكه من ممكن است خوابيده باشم از ساعت  

هنوز نخوابيده بودم . ها را روشن كردند و بلندبلند شروع كردند به صحبت و چندبار در را محكم به هم زدند چراغ
شود و  ها مثل هميشه تكرار مى هرصورت هرشب داستان هب. رفتم ولى اگر آنها چنين نكرده بودند شايد به خواب مى

 .گذراندن شب عذابى است اليم
گفت كه شوراى دانشجويان مسلمان تصميم . داخل اطاقم بيايد خواهش كردم به. صبح امروز آقاى باقرى آمد    

بعد از . و تفاوتى ندارداين هم خودش نوعى زندگى است . مانعى ندارد: گفتم. گرفته كه مبلمان آپارتمان را بردارد
. منتظر بودم كه ترجمه كتاب برسد، گفت منتظر آن نباش.  ايشان پرسيدم كه آيا با بازرگان تماس گرفته؟ گفت نه

كنم دليل آن كارشكنى بعضى از كارمندان سفارت ايران در استكهلم است كه احتماالً آنها را نگه داشته  احساس مى
اى را كه برعليه كارمندان ضدانقالبى و  من براى آقاى باقرى تاريخچه مبارزه. ن آورده شوداند كه به ايرا و اجازه نداده

يا ساواكى وزارت امور خارجه شروع كرده بودم، شرح دادم و اين كه مدارك چندساله كارهايم را در ميز سفارت 
ه شده و به خيال خودشان گذاشته بودم و اشاره كردم كه بدون شك آن مدارك از طرف سفارت به تهران فرستاد

شود ضربه زد، آنها هم ضربه خودشان را بايستى وارد كنند و احتماالً نامه مجلس خبرگان را هم كه يك  حاال كه مى
هرصورت خواهش كردم اگر  به. اند دست آقاى قدوسى رسانده كپى آن را من بين مدارك خودم نگهداشته بودم به

وجود  كنى سوءتفاهمى به گفت اگر چيزى هست كه فكر مى. آنها توضيح دهمسؤالى هست بپرسند تا نسبت به همه 
هرصورت از  به. دانم چه دارم بايستى آنها را ببينم و بعد توضيح دهم پاسخ دادم نمى. آورده از حاال بگو و بنويس

ولت را هم به ايشان خواهش كردم اجازه بگيرد كه با مهندس بازرگان تلفنى صحبت كنم و ضمناً كتاب كرميت روز
 :نامه زير را نوشتم. اى براى مهندس بازرگان بنويسم قرار شد نامه. ايشان بدهد

  
23/10/58  

 جناب آقاى مهندس بازرگان    

  از بازداشتگاه دانشجويان پيرو خط امام 
 Counter Coupكتاب . پس از عرض سالم و اميد سالمت و توفيق شما 

را همراه اين نامه خدمت شما  1332مرداد  28نوشته كرميت روزولت رهبر كودتاى 
ها قبل اين كتاب را تهيه و  طور كه قبالً هم توضيح داده بودم از مدت همان. فرستم مى

اى از ترجمه آن را آماده كرده بودم كه همراه نامه وقتى به تهران آمدم خدمت  خالصه
رين دليل دخالت امريكا ت امام تقديم كنم و در آن نامه نوشته بودم كه اين كتاب بزرگ

در امور داخلى ايران است و بهترين گواه ما در دادگاهى خواهد بود كه برعليه 
متأسفانه از شب . توانيم عرضه كنيم هاى امريكا و افراد سيا در ايران مى دخالت

ها در آن  بازداشت با وجود تقاضاى مكرر دو پاكت خيلى بزرگ كه اين ترجمه و نامه
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. اند كه به من برگردانند انى كل انقالب گم شده و يا الاقل نخواستهبوده در دادست
هرصورت تقاضا دارم اين كتاب را از طرف  به. درنتيجه هنوز به من تحويل نشده است

 .من خدمت امام تقديم نماييد
مطلب ديگر كه استدعا دارم نسبت بدان بذل توجه فرماييد اين است كه كاردار     

ها و اسناد خصوصى زندگى مرا كه  خدمتى نامه ستكهلم براى خوشسفارت ايران در ا
هاى بانكى و حتى از  از ساليان گذشته مربوط به تحصيل يا تجارت و يا حساب

وزيرى و باالخره هرچه كه جنبه شخصى داشته و  كارهاى دوران انقالب و نخست
بودم به تهران توانستم در منزل نگهدارم و در ميز سفارت نگهداشته  متأسفانه نمى
البته من هيچ چيزى ندارم كه از افشا آنها نگران باشم اما در بين اين . فرستاده است
ام وجود دارد كه  هاى من درباره زندگى خصوصى و كارهاى تجارى مدارك نوشته

خواهند بدانند كه من از بدو تولدم  مى. استدعا دارم از اين دست به آن دست نگردد
ام، عيبى ندارد اين هم حتماً از دستورات اسالم است و من  دهام و چه كر چه بوده

راضى هستم به رضاى خدا ولى فقط تقاضايم اين است كه از آقاى قدوسى بخواهيد 
كنيد بررسى كنند، اگر  همه آنها را در حضور شما و يا كسى را كه شما معرفى مى

مام شد همه آنها را به گويى هستم و وقتى بررسى آنها ت سؤالى دارند من آماده پاسخ
 .شما پس بدهند

كنند و  خدا شاهد است وقتى به عمق ظلم و ستمى كه اين مسلمانان به من مى    
اين دانشجويان حتى . شوم كنم، ديوانه مى رفتار غيرانسانى آنها در بازداشتگاه فكر مى

يا  زدن يا سكوت، غذاخوردن رفتن يا نشستن، حرف در مورد بيدارى يا خواب، راه
وقتى به . گيرند، آن هم رفتارى بدتر از فاتحين لشگر چنگيزى نخوردن من تصميم مى
اندازند كه به معناى اين است كه هيچ  ها را باال مى گويم شانه نماينده دادستانى مى

آخر به چه كسى بايد گفت و . جواب است نويسم بى وقتى به امام نامه مى. اند كاره
خواهم  نمى. برم چون پناهگاه ديگرى ندارم به شما پناه مى مرا ببخشيد كه. تظلم كرد

 .شما را ناراحت كنم ولى چه كنم
مرتبه به داخل آپارتمان ريختند و بدون هيچ سؤالى  اى از آنها يك دو روز قبل عده    

از آنها پرسيدم كه دليل آن چيست با خشونت و . كليه وسائل اتاق را به بيرون بردند
موكت كافى . دهند كه اين اتاق احتياج به وسايل ندارد نى جواب مىرفتارى غيرانسا

آخر مگر . اند كه از اتاق خارج نشوم و در اتاق از خارج قفل باشد بعد دستور داده. است
دادگاه و دادستانى ندارد كه . حكومت ندارد. صاحب است، رهبر ندارد اين مملكت بى

خدايا به چه كسى . گيرند تصميم مى هايى مانند من اينها درباره سرنوشت انسان
من چه تضمينى دارم كه اينها قبل از محاكمه، با تصميمات خودشان به . بگويم
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. آخر اين چه كشور، چه سيستم و چه عدالتى است. زندگى من خاتمه ندهند
 .توانم باز شما را ببينم يا تلفنى صحبت كنم دانم مى نمى
  شوم مى كه به شما متوسل با پوزش از اين    

  عباس اميرانتظام    
  

  
الزم نيست چون دكتر سحابى فردا : خواستم نامه مهندس بازرگان را به او بدهم، گفت. امشب آقاى باقرى آمد 

بينى؟ گفت با  سؤال كردم وضع را چگونه مى. بعد نشست و كمى صحبت كرديم. آيد صبح به ديدن شما مى
كه محاكمه  كمه آزاد خواهم شد و يا اينجمهور در اينجا هستم و يا بدون محا استنباط او، من تا زمان انتخاب رئيس

عنوان اينكه مسئله من مسئله حكومت دولت بازرگان است و من جزيى از آن هستم  كوچكى خواهد بود و بعد به
خواهم به ترتيبى  هرصورت من مى به او گفتم به. بينى او، چه اندازه صحيح است دانم پيش نمى. تبرئه خواهم شد

 .بازگردانده شود چون زندگى بدون آن برايم غيرممكن است حيثيت اجتماعى من به من
  
 )بيست وششمين روز بازداشت( 58ماه  دى 24دوشنبه  
قرار است كه امروز صبح آقاى دكتر . صبح توانستم بخوابم 7تا  5/5ديشب تا پنج و نيم صبح بيدار بودم و فقط بين  

نگران شدم بعد آقاى . تظر شدم و از دكتر سحابى خبرى نشدصبح من 10تا ساعت . ديدنم بيايند يداللَّه سحابى به
خيالم . بعدازظهر خواهند آمد 5/3باقرى آمد و گفت كه آقاى دكتر سحابى ديشب تلفن كردند و گفتند كه ساعت 

بعد بلند . باز هم متأسفانه نتوانستم بخوابم. كمى راحت شد و چون ديشب نخوابيده بودم يك ساعت استراحت كردم
 .ورزش كردم و روزنامه انگليسى تهران تايمز را خواندم و انگليسى تمرين كردم شدم،

آقاى باقرى هم . ساعت سه و نيم آقاى دكتر سحابى آمدند محبت كرده بودند نارنگى و پرتقال برايم آورده بودند    
يشان توضيح دادم و كنم به ا از كارهاى خالف دانشجويان صحبت كردم و از اينكه احساس عدم امنيت مى. آمد

اند،  ها نگران اين هستم كه قبل از دفاع از خودم و شستن لكه ننگى كه به من نسبت داده گفتم با رفتار اين
 .هردليلى از بين برده شوم و فرزندانم اين ارثيه زجردهنده را براى همه عمر به همراه داشته باشند به

ام از سوئد قرار بوده كه آزاد شوم ولى پس  اد و مدارك خصوصىدكتر سحابى توضيح داد كه قبل از رسيدن اسن    
سحابى خيلى مأيوس بود و فكر . از ديدن نامه مربوط به مجلس خبرگان، امام گفته است كه بايد محاكمه شوم

است  اى كه در چندبار مالقات از ايشان دارم، آدم منصفى به ايشان گفتم با تجربه. كرد كه نشود امام را قانع كرد مى
و اگر اشتباه كرده باشد و بفهمد كه در قضاوت خطا كرده، پافشارى نخواهد كرد، مانند دفعه قبل كه شيخ 

بودن به من زده بود و امام هم باور كرده بود، اما بعد كه  اى به ايشان نوشته بود و اتهام يهودى محمدمنتظرى نامه
ر صادق طباطبايى گريه كرده و گفته بود به ديدنش بروم فهميد خبرى كه به ايشان داده شده غلط بوده طبق اظها

دكتر سحابى قول داد با مهندس بازرگان و احمد صدر حاج سيدجوادى صحبت كند و به اتفاق، به . تا دلجويى شود
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وزير به هيئت دولت و سپس  17من هم به ايشان توضيح دادم كه نامه مجلس خبرگان كه با امضا . ديدن امام بروند
 .اى نبوده و يك اقدام قانونى بوده است ور امام تقديم شده، مسئلهبه حض

دليل  ضمناً به. كتاب كرميت روزولت و نامه را به ايشان دادم و خواهش كردم كه به مهندس بازرگان برسانند    
گفتم . خاطر رفتار دانشجويان دكتر سحابى پيشنهاد كرد كه به اوين منتقل شوم احساس عدم امنيت در اينجا به

 .دكتر سحابى خيلى ناراحت بود. پس از نتيجه مذاكرات شما و امام تصميم خواهم گرفت
همچنين از ايشان خواهش كردم كه به مهندس سحابى كمك كنند و اسناد و مدارك خصوصى مرا پس از     

دكتر سحابى در حدود چهار و نيم بعدازظهر با يك دنيا غم . مطالعه دادستانى پس بگيرند و نزد خودشان نگهدارند
 .ونگرانى رفت

اند و يكى از  گفت از دكتر يزدى مدارك بدى پيدا كرده د مىدر مدتى كه در اتاق من بو. باقرى مجدداً نزدم آمد    
برايش زندگى و . كارمندان سفارت نيز تماس و ارتباط دكتر يزدى با امريكاييان را براى آنها تعريف كرده است

توانم باور  سال گذشته طبق اطالعاتى كه داشتم توضيح دادم و گفتم نمى 18فعاليت و زحمات يزدى را در طول 
و نيز از او هم خواهش كردم كارى نكنند كه وضعى مشابه وضع من قبل از تحقيق براى دكتر يزدى پيش  كنم
 .بيايد

  
 )بيست و هفتمين روز بازداشت(ماه  دى 25شنبه  سه 
 .هاى قبل خوابيدم كه شب قبل نخوابيده بودم بهتر از شب دليل اين آور و به ديشب با خوردن دو قرص خواب 

دسترسى . ام در سوئد تلفن كنم ام وقت در انتظار آقاى باقرى يا محمدى بودم كه اجازه دهند به خانوادهامروز تم    
آقايان محمدى و باقرى . انتظار خبرى از من هستند ام چشم كه خانواده پذير نشد درحالى به هيچكدام آنها امكان

تمام روز را به تمرين انگليسى پرداختم و حالم از . دتوجه و القيدان حال چقدر بى ترين اين گروه هستند با اين انسان
 .روزهاى قبل بهتر است

 
هنوز خوابم نبرده بود كه صداى شير . نزديك ساعت يازده و نيم شب با خوردن قرص خواب سعى كردم بخوابم    

از دانشجويان پيرو  ها و يكى از نگهبان -» عباس فزونى«. آب حمام جنب اطاقم بيدارم كرد و ديگر نتوانستم بخوابم
كه الاقل از ساعت چهار بعدازظهر در آپارتمان بود و هيچ كارى نداشت، ساعت دوازده شب  با وجود اين -خط امام 

اين . كلى خواب را از چشمم برد به حمام رفته بود و حمامش تا ساعت دوازده و چهل و پنج دقيقه طول كشيد و به
خواهد تمام مشكالت مملكت و بلكه دنياى اسالم را حل  مى است و مىيك متفكر و يك گل سرسبد انقالب اسال

 .كند
  
 )بيست و هشتمين روز بازداشت( 1358ماه  دى 26چهارشنبه  
روزنامه را . سند ديگرى درباره من چاپ كرده روزنامه جمهورى اسالمىامروز صبح زندانبانان به من گفتند كه  

هايى را كه پس از تصويب كميته امنيت  خبر يكى از اجازه خروج گرفتم و ديدم اين مسلمانان از خدا بى
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نامه زير را براى دادستان كل انقالب . اند عنوان خيانت اميرانتظام چاپ كرده وزيرى صادر كرده بودم به نخست
 :اسالمى نوشتم

  
26/10/58  

  بسمه تعالى
 نامه سرگشاده

  جناب آقاى قدوسى 
  اندادستان كل انقالب اسالمى اير 
مال  شده براى لجن طور حساب احتراماً توجه جنابعالى را به جريانات و اقداماتى كه به 

كردن شرف و حيثيت اجتماعى اينجانب و حزبى كه به آن تعلق دارم؛ در جريان است 
 :كنم جلب مى

سر  طور غيرقانونى توقيف و در بازداشت به كه اينجانب به 29/9/58از تاريخ . 1    
 :قانون اساسى به شرح زير 23و  36و  37و  39طالبى برخالف اصل برم، م مى
حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون : 23اصل     

 .است، مگر در مواردى كه قانون تجويز كند
حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب : 36اصل     

 .قانون باشد
شود، مگر  اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمى: 37اصل     
 .كه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود اين
هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، : 39اصل     

 .زندانى و يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است
 .شود ها دائماً بيان و درج مى هاى گروهى و روزنامه انب در رسانهبرعليه اينج 

با . نشده خفته اين انقالب خشك خون هنوز مركب قانون اساسى و خون شهداى به    
وجود دادستانى دادگاه انقالب اسالمى و قرارداشتن شخصى مذهبى چون جنابعالى 

شود كه افرادى  ازه داده مىاللَّه خمينى، چگونه اج در رأس آن و رهبرى حضرت آيت
فارغ از هرگونه احترام به قانون اساسى و شرف انسانى تا اين درجه از لجاجت و 
گستاخى، شرف وحيثيت اجتماعى، سازمان سياسى كه اينجانب وابسته به آن هستم 

 .هاى ناجوانمردانه خود قرار دهند را مورد حمله
روز بازداشت موضوع اتهام هنوز  28قانون اساسى، پس از  32برخالف اصل . 2    

 .كتباً به اينجانب ابالغ نشده است
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عنوان تماس يا رابطه با سفارت امريكا به من نسبت  كليه اتهاماتى را كه به. 3    
طور كه جنابعالى نيز در اين مدت در جريان قرار  كنم و همان كلى رد مى اند به داده

قالب اسالمى و چه در دوران معاونت ايد، اينجانب چه قبل از پيروزى ان گرفته
وگويى بدون اطالع و كسب دستور  وزيرى و چه در زمان سفارت هيچ گفت نخست

صورت كتبى و مفصل به  ام و همه آنچه را كه به مقامات رسمى انجام نداده
وزير دولت انقالب  استحضارتان رسانيدم، مورد تأييد جناب مهندس بازرگان نخست

 )58ماه  دى 3روزنامه بامداد، مورخ . (است اسالمى قرار گرفته
طور كه كتباً به استحضار رسانيدم، آن نوشته  در مورد مجلس خبرگان نيز همان. 4    

نفر از وزرا به هيئت دولت پيشنهاد شد كه پس از تأييد هيئت دولت به  17با امضا 
 .استحضار پيشواى عاليقدر ملت ايران برسد و رسانيده شده است

وزيرى، بايستى به  در مورد دادن اجازه خروج به افراد در دوران معاونت نخست. 5    
وزير با سيستمى كه در  استحضارتان برسانم كه طبق دستور جناب آقاى نخست

بايست از كميته امنيت  وجود آمده بود، متقاضى، ابتدا مى وزيرى به نخست
خروج بودند، اجازه خروج ال وزيرى كه مسئول رسيدگى به ليست افراد ممنوع نخست

دريافت كند و بعد هم اگر هريك از افراد هيئت دولت يا كادر رهبرى يا كميته امام و 
وقت با تأييد اوليه  نوشتند، آن يا كميته انقالب نسبت به خروج شخصى نامه كتبى مى

كميته امنيت و احتماالً يكى از افراد نامبرده فوق، اينجانب اجازه خروج صادر 
حاال با توجه به مراتب فوق توجه جنابعالى را به مقاله روزنامه جمهورى . دمكر مى

 :كنم جلب مى 10ماه، صفحه  دى 26اسالمى مورخ چهارشنبه 
  

  خيانت اميرانتظام
دهد  شود هويدا به نصيرى اطالع مى چنانچه در سند اول مشاهده مى«    

هاى  ها و سازمان هكه شاه مخلوع دستور داده است رؤساى حفاظت وزارتخان
بودن اين  دولتى بايد تنها از طرف ساواك تعيين شوند و اين سند حساس

در سند دوم آقاى اميرانتظام دستور . رساند مقام و ماهيت اين رؤسا را مى
نامبرده . دهد خروج آقاى سيدفخرالدين طباطبايى از كشور بالمانع است مى

باشد كه بعد از  ك منحله مىنشاندگان ساوا يكى از همين معتمدين و دست
اكنون در  اميرانتظام هم. الخروج بوده است انقالب اسالمى ايران ممنوع

 ».باشد برد و ملت ايران در انتظار محاكمه اين خيانتكار مى بازداشت بسر مى
 34210شماره     
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  گواهى موافقت خروج از كشور جهت كارمندان دولت
شور آقاى سيد فخرالدين طباطبايى كارمند وسيله با خروج از ك بدين«    

سال گذشته رئيس  وزيرى كه آخرين سمت ايشان در سه بازنشسته نخست
 .شود اند موافقت مى بازنشسته شده 16/12/55اداره حفاظت و از تاريخ 

  عباس اميرانتظام    
 وزير معاون نخست    

  
نامه مالحظه  زهجناب آقاى قدوسى دادستان كل چنانچه در زير كليشه اجا 

وزيرى گواهى شده كه نام آقاى سيد  فرماييد از طرف كميته امنيت نخست مى
ها نيست و همچنين كميته مسئول  الخروج فخرالدين طباطبايى در ليست افراد ممنوع

آيا . ام بعد اينجانب اجازه صادر كرده. اند امضا آن را تأييد كرده 4وزيرى نيز با  نخست
 نجانب است؟اين دليل خيانت اي

عدالتى و  كنيد جلوى اين همه ظلم، بى شما را به خدايى كه او را ستايش مى    
اى كه مظهر جمهورى اسالمى ايران است  هم از طرف روزنامه شكنى را آن قانون

پاره  بگيريد و اجازه ندهيد به اين سادگى قانون اساسى را زيرپا بگذارند و آن را پاره
 .كنند
اى مشابه به اتهام باال  ، صفحه اول مقاله3/10/58نيز در تاريخ  آزادگانروزنامه     
درج كرده بود كه من اميدوار » هم سند ديگرى از خيانت اميرانتظام اين«عنوان  به

بودم بتوانم خيلى زود جواب اين اتهامات غيرانسانى و غيراسالمى را در دادگاه عدل 
 .اسالمى بدهم

ت هستم و اجازه ندارم از حيثيت و شرف اجتماعى خود در المالقا من كه ممنوع    
شما دادستان اين كشور اسالمى . كشى دفاع كنم گسيختگى و حق همه لجام مقابل اين

هستيد و بايستى از حق اين مظلوم دفاع كنيد واجازه ندهيد مردم نسبت به عدالتى 
 .كه در انتظار آن هستند، مأيوس شوند

 .ها قرار گيرد تن اين نامه سرگشاده در اختيار كليه روزنامهضمناً تقاضا دارم م    
 به اميد تامل، تصميم و اقدامات شما    

  از بازداشتگاه غيرقانونى دانشجويان پيرو خط امام    
  عباس اميرانتظام    

  
به مذاكره  و آقاى باقرى در حدود ساعت يك بعدازظهر به ديدنم آمدند و مدتى) ناصر آالدپوش(آقاى محمدى  

. قول داد كه انجام دهد. ها قرار دهند نامه را به آقاى محمدى دادم و خواهش كردم در اختيار كليه روزنامه. نشستيم
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قول داد كه اين . عنوان نماينده دادستانى به عرض امام برساند ضمناً خواهش كردم به ديدن امام برود و مطالب را به
ود كه بايد بازى را آنقدر گرم كرد تا همه آنهايى كه خودشان را در پشت نام و او معتقد ب. كار را هم انجام دهد
خواهم به من اجازه دهند در يك دادگاه  گفتم من با همه وجودم مى. اند به ملت معرفى شوند مقامشان حفظ كرده

 .علنى و با حضور تلويزيون براى سى و پنج ميليون مردم ايران حرف بزنم
  
 )بيست و نهمين روز بازداشت( 1358ماه  دى 27پنجشنبه  
محبت كرده بود مقدارى هم . جمالى صحبت كردم و قرار شد برايم دارو بفرستد امروز صبح تلفنى با مصطفى بنى 

 .آقاى باقرى زحمت آوردن آن را كشيده بود. ميوه فرستاده بود
ديشب آقاى . چنان بر مقدرات من حاكم است خبرى هم بى. تمام روز را صرف تمرين نوشتن انگليسى كردم    

اى گفته بود كه كار آنها درباره رسيدگى به پرونده من تمام شده و نتيجه را به امام تقديم  قدوسى در مصاحبه
 .اند و تصميم را ايشان خواهند گرفت كرده

  
 )امين روز بازداشت سى( 1358ماه  دى 28جمعه  
دليل نبـودن آب   از ديشب گازوئيل ساختمان تمام شد و از سرما تمام بدنم درد گرفت و نتوانستم خوب بخوابم و به 

جمالى تلفن كردم و يك بخارى برقى برايم آورد كـه اسـتفاده    با اجازه عباس فزونى به بنى. گرم نتوانستم حمام كنم
امروز در موقـع تلفـن زدن   » عباس فزونى«. م كرديم چون داخل ساختمان واقعاً سرد استاز آن را با نگهبانان تقسي

اگرچه به خود قبوالندم كه بايد اين وضعيت و او را تحمل كـنم ولـى هميشـه ايـن جـوان بـا كارهـا و        . ناراحتم كرد
 .هايش زجرآور است حرف

نه معلوم . دهد ظار كشنده كه بايد چه بكنم زجرم مىتمام روز و شب را به تمرين انگليسى ادامه دادم و اين انت    
است كه بايد به دادگاه بروم چون طبق اظهارات آقايان محمدى و باقرى در دادستانى چيزى وجود ندارد كه 

خاطرش به دادگاه بروم و نه معلوم است كه تا كى بايد در اين سلول تنهايى را تحمل كنم و هر روز و هرساعت  به
كاش شب وجود  ها از همه بدتر است و اى خوابى شب بى. غيرانسانى بعضى از اين دانشجويان باشمشاهد اعمال 

ها بايد در روى پتوهاى سربازى دراز بكشم و يا روزنامه و كتاب بخوانم و يا در آينده نامعلوم  نداشت، هرشب ساعت
همه ستم و اين همه اتهام بدون اينكه حق از اين دوران زجرآور با تحمل اين . غرق بشوم تا باالخره از حال بروم

 .دفاع داشته باشم، كى خالص خواهم شد
  
 )سى و يكمين روز بازداشت( 1358ماه  دى 29شنبه  
ضمناً گفت عكسى را از . امروز آقاى باقرى آمد و گفت كه امشب باز هم دانشجويان به افشاگرى ادامه خواهند داد 

گفتم عكسى ندارم . اند اند و در اختيار دانشجويان قرار داده اى زن و مرد كه در يك ميهمانى بوديم آورده من و عده
ضمناً پرسيدم كه آيا آقاى بازرگان موفّق شده . م آن را ببينمتوانست كه نگران پيداشدن آن باشم ولى خوب بود مى

گفتم ممكن است خواهش كنم كه با او . امام را ببيند يا نه؟ گفت تا آنجا كه او اطالع دارد به ديدن امام رفته است
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باشد او  كنم درست باشد كه دائماً از او بپرسى چون اگر جواب مثبت باشد، ولى فكر نمى: گفت. تلفنى صحبت كنم
اين . اند مفهوم بيان او اين بود كه امام جواب منفى داده. تر است كه فورى جواب را به اطالعت برساند خودش شايق

كند اين است كه امام، جانشين پيامبر اسالم و رهبر انقالب اسالمى ايران چرا اجازه  سؤالى كه مرا ديوانه مى
دهد ايشان را ببينم و چرا توضيحات بازرگان، سحابى و حاج  نمىچرا اجازه . دهد كه از من رفع ظلم بشود نمى

 .خدايا تو كمك كن چه بايد بكنم. گذارد سيدجوادى كه مظهر شرف و صداقت هستند در ايشان تأثير نمى
را منتشر كردند به آن  26قول خودشان افشاگرى شماره  بعدازظهر به 8امشب دانشجويان پس از اخبار ساعت     

كردن مظلومى و به  اندركاران اين چنين براى محكوم خدايا چطور ممكن است كه همه دست. گوش دادم
دانشجويان به دو مسئله . چنين همكارى و همبستگى داشته باشند نشاندن اتهامات ناحق خودشان با هم اين كرسى

با وجودى كه در مورد  اشاره كردند كه يكى مسئله مجلس خبرگان بود كه در بين اسناد خودم در سوئد داشتم و
هم تحقيق كرده و ) ناصر آالدپوش(ام و آقاى محمدى  ام و همه جزئيات آن را شرح داده آن به دادستانى نامه نوشته

كه صدور اجازه خروج لوازم  دوم اين. كنند عنوان يك سند برعليه من بيان مى درست بوده است اما باز دانشجويان به
دليل اينكه همه تالش و كوشش در جهت  وزير، به در آن دوران طبق دستور نخست شخصى افراد سفارت امريكا را

هايى كه مراجعه كردند داده شد، برعليه من  كمتركردن بار دولت بود و مشابه اين اجازه تقريباً به همه سفارتخانه
كه ملت ايران  تر اين الباند و از همه ج عنوان سندى در جهت عكس خط امام توجيه كرده اند و آن را به مطرح كرده

توانند براى خودشان و ايران  را به دو گروه تقسيم كردند كه يك گروه آنها بدون كمك يك ابرقدرت خارجى نمى
انصافى من و گروه سياسى ما و مهندس بازرگان را در اين مسير قرار  موجوديت قائل شوند و با كمال بى

كس در اين  خدايا هيچ. مستوجب بمباران اين همه اتهام دروغ باشيمما چه گفتيم و چه كرديم كه ) 33.(اند داده
زدن و دفاع از خودمان را داريم و نه سبك و سيستم خاصى كه  نه حق حرف. مملكت نيست كه از حق ما دفاع كند

 چه بايد بكنيم؟. دهد وجود آمده به كسى اجازه دفاع از ما را مى به

اند كه  دى كه بارها آقاى باقرى و آقاى ناصر آالدپوش و همه دانشجويان گفتهتر از همه اين است، با وجو جالب    
برعليه آقايان بهشتى و موسوى اردبيلى و رفسنجانى و ديگران هم مطالبى بسيار پيدا شده اما همه آنها در مسند 

الهى . قربانى كنند» امريكاسفارت «كنند تا در پاى معبد  اند و من را دارند آماده مى قدرت و اداره امور كشور نشسته
 .نام تو و دين تو به من و دوستان ما اعمال شود همه ظلم و ستم به دهى كه اين تو چگونه اجازه مى

 )ودومين روز بازداشت سى( 58ماه  دى 30يكشنبه  
ا براى قربانى خبران دارند مر بينم اين از خدا بى بدتر از هميشه و دليل آن هم اين است كه مى. امروز حالم بد بود 

كنند و بيشتر از هميشه نگران اين هستم كه بدون هيچ گونه دفاع از خودم، مرا نابود كنند و ملت  شدن آماده مى
اند و اين ننگ ناحق را بر دامان تاريخ  اطالع ايران اين را براى هميشه بپذيرد كه يك خيانتكار را از بين برده بى

 .انقالب بنشانند
  
 )وسومين روز بازداشت سى( 1358بهمن  1دوشنبه  
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. داند كى؟ خدا مى. ديدن من بيايد سيدجوادى پس از بازگشت از شهسوار به قرار است كه آقاى صدر حاج 
 :دليل نامه زير را براى او نوشتم همين به
  

    1/11/58 

 جناب آقاى صدر حاج سيدجوادى، برادر عزيز 

ازداشتگاه دانشجويان پيرو خط امام در طور غيرقانونى در ب روز است كه به 33مدت  
 :ام هاى زير را نوشته برم و در اين مدت نامه سر مى بازداشت به

  دو نامه به امام خمينى. 1    
  يك نامه به دكتر يداللَّه سحابى. 2    
  دو نامه به آقاى حاج احمدآقا خمينى. 3    
  يك نامه به آقاى هاشمى رفسنجانى. 4    
  نامه به آقاى موسوى اردبيلىيك . 5    
  سه نامه به آقاى مهندس بازرگان. 6    
دو نامه به دادستانى كه در نامه اول ضمن اعتراض به توقيف غيرقانونى اعالم . 7    

اعتصاب غذا كردم و تا يك هفته نيز اعتصابم را ادامه دادم تا اينكه بنا به توصيه آقاى 
مهندس بازرگان آن را شكستم و يك نامه هم دومرتبه به دادستانى نوشتم و به تمام 

 .جواب دادم اتهامات وارده بر خودم
ها و راديو دائماً دم از  كند اين است كه اينها در روزنامه ام مى مطلبى كه ديوانه    

هاى اعتراضيه افراد كمونيست و يا ضدانقالب را كه توقيف  زنند و حتى نامه آزادى مى
ها و  كنند و با وجود تقاضاى مكرر اينجانب هيچكدام از نامه اند چاپ مى كرده

آيا اين است معنى آزادى . اند اى منعكس نكرده ومانه مرا در هيچ روزنامهفريادهاى مظل
. دهند و نه حق جواب دادن زدن مى نه به من حق حرف. و اجراى عدالت اسالمى

احساس من اين است كه اين گروه برخالف اسالم و برخالف انسانيت و برخالف تمام 
معبد «عنوان قربانى  ه، مرا بهحال در هر گوشه از دنيا وضع شد قوانينى كه تا به

ترين دفاع، مرا دارند به  اند و بدون حتى اجازه كوچك انتخاب كرده» سفارت امريكا
 .برند قربانگاه مى

گوييد كه اين رفتار انسانى نيست،  آخر چرا به امام و به جانشين پيامبر اسالم نمى    
عنوان مثال، با  هايى براى اين احساس من بسيار است و به نشانه. اسالمى نيست

اند و  ام و آقايان هم تحقيق كرده وجودى كه درباره مسئله مجلس خبرگان نوشته
عنوان اجراكننده نقشه امريكا معرفى  باز مرا به ام، اند كه من درست نوشته فهميده
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گرفتن حقيقت، جز اجراى اعمال ضدانسانى، به چه  آيا اين تعمد را جز نديده. كنند مى
 شود تعبير كرد؟ چيز ديگر مى

مگر هيئت دولت . اند نفر از اعضاء هيئت دولت آن را امضا نكرده 17برادر، مگر     
بنابراين چرا من؟ آن هم براى يك پيشنهادى . برساندتصويب نكرد كه به اطالع امام 

اند كه از امام درباره اجرا يا عدم اجرا آن سؤال  نفر وزير كابينه آن را امضا كرده 17كه 
 .كنند
 خدايا به چه كسى بايستى متوسل شوم كه الاقل به حرفم گوش دهد؟    

اللَّه مرعشى و  ا به آيتشود كه من امام يا احمدآقا را ببينم؟ چر چرا سعى نمى    
ايد كه يك روز خبر  شويد؟ آيا در انتظار اين نشسته گلپايگانى و سايرين متوسل نمى

 مرگ، آن هم مرگ توأم با شك مرا به اطالع شما برسانند؟

براى رسانيدن صداى حق و . كنيد ولى كافى نيست دانم كه تالش مى من مى    
كنم  كسى عجيبى مى احساس تنهايى و بى من. مظلوميت من نبايد حدى قائل شويد

توانم بفهمم كه چطور ممكن است رهبران كشور كه رهبران مذهبى هم هستند  ونمى
شود،  گوش به نداى يك مظلوم كه در دوران حكومت آنها به ناحق دارد قربانى مى

چطور ممكن است كسى ادعاى رهبرى اسالم را داشته باشد و از شنيدن . ندهند
اينها با همه آنچه كه من در باره مذهب و . صداى يك مظلوم سرباز زندحرف حق و 

من از . و مرا دچار سرگيجه عجيبى كرده است. نمايد ام تطبيق نمى رهبران آن شنيده
كه به من حق دفاع بدهند و من بتوانم براى  ترسم ولى از اينكه قبل از اين مرگ نمى

ن ننگ را به ناحق بر دامان فرزندان من مردم ايران حرف بزنم مرا نابود كنند و اي
 .شوم بنشانند؛ ديوانه مى

اى كه در تاريخ  به پيوست كپى نامه. تر تالش كنيد خدا بيشتر و قاطعانه شما را به    
 .كنم به دادستانى كل انقالب نوشتم براى اطالع و اقدام شما تقديم مى 26/10/58
خصوص روزنامه  ها به ها را در اختيار روزنامه دانيد اين نامه لطفاً چنانچه صالح مى    

دانيد  توانيد و مى انقالب اسالمى قرار دهيد يا در اختيار هر مقام روحانى كه مى
 .جسارت دفاع از حق را دارد قرار دهيد

اللَّه الهوتى،  اللَّه مكارم شيرازى، آيت لطفاً در صورت وجود محاكمه از حاال از آيت    
اللَّه  االسالم كرمانى كه در كرمان هستند و نمايندگان آيت ، حجتاسالم تهرانى حجت

مرعشى و گلپايگانى دعوت فرماييد كه حتماً در جلسات دادگاه از روز اول شركت 
 .نمايند چون ممكن است اجازه ندهند مطالب در خارج منعكس شود

  برادر شما    
   عباس اميرانتظام    
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نوشته و در آن به تفصيل از » رود انقالب ما به كجا مى«نسبتاً مفصلى تحت عنوان  امروز مهندس بازرگان مقاله    

 :نويسد مشكالت و از اختالفات و از بالتكليفى مردم صحبت كرده بود و در همين موارد مى
  

خواهيم در ده  با يك لشگر مى. خواهيم چندين هندوانه برداريم با يك دست مى« 
ها، جبهه ارتجاعى،  دارها، جبهه طاغوتى ها، جبهه سرمايه جبهه بجنگيم، جبهه فئودال

مان  كار جوانان. هاى خارج ها، و جبهه جبهه مالكين، جبهه روشنفكران، جبهه چپ
ها را باددادن، انگشت روى عيب و خطاها گذاشتن نيست، بلكه عيب و  پنبه

دن شده كر درى هاى هر خانواده گشتن و پرده خطاساختن، رفتن و در قباله كهنه
اتهام و اعدام كسانى كه اصيل و . هدف اصلى زدن تيرهاى اعدام و اتهام است. است

ثمر  تواند به در اين محيط و مملكت چگونه انقالب مى... خدمتگزار و سازنده بودند
 :برسد؟ آيا بايد گفت

  روى به تركستان است كاين ره كه تو مى           ه كعبه اى اعرابىـى بـرسـم نـرسـت 
 »3صفحه  - 1358كيهان، دوشنبه اول بهمن     

  
اى از مشهد براى روزنامه جمهورى اسالمى نوشته و  على تهرانى نامه هم، آقاى شيخ 30/10/58در روز يكشنبه     

در آن شديداً اعتراض كرده بود كه وقتى وزير كشور و دو عضو شوراى انقالب هم در كارهاى اميرانتظام شريكند، 
 ):34(كنم بخشى از نوشته ايشان را نقل مىچرا فقط اميرانتظام بايد در زندان باشد و ديگران آزاد؟ 

اندركاران در اين  ملت از امام امت توقع دارد براى اين خيانت و حفظ افكار عمومى، وزير كشور و بعضى دست«    
امر از مقام خود ساقط شوند و نيز خوب است از اعضاى شوراى النه جاسوسى بخواهند پرونده دونفر از اينها را كه با 

 »اند ام شريكند ارائه دهند تا نگويند يكى از بدكاران را زندان و بقيه را امير نمودهاميرانتظ
  
 )سى و چهارمين روز بازداشت( 1358ماه  بهمن 2شنبه  سه 
اند همان چيزى كه من و بازرگان و  ها به جان هم افتاده ها و شخصيت چند روزى است كه با كمال تأسف روزنامه 

اى از زمان  اين كار صحيح نيست و در چنين برهه. زديم ها قبل فرياد مى اى دلسوز به حال مملكت، از مدت عده
صدر و روزنامه انقالب اسالمى شديداً برعليه  وزه بنىدر اين چند ر. نبايد كارى كرد كه نيروها از هم متفرق شوند

گويى،  جنگند و يكديگر را به دروغ روزنامه جمهورى اسالمى و آزادگان و كيهان كه همه در يك صف هستند، مى
االسالم تهرانى وارد بحث شده، چون مقاله  از روز يكشنبه هم كه آقاى حجت. كنند خرابكارى و خيانت متهم مى

صورت  صورت فردى و چه به كنندگان  حزب جمهورى اسالمى است درنتيجه آنها هم چه به ليه ادارهايشان برع
و بيچاره مردم ايران هم گيج و . اند هايى هم به هم داده اند و متأسفانه طرفين نسبت جمعى ايشان را كوبيده دسته

دارند كه افشاگرى شود و مردم بدانند حق با شود از امام تقاضا  ها چاپ مى هايى كه در روزنامه متحير، در اعالميه
اى و بهشتى و رفسنجانى  آقاى تهرانى در مصاحبه نسبتاً مفصلى به آقايان خامنه) 2/11/58شنبه  سه(امروز . كيست
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نمودن قرار  دليل آن كه مرا ابزارى براى متهم جواب داده است كه قسمتى از آنها را به روزنامه جمهورى اسالمىو 
 :كنم ، در اينجا ذكر مىاند داده

  
من . هاى حزب جمهورى اسالمى را به خيانت متهم كرد تهرانى چهارتن از مقام« 

شان اين است و بايد كنار  ها سوءنيت دارند بلكه خط فكرى گويم امثال اميرانتظام نمى
 .بروند

ان با ايد كه دونفرش اى گفته شما در مورد آقايان بهشتى، رفسنجانى و خامنه: سؤال    
اين اسناد . شان در النه جاسوسى موجود است اميرانتظام شريكند و اسناد همكارى

 چيست و اگر ارتباطى بوده نوع ارتباط چگونه بوده است؟

اين نوشته اين است كه دو نفر از روحانيون شوراى انقالب هم پايشان در : تهرانى    
البته دانشجويان . جاسوسى بودمبنده چون يك هفته در النه . پرونده اميرانتظام هست

طور  آنهايى كه در شورا هستند به. شان را به من انتقال دادند اطالعات خصوصى
 .خصوصى گفتند كه چنين مداركى هست و نوشته به من دادند كه خدمت امام بروم

 امام چه فرمودند؟: سؤال    

شود و معلوم  سى مىفرمودند سر فرصت برر. شود امام فرمودند بررسى مى: تهرانى    
اش را نزد امام  ترجمه. پرونده را هم كه به قم فرستاديم انگليسى بود. شود مى

 .فرستاديم
كردن  آقاى تهرانى شما سندى داريد منتشر كنيد چون بدون سند متهم: سؤال    

 .اثرات منفى به دنبال خواهد داشت
. كنم ام حمايت مى ه نوشتهمن از آنچه در نام. گويم جوابش را روشن مى: تهرانى    

ام پاى دونفر از افرادى كه در شوراى انقالب هستند در پرونده  من در نامه نوشته
اميرانتظام هست و اين طورى تحقيق شود كه بعداً نگويند يكى را زندان و بقيه را 

 البته نه. كارهاى اميرانتظام را ملت ديد. من همين مقدار بيشتر ننوشتم. اند امير كرده
اينكه آيا . اين افشاگرى اخير را، بلكه افشاگرى قبلى را كه ارتباط با امريكا داشت

اميرانتظام فرقى با . كند من گفتم فرق نمى. ارتباط با امريكا جرم هست يا جرم نيست
اگر در مورد اميرانتظام شدت عمل داشته باشند آنها هم در يك قسمت . آنها ندارد

اما آنها هم بايد تا حد . ميرانتظام شديدتر مجازات شودممكن است ا. كارشان شريكند
نبايد آنها سرجايشان . كمترى مجازات شوند نبايد آنها ذكر نشوند و از آنها غفلت شود

 .انتظام بايد علنى محاكمه شود. بنشينند و فقط اميرانتظام را زندان كنند
ام از  اى كه مطرح كرده هاستاد تهرانى در مورد اسناد اين ماجرا گفت من تا انداز    

نظر من تنها اين نبايد سركار  به. ام بعضى از اعضاء شوراى النه جاسوسى مدرك گرفته
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باشند من معتقدم كه بازرگان و هيئت دولتش سوءنيت نداشته بلكه تشخيص آنها 
خواستند، انقالبى  پاخاسته مى طور كه مبارزان به گام كار كنند و آن اين بود كه گام به

كردند  اند اما فكر مى ودند ممكن است هم اميرانتظام و آن دو نفر سوءنيت نداشتهنب
همين جورى كه بازرگان . چنين ارتباطى به نفع ايران است و اعتراض ما همين است

و دولتش را ملت نپذيرفت و اعتراض به امام هم نبود اما چرا اينها بايد هنوز سركار 
همه مطلب روى منبر گفتند و  اين. گزيده امام بودكه بازرگان هم بر درحالى. باشند

. كنند گرچه خودشان در بعضى كارها شركت داشتند چرا اين كارها را مى. نوشتند
من كى به امام اعتراض . درباره آنها بدگويى كردند آنها اعتراض نكردند فقط من كردم

ار داشتند و با آنها گام سرك به اگر كنار رفتن است همه كسانى كه با سياست گام. كردم
 .گرفتند، زندان بروند نه فقط يكى از آنها ارتباط مى

راه بهترش اين است كه . شدن كامل همين پرونده دو راه هست براى روشن    
كه همه پرونده خدمت  اميرانتظام در يك محكمه علنى بايد زود محاكمه شود و يا اين

 ».امام برسد و از ايشان استفسار شود
  
 )سى و پنجمين روز بازداشت( 1358بهمن  3شنبه چهار 
ها را با  وقتى مطالب روزنامه. كرد ديشب را نيز بسيار بد خوابيدم و فكر آينده نامعلوم، مرا به خودم مشغول مى 

سنجم، مات و متحير  ها و گفتارهاى راديو و بعد واقعيتى كه در مورد من جارى است با هم مى محتواى سخنرانى
كه اين ظلم مسلم به من حتى  جا سخن از عدالت اسالمى است و درحالى جا داد از آزادى است همه مهه. شوم مى

در . ام در جايى منعكس شود كردن داده كه اجازه دهند حتى يك كالم از مطالبى كه براى توضيح يا روشن بدون اين
اين تضاد و اين تظاهر به . شود مى جا لغت آزادى و لغت مستضعفين و دفاع از آن هرلحظه به شكلى تكرار همه

كنند، مانند پتك دائماً به مغز من وارد  كه با چه سرعتى و قدرتى هر صدايى را در نطفه خفه مى عدالت و اين
خدايا آنچه تو . ها آرزو داشتم كه به حكومت اسالمى برسيم و از عدالت اسالمى آن برخوردار شويم سال. شود مى

چرا هر كارى را به نام دفاع . شود، يك دنيا فاصله وجود دارد اى با آنچه در اينجا انجام مى هبشارتش را به بشريت داد
كنى و چهره واقعى اين گروه كه انقالب اسالمى ما را در جهت منافع  كنند و چرا تو دست آنها را باز نمى از حق مى

 دهى؟ كشانند به مردم نشان نمى يك طبقه خاص مى

صدر و روزنامه جمهورى اسالمى  خورد ولى باز جناح بنى هاى مختلف به هم كمتر به چشم مى اگرچه حمله گروه    
 .اند، اين برخورد بدون شك دشمنان ملت ما را خوشحال خواهد كرد متأسفانه در مقابل يكديگر ايستاده

 .اند دهامام از ديشب ناراحتى قلبى پيدا كرده و ايشان را به بيمارستان قلب تهران منتقل كر    
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 )سى وششمين روز بازداشت(بهمن  4شنبه  پنج 
از طرفى ديدن آقايان . ديدن من بيايد كه هنوز نيامده است اين هفته قرار بود آقاى احمد صدر حاج سيدجوادى به 

 .ديدنم نيامدند باقرى و ناصر آالدپوش هم غيرممكن شده و اين هفته اصالً به
كردم و خواهش كردم روغنى را كه دكتر پوست در سوئد به من داده بود، از  جمالى تلفن ديشب به دكتر بنى    

گفت بايد  خواست دلداريم دهد و مى او مى. ام شروع شده است سوز پوستى چون دومرتبه ناراحتى عرق. سوئد بخواهد
امروز افشاگرى  هاى روزنامه. تر شود جمهور وضع كمى روشن شايد هفته آينده پس از انتخابات رئيس. مقاومت كرد

عنوان اينكه تالشى در خروج فرزندان پاليزبان به  دانشجويان را چاپ كرده بودند و در آن دكتر مدنى را به 28شماره 
 .خرج داده، معرفى كرده بودند

 .اند، معرفى كردند دو شب قبل نيز چند روزنامه و مجله را كه با قسمت مطبوعاتى سفارت امريكا تماس داشته    
آقاى آقاشيخ على آقا «اى تحت عنوان  مقاله 1358بهمن  4امروز آقاى مهندس بازرگان در روزنامه كيهان، مورخ     

اى و هاشمى رفسنجانى دفاع كرده و نتيجه گرفته  نوشته و در آن از روحانيون، دكتر بهشتى و خامنه» شما هم بله
قسمتى . كند مؤثرترين افراد انقالب را از صحنه خارج مى است كه در اين برهه خاص از زمان هركسى با زدن اتهام،

 )35:(شرح زير است از اين مقاله به
  

سازى براى  چه اتهام و انهدام و چه توطئه و پرونده. شده بود تيرهاى دشمن حساب« 
اعم از نظامى، سياسى، روحانى، ادارى و . اخراج و افشاگرى درباره افراد از همه صنف

ين بود و اين است كه منصوبين و مأمورين و مؤثرين دست اول از جا اساس ا. بازارى
هم امكان و اختيار و اقتدار را از دولت بگيرند و هم اعتبار و احترام و . كنده شوند

 .حيثيت را از انقالب و رهبران و رهبرى آن
. كنند استاد مطهرى مغزش را متالشى مى. شود سرلشگر قرنى شهيد،سپر بال مى    

برد بايد جاسوس  اميرانتظام كه از سوءقصد موتورسواران فرقان جان سالمت بدر مى
ها، بدنام و مستأصل و مستعفى و بازداشت  ها و مديركل خبيرى. امريكا اعالم شود

دكتر . شوند ها مقتول و مجروح مى و مهديان ها ها و حاجى طرخانى عراقى. گردند مى
آيند و  ها مبارز قديمى و مخلص مطلع پركار فئودال امپرياليست از آب درمى ايزدى

  ».قس عليهذا كه تا برسيم به آقايانى از معممين شوراى انقالب
  

 :يسدنو اى خطاب به تلويزيون در همين روزنامه چنين مى مهندس بازرگان در نامه جداگانه    
  

 .اميرانتظام را براى دفاع از خود به تلويزيون دعوت كنيد«    
مردم ايران شاهد ) دى 29(شوراى محترم صدا و سيماى ايران، شنبه شب گذشته     

يك افشاگرى ديگر از اعمال آقاى مهندس عباس اميرانتظام در دوران معاونت 
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ن از تلويزيون سراسرى پخش دستور يا اجازه آقايا وزيرى ايشان بودند كه به نخست
اند و عقل و  طور كه شوراى انقالب جمهورى و مقامات ايراد نموده البته همان. شد

كند هرگونه اتهام و ادعاى خيانت، پس از رسيدگى و قضاوت  عدل و قانون حكم مى
هاى گروهى اعالم شود و  توانسته است از رسانه هاى صالح و مراجع ذيربط مى دادگاه

وزير منتخب  ادگى حيثيت و حقوق افراد خصوصاً كسانى كه از طرف نخستبه اين س
حال كه چنين خالف . اند پايمال و بازيچه نشود و معتمد امام به خدمتگزارى آمده

حقى تكرار شده است، آيا جا ندارد به اقتضاى اسالم و انصاف، براى آبروى انقالب و 
آقاى اميرانتظام دعوت نماييد در  كار، از دلخوشى و تأمين خدمتگذاران مشغول به

صحنه تلويزيون حاضر شده نسبت به اسناد و اتهامات وارده به مردم توضيح بدهد و از 
صورت يك طرف ارائه  عنوان جرم و خيانت و به بسا كه آنچه به خود دفاع كند، چه

 ».گرديده است سند برائت و خدمت باشد
  

 .اى را تهيه كردم صبح متن مصاحبه 5ب تا با ديدن پيشنهاد مهندس بازرگان ديش    
 .با وجود خوردن قرص خواب بيش از چندساعت نتوانستم بخوابم    

  
 )سى و هفتمين روز بازداشت( 1358ماه  بهمن 5جمعه  
اى كه احتماالً بشود در  امروز قسمت اعظم وقتم را صرف اصالح و پاكنويس متن دفاعيه بيست و هفت صفحه 

 .كرد، نمودم تلويزيون مطرح
چندشبى است . همچنين امروز روز انتخابات رياست جمهورى بود كه من متأسفانه از اين حق نيز محروم شدم    

 .روم صبح با خوردن يك يا دو قرص خواب از حال مى 7يا  6يا  5توانم بخوابم و در حدود ساعت  كه ديگر اصالً نمى
  
 )تسى و هشتمين روز بازداش( 58بهمن  6شنبه  
جالب توجه و زجرآور . امروز صبح روزنامه بامداد دومرتبه منتشر شد و مقاله مفصلى هم در دفاع از خود نوشته بود 

امروز . اين است كه حتى مسئوالن روزنامه رستاخيز دوران شاهنشاهى حق دفاع از خود را دارند، اما من ندارم
اند و جواب تلفن هم  محمدى هم به ديدن من نيامدههشتمين روزى است كه نمايندگان دادسرا آقاى باقرى و 

 .دهند نمى
   
 
 )سى و نهمين روز بازداشت( 58بهمن  7يكشنبه  
كنم تا يكى از  امروز هم نتوانستم با هيچ كس در دادسراى انقالب اسالمى تماس بگيرم و اصوالً هربار كه تقاضا مى 

كردن  زندانبانان كه دانشجوى پيرو خط امام هستند به دادسرا تلفن كنند، بسيار با اكراه و با هزار و يك بهانه از تلفن
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تمام روز را . كه جز اين چهارديوارى با هيچ كس نتوانستم صحبت كنم زنند و عمالً نزديك دو هفته است سرباز مى
 .به خواندن كتاب گذراندم

  
 )چهلمين روز بازداشت( 1358بهمن  8دوشنبه  
ديدنم آمدند، ديدن آنها كه تنها اميد من براى تماس با خارج از  امروز صبح آقايان ناصر آالدپوش و سعيد باقرى به 

اند و آقاى آالدپوش گفت كه امروز مخصوصاً  گفتند كه گرفتار بوده. هميشه اميدبخش است اين چهارديوارى است،
تا به آقاى ) ايشان مدتى است كه به دادستانى انقالب كرج منصوب شده است(آمده كه به دادسراى انقالب تهران 

كس درباره  خواهم هيچ نمى به ايشان توضيح دادم كه من. قدوسى مراجعه كند و بخواهد كه تكليف مرا روشن كنند
خواهم تكليفم هرچه زودتر روشن بشود و از ايشان خواهش كردم كه بازرگان و  من گذشت داشته باشد بلكه مى

من براى هر كارى . شدن وضع من اقدام كنند صدر را ببيند و بخواهد كه براى روشن سيدجوادى و بنى صدر حاج
گفت كه به آقاى . ها بدهيد و نداديد ر بود نامه سرگشاده مرا به روزنامهبعد از ايشان گله كردم كه قرا. ام آماده

خواهى بنويس و بده كه به بازرگان بدهم  حاال هرچه مى. قدوسى دادم و اشتباه كردم، چون اجازه نداد منتشر شود
خواهد در دفاع  قانه مىدانم صاد نمى. ضمناً يك نوار و ضبطصوت داد كه پيامم را هم در نوار پر كنم. تا منتشر سازند

از حقيقت به من كمك كند يا اينها را خواهد گرفت و به دادستانى و دانشجويان خواهد داد؟ به هرصورت تصميم 
 .ام اين كار را بكنم گرفته

 آنها از دادن غذا -زندانبانان  -امروز با وجود داشتن ناراحتى شديد معده و تذكر آن به دانشجويان پيرو خط امام     
 .به من خوددارى كردند

 :صدر و مهندس بازرگان نوشتم هاى زير را نيز براى دكتر بنى نامه    
  

  1358بهمن  8دوشنبه     
  از بازداشتگاه دانشجويان پيرو خط امام    

  صدر رئيس جمهور دولت اسالمى ايران جناب آقاى دكتر بنى 
چون شما طبق قانون اساسى و سوگندى كه ياد خواهيد كرد پاسدار اين قانون كه  

كنم  خفته انقالب اسالمى ايران است هستيد، تقاضا مى خون بهاى شهداى به خون
نسبت به اعمال غيرانسانى و مخالف قانون اساسى اسالمى كه در مورد من از تاريخ 

ترين  ترين و ننگين ود واردكردن بزرگروز اعمال شده و با وج 40مدت  به 29/9/58
ترين دفاعى از خودم كرده باشم  اند كه كوچك اتهامات، تا اين تاريخ حتى اجازه نداده

هاى مكرر به دادستانى، به پيشواى انقالب حضرت امام خمينى، آقاى  و با وجود نامه
فسنجانى االسالم هاشمى ر اللَّه موسوى اردبيلى و حجت حاج احمدآقا خمينى و آيت

كنندگان مملكت مبنى بر  وجه كالمى از آنها را بر خالف ادعاى اداره هيچ تاكنون به
عنوان يك  كنم به اينك از شما تقاضا مى. اند وجود آزادى به اطالع ملت ايران نرسانيده
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جمهور اين كشور اجازه دهيد تا متن مدافعات من  انسان و يك مسلمان و اولين رئيس
طور كامل به اطالع ملت ايران برسد و چون سه  يم شده است بهكه به ضميمه تقد

فرزند بسيار خردسال من در يك كشور بيگانه بدون سرپرست سرگردان هستند، 
خاطر انسانيت تكليف مرا هرچه زودتر روشن كرده و مرا از عذاب اليم روحى كه  به

باعث ناراحتى  كنند و درنتيجه دانشجويان پيرو خط امام برايم هرساعت فراهم مى
تنها تقاضاى من رسيدگى سريع به وضع و . معده و قلب من شده است، نجات دهيد

 .اتهامات من است كه اميدوارم شما شجاعت اقدام به آن را داشته باشيد
  عباس اميرانتظام    

  
  1358بهمن  8دوشنبه 

 جناب آقاى مهندس بازرگان    

شما تقاضا دارم پس از تهيه يك كپى  هاى ضمن تشكر و سپاس از اقدامات و كمك 
صدر و  صدر و متن مدافعات من براى اقدامات خودتان، نامه آقاى بنى از نامه آقاى بنى

هاى روحى  دليل شكنجه متأسفانه به. متن مدافعات را هرچه زودتر به ايشان بدهيد
ان اسالم البته اين مدعي. ام دانشجويان پيرو خط امام دچار ناراحتى معده و قلب شده

اند بلكه هر روز  حال با وجود تذكرات مكرر تغييرى در روش خودشان نداده تنها تا به نه
اميدوارم با توجه به وضع سرگردان . اند تر كرده شكنجه و عذاب روحى مرا سنگين

اى براى اينكه  ساله من در كشور سوئد، بتوانيد هرچه زودتر وسيله 9و  6و  3اطفال 
و حيثيت اجتماعى خودم دفاع كنم، فراهم كرده و اين دوران ظلم  من بتوانم از شرف

 .تر فرماييد و شكنجه مرا، آن هم در حكومت اسالمى كوتاه
هاى من  با عرض معذرت واميد اينكه دربين مسلمانان گوشى براى شنيدن حرف    

 .باشد
  عباس اميرانتظام    

   
 

صدر  هايى را كه براى مهندس بازرگان و دكتر بنى ديدنم آمد و نامه شب به 11آقاى ناصر آالدپوش در حدود     
گفت كه با آقاى قدوسى صحبت . نوشته بودم، همراه با متن مدافعات را به ايشان دادم كه به مهندس بازرگان بدهد

صبح فردا  8اً با مهندس بازرگان قرار گذاشته ساعت ضمن. كرده و قرار است تا چهارشنبه آقاى قدوسى جواب بدهد
 .ها و متن مدافعات مرا به ايشان بدهد و قول داد آقاى احمدخمينى را نيز ببيند نامه

  
 )چهل و يكمين روز بازداشت( 1358بهمن  9شنبه  سه 
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ر مقام مخالفت و مقابله با صدر به مقام رياست جمهورى اعالم نشده كه راديو و تلويزيون د هنوز رسماً انتخاب بنى 
خصوص در مورد او شروع  اى اين عمل را به او كارش را شروع كرده است، همچنانكه در دوران انتخابات با طرز زننده

 .كردند
 .هاى انگليسى بودم ديدنم نيامد و تمام روز مشغول خواندن كتاب امروز كسى به    

  
 )ازداشتچهل و دومين روز ب( 1358بهمن  10چهارشنبه  
امروز عباس فزونى دانشجوى عضو گروه دانشجويان با زندانبان همكارش رفت و دونفر ديگر بجاى آنها آمدند البته  

تر از افراد قبلى داشته  هرحال اميدوارم رفتارى انسانى به. تر مطابق معمول نه سالم بلد هستند و نه احترام به بزرگ
 .دامروز راديو را هم از من گرفتن. باشند

ديدنم آمدند و بيش  بعدازظهر به 5/5هنگام عصر آقاى احمد صدر حاج سيدجوادى و آقاى ناصر آالدپوش ساعت     
آينده همچنان مبهم و تاريك است و با وجود نبودن هيچ مدركى، هيچ آدم شجاعى . ساعت صحبت كرديم از يك

دوستان نهضت آزادى هم . گيرى جاعت تصميمدادستانى هم نه مدرك دارد و نه ش. نيست كه بتواند تصميم بگيرد
همه متوسل به احمدآقا . اند مستقيماً با خود امام صحبت كنند كدام نتوانسته دانند و هيچ صالح را در سكوت مى

دهد كه اين  و آيا سالمت ايشان اجازه مى. همه بايستى از طريق احمدآقا مطالب را به اطالع امام برسانند. شوند مى
كه  صورت مبهم باقى بماند؟ آنها بعد از ساعتى رفتند بدون اين ان مطرح شود و يا همچنان بايد بهمطالب نزدش

 .ترين اظهارنظرى بكنند بتوانند كوچك
 .ام صحبت كنم و بايد منتظر درست شدن تلفن باشم نتوانستم با خانواده خرابى تلفن دليل امروز به    

  
 1)بازداشت چهل و سومين روز( 58بهمن  11شنبه  5 
  )36.(دهنده بهترشدن وضع من باشد، گذشت امروز هم مانند روزهاى ديگر بدون هيچ اتفاقى كه نشان 
 
 )چهل و چهارمين روز بازداشت( 58بهمن  12جمعه  
 .اى براى نوشتن ندارم مانند روز قبل هيچ حوصله 
  
 )چهل و پنجمين روز بازداشت( 58بهمن  13شنبه  
اند، خود ايشان  به آقامهدى تلفن كردم كه داروهايى كه برايم فرستاده. امروز نيز مطلقاً تماس و اميدى بوجود نيامد 

 .كننده بود صحبت ايشان مأيوس. بياورد
  
 )چهل و ششمين روز بازداشت( 58بهمن  14يكشنبه  
صورت معما درآمده  سئله كوچك كه بهدوستان نهضت آزادى من با همه صداقتشان تحرك كافى را براى حل اين م 

تواند در حل مسائل كمك كند، اقدام  العاده مى ندارند و من هيچ اميدوار نيستم در اين هفته كه وجودشان فوق
 .عمل آورند جدى به
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اى بر كارهاى ايشان هم مترتب  توانم قضاوتى داشته باشم چون هيچ نتيجه درباره آقاى آالدپوش هم هيچ نمى    
 .نيست

  
 )چهل و هفتمين روز بازداشت(تولد حضرت رسول  -  58بهمن  15دوشنبه  
با كمك دكتر مكرم افشار كه تلفنى دستور داد، از دارو استفاده . امروز از صبح دچار سرگيجه و تهوع شديد شدم 

 .كردم
  
 )چهل و هشتمين روز بازداشت( 58بهمن  16شنبه  سه 
ام بسيار ناراحتم  امروز هم حالم بد است و بيشتر از همه تنهايى و ظلمى كه به من وارد شده و رهاشدن خانواده 

 .كرده است
  
 )چهل و نهمين روز بازداشت( 58بهمن  17چهارشنبه   
الب آقاى خصوص اينكه دادستان كل انق به. ناراحت بود. ديدنم آمد امروز آقاى ناصر آالدپوش تلفن كرد و شب به 

قول خودشان  از طرف ديگر از ديشب كه دانشجويان دومرتبه به. قدوسى قادر به گرفتن هيچ تصميمى نيست
بعداز  2اند و بعد هم دكتر ميناچى را متهم كردند و ساعت  پايه درباره من گفته افشاگرى كردند و باز مطالبى بى

آالدپوش ابراز . اند تور دادستان او را به زندان اوين بردهشب هم او را از منزلش توقيف كردند و حتى بدون دس نيمه
تواند ميناچى را به اينجا بياورد كه اقالً تنها نباشيم تا ببينيم چه  كرد و طبق توصيه من قرار شد اگر مى ناراحتى مى

 .بايد كرد
ع كرده و اعمال صورت بسيار شديدى دفا امشب مهندس بازرگان، شجاعانه، دومرتبه از من و ميناچى به    

بهمن چاپ شده  17متن مصاحبه و سخنان ايشان در كيهان . گانه خوانده و آنها را محكوم كرد دانشجويان را بچه
از طرف ديگر يك نسخه از متن مدافعات مرا به راديو تلويزيون داده و در سخنانش گفته بود كه بايستى آن را . بود
صدر نيز شديداً  دكتر بنى) 37.(آن را در اختيار جرايد قرار دهندصورت كامل با صداى خودش پخش كنند و  به

ديدنم بيايد،  چون قرار است كه مهندس بازرگان فردا صبح به). كيهان امروز(اعمال دانشجويان را محكوم كرده بود 
 :هاى براى افراد زير نوشتم بنا به توصيه آقاى آالدپوش نامه

. 5دكتر سامى   . 4داريوش فروهر  . 3اصغر حاج سيدجوادى   ر علىدكت. 2دكتر صادق طباطبايى   . 1    
دكتر ابوالحسن . 9دكتر مبشرى  . 8حجةاالسالم هاشمى رفسنجانى  . 7دكتر بهشتى . 6اى   حجةاالسالم خامنه

  احمد صدر حاج سيدجوادى. 11صدر    اللَّه بنى فتح. 10صدر   بنى
  
 )داشتپنجاهمين روز باز( 58بهمن  18شنبه  5 
البته چون مهندس بازرگان براى مصاحبه به كيهان . ديدنم آمد امروز صبح آقاى رادنيا به اتفاق آقاى آالدپوش به 

شب  بعداز نيمه 5/1طبق اطالعاتى كه دادند ديشب آقاى دكتر ميناچى در ساعت . رفته بودند، نتوانستند كه بيايند
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صدر و  جمهورى اسالمى خبر آزادى ايشان را طبق دستور دكتر بنى امروز صبح هم روزنامه. از زندان آزاد شده بود
 .شوراى انقالب چاپ كرده بود

عنوان همراه و  صدر هم به روزنامه آزادگان در چندين مقاله شديداً به بازرگان حمله كرده بود و حتى به بنى    
گويا قرار است از امروز متن مدافعات من . همگام بازرگان شديداً تاخته بود و به من هم هرچه خواسته بود گفته بود

 .در كيهان چاپ شود
قرار شد دومرتبه آنها را بنويسم و . اى ايراد گرفت هايى كه نوشته بودم نسبت به  جمله آقاى آالدپوش درباره نامه    

 .ايشان امشب بفرستند ببرند
 .باشد شده براى آقايان فوق بشرح زير مى متن نامه اصالح    

  
  1358بهمن  18

  ...............   برادر عزيز جناب 
امروز پنجاهمين روزى است كه برخالف قانون و انسانيت و اسالم در زندان انفرادى و 

هاى روحى دانشجويان پيرو خط امام در بازداشتگاه دانشجويان بسر  تحت شكنجه
يك انسان باشرف توان به  ترين اتهاماتى است كه مى برم و اتهامات آنها نيز ننگين مى

طور مستقيم  در تمام اين مدت تنها مهندس بازرگان از حق و شرف من به. وارد كرد
 .دفاع كرده است

خاطر  امروز دست نياز من براى كمك به سوى شما دراز شده است و اميدوارم به    
سوزاند  حقيقت و دفاع از مظلوميت و ظلم جانسوزى كه همه وجود مرا سوزانده و مى

 .فاع از حق برخيزيد و من و مهندس بازرگان را در اين برهه از زمان تنها نگذاريدبه د
بدون شك كمك شما در اين لحظات حساس حيات سياسى من كه زندگى     

خانوادگيم را در يك كشور بيگانه دچار سرگردانى و نابسامانى كرده، كمك بزرگى 
حيثيت و زندگى او در معرض  خواهد بود براى دفاع از حقيقت و انسانى كه شرف و

 .نابودى قرار گرفته است
  از بازداشتگاه دانشجويان پيرو خط امام    

  عباس اميرانتظام    
  
كردن  دليل خالصه هاى كيهان و انقالب اسالمى مقدارى از متن مدافعات مرا چاپ كرده بودند كه به امشب روزنامه 

صدر و احمد صدر  ضمناً آقايان بنى. ين غلط اماليى داشتها قطع شده بود و چند آن ارتباط بين قسمت
 .سيدجوادى از دكتر ميناچى دفاع كرده بودند حاج
 )38.(جا چاپ كرده بود روزنامه اطالعات تمام مدافعات را يك    
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 2)پنجاه و يكمين روز بازداشت( 58بهمن  19جمعه  
 )39:(و مهندس بازرگان نوشتم) حمدا(هاى زير را براى آقايان صدر حاج جوادى  امروز نامه 

  
  

  58بهمن  19
  برادر ارجمند جناب آقاى احمد صدر حاج سيدجوادى    

بهمن در مورد دكتر ميناچى خواندم و  18شنبه  مقاله شما را در روزنامه كيهان پنج
ساعت  24العاده ناراحت شدم كه چه شد كه آن برادر در مدت  در مورد خودم فوق

 50العمل نشان داد ولى در مورد من پس از  ميناچى در جرايد عكسنسبت به دكتر 
 :روز هنوز سكوت كرده است آيا

 شناسيد؟ ايشان را بيشتر از من مى. 1    

 ها و كارهاى ايشان بيشتر از كارهاى من اطمينان داريد؟ نسبت به حرف. 2    

سال  26شما در مدت رزم  تر و هم عنوان يك برادر كوچك كنيد كه به آيا فكر نمى    
روز  50خصوص با وضع تنهايى و  گذاشتيد به حق اين بود كه مرا هم تنها نمى

 بازداشت ظالمانه من؟

 برادر كوچك شما    

  عباس اميرانتظام    
  

  
  

  58بهمن  19جمعه 
 جناب آقاى مهندس بازرگان    

طور كه شايد استحضار داشته باشيد من بالفاصله پس از توقيف، نسبت به  همان 
توقيف خود اعتراض و كليه اتهامات وارده را رد كردم كه متأسفانه در جايى منعكس 
نشد و اينك ضمن تكرار رد اتهامات، آمادگى خودم را براى مصاحبه تلويزيونى اعالم 

طرح اين مطلب در شوراى انقالب و اطالع به نمايم كه اميدوارم با كمك شما و  مى
از كمكى كه در اين . جمهور اين اجازه به من داده شود صدر رئيس جناب آقاى بنى

 .كنم مورد مبذول خواهيد داشت، تشكر مى
 شاگرد شما    

  عباس اميرانتظام    
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 )پنجاه و سومين روز بازداشت( 58بهمن  21يكشنبه  
. ها را به ايشان بدهم امروز تلفنى با آقاى آالدپوش صحبت كردم قرار شد امشب بيايند يا كسى را بفرستند كه نامه 

ديروز آقاى قدوسى مصاحبه راديويى داشت كه در مورد من اظهار داشت احتماالً مداركى را دارند كه بتوانند ترتيب 
 .محاكمه مرا بدهند

  :وسى دادستان كل نوشتمنامه زير را براى آقاى قد    
  

 58بهمن  21

 بسمه تعالى       

  جناب آقاى قدوسى دادستان كل 
كرات در راديو و تلويزيون نسبت به اتهامات  روز بازداشت به 53احتراماً چون در اين  

وسيله از آن جناب تقاضا  طرفه صحبت شده است بدين طور يك وارده بر اينجانب به
يبى داده شود كه اينجانب هم بتوانم از امكانات مشابه براى دارم دستور فرماييد ترت

از توجهى كه در اين مورد . دفاع از شرف و حيثيتم از راديو و تلويزيون استفاده نمايم
 .كنم مبذول خواهند فرمود قبالً سپاسگزارى مى

  با تقديم احترام    
  عباس اميرانتظام    

   
 

 )بازداشت پنجاه و نهمين روز(بهمن  27شنبه  
برادر، من هم سفير دولت «: جمهور تلفن كردم و گفتم صدر رئيس امروز در حدود ساعت پنج بعدازظهر به دكتر بنى 

خاطر  به. ام حال براى شما نوشته روز است در زندان دانشجويانم و سه نامه تا به 60جمهورى اسالمى بودم كه 
هرصورت نظرش  به! خبر نداشته كه من در اسارت دانشجويانم گفت كه» .اى كه داريد وضع مرا روشن كنيد وظيفه

 .اين بود كه تا فردا شب صبر كنم
  
 )شصت و يكمين روز بازداشت( 58بهمن  29دوشنبه  
 .زدگان به جنوب رفته بودند صدر براى رسيدگى به كار سيل امروز تلفن كردم، آقاى دكتر بنى 

خط آقاى قدوسى را كه حاكى از انتقال  من به اوين منتقل شوم و دستآقاى آالدپوش آمد و گفت كه قرار شده     
قرار شد چون دكتر مكرم افشار به اتفاق دكتر وزيرى براى . من به آنجا و انجام محاكمه علنى بود به من داد

 .آالدپوش بسيار خوشبين بود. ديدنم بيايند، اين انتقال فردا انجام شود هاى جسمى امشب به ناراحتى
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فعالً برو به خدا توكل داشته : گفت. تواند حرف بزند پيدا بود كه نمى. تلفنى با مهندس بازرگان صحبت كردم    
صدر گفت  اللَّه بنى فتح. اند كه هيچ نظرى ندارند باش تا ببينم چه خواهد شد و تأكيد كرد كه امام و احمدآقا گفته

 .كه فردا صبح تلفن كنم و نتيجه را از ايشان بپرسم
. شب ساعت هشت و نيم دكتر مكرم افشار و دكتر وزيرى آمدند و هردو آزمايشات زيادى كردند و نسخه نوشتند    

 .قرار شد كه خود دكتر افشار دواها را بخرد و توسط مهندس بازرگان برايم بفرستد
خاطر تلفنى كه به دكتر  به) عباس عبدى(نام مستعار حسن عباسى  ديروز بعدازظهر يكى از اين دانشجوها به    
ام و مانند  جمهور تلفن كرده العاده ناراحتم كرد و اعتراض داشت كه به چه حقى به رئيس صدر كرده بودم فوق بنى
جا نگهدارند و با هيچ كسى هم  ال دارند كه تا ابد مرا در ايناينها خي. ها را قايم كرد ها در را به هم زد و تلفن بچه

. ام اى هستم، من سفير اين مملكت بوده شده من يك آدم شناخته! گويم آخر دانشجو تا مى. تماسى نداشته باشم
گذارد و به من پرخاش  همه مطلب را كنار مى. ام و بايد يك روزى به وضع من رسيدگى شود گمنام كه نبوده

 .كنى؟ خدايا كمك كن ند كه ارزش يك اوباش بيشتر از توست، چه حقى دارى خودت را با ديگران مقايسه مىك مى
  
 )اوين - شصت و دومين روز بازداشت ( 58بهمن  30شنبه  سه 
  اولين روز اوين 
صبح  5/9امروز از ساعت هشت آماده بودم كه طبق اطالع آقاى آالدپوش براى محاكمه به اوين منتقل شوم، تا  

كار بود تلفن كردم، گفت خبرى ندارد، آقاى  پور كه مأمور اين صبر كردم خبرى نشد، به دادستانى، آقاى عرب
پور تلفن  ج تلفن كردم و ايشان به آقاى عرببه آالدپوش در كر. آالدپوش حتى فراموش كرده بود كه به او بگويد

 .كرد و نزديك ظهر با دو نفر ديگر آمدند كه به اوين رفتيم
مندم كه  قبل از خروج از بازداشتگاه دانشجويان به بازرگان تلفن كردم و پرسيدم اگر محاكمه باشد، من عالقه    

. بايد منتظر باشيم. ند كه محاكمه خواهد بود يا نهدا گفت كه واقعاً نمى. وكيل داشته باشم و بعد هم مشورت كنم
. شود تماس گرفت كه نمى هرصورت از ايشان خواهش كردم كه اگر در دو روز آينده من تماس نگرفتم، يعنى اين به

 .خود ايشان سعى كند كه با من تماس بگيرد
كه  لب را به شما توضيح دهيم، يكى اينخواستيم دو مط قبل از خروج دو نفر از دانشجويان آمدند و گفتند كه مى    

اى افتادم كه در روى ظرف  بالفاصله ياد فروشنده(اينجا بازداشتگاه دانشجويان نيست بلكه متعلق به دادسرا است 
ها  كه مگس اى حبوبات؟ گفت براى اين كه شيره است چرا نوشته شيره نوشته بود حبوبات، از او پرسيدند برادر اين

روز در ساختمانى كه صددرصد در كنترل دانشجويان بوده و بدون اجازه آنها  62.) روى آن ننشينندمتوجه نشوند و 
دوم اينكه ما شما را متهم . جا بازداشتگاه ما نيست گويند كه اين اند و مى ام و حاال آمده شد خورد، بوده حتى آب نمى

نظر داريد  فتم همين اندازه كه شما دو نفر حسنگ. ايم ايم، بلكه مطالبى كه در باره شما بوده فاش كرده نكرده
 .خوبست ولى مطمئن باشيد كه اعمال شما را نه تاريخ و نه خدا نخواهند بخشيد

طرف اوين حركت كرديم، اول قرار بود اجازه دهند كه من وسائل اضافى خودم  صبح بود كه به 11نزديك ساعت     
اين . به زندان آمديم. شود، من هم اصرارى نكردم بعد گفتند نمى جمالى بسپارم كه را به منزل دكتر مصطفى بنى
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كرد گذشتيم و به  ها را كامالً جدا مى بينم، از دو در ورودى كه محوطه اولين بارى است كه زندان اوين را مى
به اتاق پور  اى از جوانان مسئول در آنجا بودند، من در راهرو نشستم و آقاى عرب عده. ساختمان دادستانى رفتيم

اين ساختمان گويا . مسئول زندان رفت و حكم مربوطه را گرفت و به اتفاق يك نفر ديگر به ساختمان زندان آمديم
كارت مخصوص را پر كردند و شماره . در اتاق افراد نگهبان وارد شديم با خوشرويى برخورد كردند. باشد 6و  5بند 

اين سلول . تند و بعد هم به سلول انفرادى هدايت شدمبه گردنم انداختند و عكس گرف) 11058(مخصوص را 
اگرچه وضع . اى براى كنترل افراد پاسدار است مترى و يك در با دريچه 5/2متر با يك پنجره در ارتفاع  3*80/1

ها شرايط مشابه دارند  اتاق و ساختمان كثيف است، ولى در اينجا احساس زندگى بيشتر است چون همه افراد سلول
داروهايى كه آورده . افراد پاسدار هم مؤدب و مهربانند. خندند اند كه با صداى بلند مى چنان عادت كرده اً آنو اكثر

. اى بسيار قوى داشت زاده بود كه روحيه دكتر شيخ االسالم. عصر دكتر آمد. بودم در اتاق نگهبانى نگهداشتند
. وان در آن حركت كرد، در اينجا بسيار كم استت متأسفانه مقدار فضايى كه مى. داروهاى مرا به من پس داد

 .رفتن و هم ساير مسائل روشن بشود اميدوارم آقاى قدوسى را ببينم شايد هم مسئله راه
البته چند . ها هستند نفر در اين سلول 4تا  2نفرى وجود دارد كه اكثراً  سلول تك 14در بندى كه من هستم     

تراشى وجود  پريز برق براى ريش. ها، راهرو و دستشويى همه كثيف است لسلو. سلول هم مانند من تنها هستند
افراد زندانى در روز حق دارند ده دقيقه در . دهند بعدازظهر مى 6و شام را ساعت  12ناهار را معموالً ساعت . ندارد

د به دستشويى هواى آزاد قدم بزنند در بقيه ساعات در داخل سلول هستند و بيش از چندبار در روز حق ندارن
كس حق ندارد از سلول خارج شود و براى آنهايى كه  صبح تمام درها قفل است و هيچ 5شب تا  10از ساعت . بروند

 .ناراحتى كليه داشته باشند عذابى طاقت فرساست
برادر : زنند در بين ساعت ده شب تا پنج صبح آنهايى كه احتياج شديد به رفتن دستشويى دارند دائماً فرياد مى    

خيزد به نوبت به هر سلولى  ساعت پنج كه پاسدار از خواب برمى. شود ولى جوابى به آنها داده نمى. در را باز كن
زند كه زود باش توالت را ترك كن  اند داد مى كه رفته دهد كه به دستشويى برود و دائماً هم سر افرادى اجازه مى

افراد . آيند و با همه رفتارى انسانى دارند نظر مى ان خوبى بهخوشبختانه پاسدارهاى فعلى مرد. نوبت بعدى است
امشب . آيند، اگرچه نگاه آنها به همه نگاه به گناهكار و مجرم است نظر مى حال مردمان انسانى به دادستانى هم تا به

صدا بود ولى  كردن دانشجويان را نداشتم و با اينكه پچ با توجه به سكوت نسبتاً خوب خوابيدم، چون ناراحتى پچ
 .جنگ اعصاب نبود

   
  
 

 )انفرادى -اوين  -روز بازداشت  63(چهارشنبه اول اسفند  
از ساعت . دليل سروصدا بيدار بودم، معهذا همه را براى نماز دوباره بيدار كردند صبح به 5/4با وجودى كه از ساعت  
رفتار . ام كه با آقاى قدوسى تماس بگيرم هنوز موفق نشده. صبح هم اجازه دادند در محوطه قدم بزنم 9تا  5/8

ابتدا در سلول و حتى پنجره را بستند ولى . بعدازظهر تعويض شدند 3پاسداران بسيار انسانى است و امروز ساعت 
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متن . بسيار صميمانه ور فتارى پر از مالطفت و محبت داشتند. بعداً چند نفر از آنها آمدند و با هم صحبت كرديم
. را در روزنامه اطالعات دادم بخوانند، درباره اتهامات من صحبت كردند كه براى آنها توضيح دادممدافعات خودم 

دولت . وزير انجام شده و دولت هم همه آنها را تأييد كرده ها و مذاكرات من با تأييد و تصويب نخست همه مالقات
بار هم قبالً استعفا داده بود و امام دومرتبه به  كرد و يازده عنوان يك وظيفه شرعى از طرف امام خدمت مى بازرگان به

اند مورد اعتراض قرار گيرد، آيا همه چيزى  بنابراين نبايستى اعمالى را كه امام تأييد كرده. ايشان تكليف كرده بودند
ها گذاشته صحيح است و آيا اين براى ايجاد تفرقه بين ملت ما نيست؟ آيا همه  نوشته و در پرونده CIAرا كه 

اند ترجمه كنند و آيا براى چنين مطالبى كه  اند؟ آيا درست توانسته اند دانشجويان خوانده چيزى را هم كه نوشته
شود  دان، اصالت متن و اصالت ترجمه را گواهى كرده و آيا مى احتياج به تخصص در زبان دارد يك مقام مسئول زبان

 .بوجود آوردگروهى را محكوم كرد و چنين زندگى سياهى را برايشان 
خواهش كردم كه با آقاى . به ديدن من هم آمد. هاى اين بند ديدن كرد امروز آقاى كچويى از تمام سلول    

قدوسى تماس بگيرد و ضمناً از آقاى آالدپوش سؤال كند كه نتيجه تحقيقات ايشان به كجا رسيده است؟ ضمناً 
در اينجا . داند يرم، گفت تا فردا خبر خواهند داد، خدا مىام در سوئد تماس بگ خواهش كردم اجازه دهد با خانواده

طوركلى قطع شده و با وجود رفتار صميمانه و توأم با ادب و احترام اكثريت پاسداران معهذا  تماس من با خارج به
 .شود قايل شد نوع زندان و مراقبت از من تحت شديدترين شرايطى است كه براى يك زندانى مى

  
 )انفرادى -اوين  -روز بازداشت  64( 58سفند ا 2شنبه  پنج 
چون در اتاق و پنجره كوچك آن را هم بسته ! دانم كجا؟ نمى. ديشب بيش از بيست نفر از زندانيان اين بند را بردند 

توانم  آنچه مى. ها پر شد امروز صبح مجدداً عده ديگرى را آوردند و همه سلول. بودند خدا كند كه آزاد شده باشند
يم اين است كه تعداد زندانيان زياد است و گذراندن اين دوران بالتكليفى بدون شك زجرآورترين دوران زندگى بگو

خدايا به همه . اولين كارى را كه دولت بايستى انجام دهد رسيدگى به كار همين مردم است. هر انسانى است
بعدازظهر نيز مسئول دادسرا . نزده دقيقه راه برومامروز صبح اجازه دادند پا. گناهان كمك كن و آنها را نجات بده بى

 .ساعت در محوطه با حضور پاسدار قدم بزنم در زندان ما و پاسداران محبت كردند و اجازه دادند يك
 5/2نكات جالب درباره زندان اين است كه زندان عبارت از يك چهارديوارى است كه داراى يك پنجره در ارتفاع     

متر با روپوش نرده آهنى و غيرقابل دسترسى، يك در آهنى، يك پنجره كه از بيرون  سانتى 100*80متر در ابعاد 
در زندان . تواند داخل را ببيند و يك المپ در داخل محفظه فوالدى غيرقابل دسترسى براى روشنايى نگهبان مى

دوش آنقدر كثيف است كه من فكر . ها و توالت بسيار كثيف است پريز برق وجود ندارد، آينه وجود ندارد، دستشويى
ها پتوى  كف سلول. شود كنم تا آخرين روز بتوانم از آن استفاده كنم و در راهرو هم با نرده آهنى بسته مى نمى

عنوان  متر كه پارچه پاره و كثيفى روى آنها را پوشانده، به سانتى 8-10سربازى كثيف و تشك اسفنجى با ضخامت 
دهند و هر شخصى يك بشقاب  اى به كسى نمى ليوان شيشه. بالش وجود ندارد. شود ده مىروانداز براى خواب، استفا

عنوان گرمايش  در سلولى كه من هستم كانال هوادهنده به. پالستيكى و يك قاشق و يك ليوان پالستيكى دارد
واهش كردم يك شدم، خ كند و همان روز اول آنقدر سرد بود كه داشتم خشك مى مركزى وجود دارد ولى كار نمى
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كنم دوده و گاز كربنيك است كه تمام  بخارى عالءالدين به من دادند، ولى نتيجه اين است كه هرچه تنفس مى
دانم چه مدتى  نتوانستم اصالح كنم، نمى. ام امروز سومين روزى است كه آمده. بينى و آب دهانم را سياه كرده است

شوم با انبوهى از ريش و موى بلند سر و قيافه كثيف و زننده خارج در اينجا خواهم بود؟ قاعدتاً اگر روزى آزاد 
 .خواهم شد

آخرين (منزل ما  نفر ديگر به به اتفاق سه 1358تيرماه  21عنوان عضو گروه فرقان در شب  امشب كسى كه به    
. ه ديدن او رفتمحمله كرده بود، توسط يكى از پاسداران به من معرفى شد و ب) خواستم به سوئد بروم شبى كه مى

به او گفتم اگر رضايت من كافى براى نجات او . خورد كه او گناهى ندارد صورت بود و قسم مى جوانى قدبلند و خوش
 .باشد، حاضرم اين رضايت را بدهم

  
 )انفرادى -اوين  -روز بازداشت  65( 58اسفند  3جمعه  
ام  صبح دومرتبه ناراحتى كليه. درنتيجه خوابم نبرد دليل بستن در سلولم ديشب نتوانستم به دستشويى بروم، به 

دليل اظهار همدردى و محبت تقريباً كليه پاسداران،  به. كرد رفتن را بسيار مشكل مى طورى كه راه شدت پيدا كرد به
 صفت امروز كه هنوز نوبت گروه پاسداران انسان. خدايا تو كمك كن. گويا قراراست كه محل كار آنها را عوض كنند

 .اجازه دادند بيشتر راه بروم. است
دكتر . موافقت كردند به قسمت بهدارى رفتم. بعدازظهر حالم بدتر شد و تقاضا كردم به دكتر مراجعه كنم    

پس از بازگشت به . حالم دگرگون شد. زاده بود و بعد هم متخصص كليه آمد مرا معاينه كرد و دارو داد االسالم شيخ
اند و نه اجازه  هنوز كه هنوز است نه جوابى براى ديدن آقاى قدوسى داده. وز را خوابيده بودمسلولم تقريباً تمام ر

 .ام را تلفن به خانواده
  
 )انفرادى -اوين  -روز بازداشت  66( 58اسفند  4شنبه  
شدن آنها و  دليل بارش برف ديشب و آب به. با خوردن داروهاى جديد كمى حالم بهتر شد و ديشب را بهتر خوابيدم 

امروز بعد . هاى درختان امروز صبح نتوانستم به هواخورى بروم و قدم بزنم ريزش قطرات برف آب شده از روى شاخه
البته فعالً . اند كه مرا به بند عمومى ببرند ان دستور دادهاز پنج روز باالخره آقاى قدوسى به آقاى كچويى رئيس زند

 .اى يك روز مالقات هست در بند عمومى هفته. اند ولى قرار است كه فردا اين كار را بكنند نبرده
كنند و درد بيشتر تمسخر و خنده  يكى از مسائل دردآور اين است كه اكثراً افراد متأثر هستند و حتى گريه مى    

كرد و چندنفرى از افراد  دليل تأثرات فراوان، شديداً گريه مى امشب جوانى به. فراد است كه خردكننده استبعضى ا
الهى شكر به آنچه كه در اين دوران مرا ناظر آن . آوردند كردند و اداى او را درمى كردن مسخره مى او را در حال گريه

 .اى كرده
  
 )انفرادى -وين ا -روز بازداشت  67( 58اسفند  5يكشنبه  
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اند مرا به قسمت عمومى منتقل سازند، هنوز اين امر انجام  با وجودى كه دو روز است آقاى قدوسى دستور داده 
كنم ولى هيچ  نشده است و هر روز چندين بار از همه مسئوالن دادستانى كه در بند هستند اين تقاضا را تكرار مى

شب همه از زندان اوين رفتند تا ساعت  12ى، پاسداران ساعت جمهور ديشب طبق دستور رئيس. تأثيرى ندارد
صبح . كردن و با ايجاد سروصدا اجازه ندادند كه بخوابم صبح دو نفرى كه از دادستانى بودند با بلند صحبت 2نزديك 

اسدار در را باز برادر پ: زدند ها به خيال اينكه پاسداران هستند بلندبلند فرياد مى هم از ساعت پنج و نيم ساير زندانى
 .نتيجتاً چندساعتى بيشتر نشد كه بخوابم. كن
رغم دستور آقاى قدوسى هنوز هيچ اقدامى براى انتقال من به قسمت عمومى داده نشده است به هركسى  على    

يچ ه. پناه برس الهى به داد ما مردم بى. گيرد ولى هيچ اقدامى صورت نمى. چشم، همين االن: گويد گويم، مى كه مى
 .شود تماس گرفت، بايد سوخت و ساخت كس نمى با هيچ. هيچ دادرسى نيست. پناهگاهى نيست

در حدود ساعت هشت بعدازظهر كه به اتاق نگهبانى دادسرا در بند رفته بودم كه قرص خوابم را بگيرم، گفتند     
نگهبان ساختمان و دكتر بهدارى و يك نفر از . وسايلم را جمع كردم. حاضر شوم كه به قسمت عمومى بروم

هاى قلب و معده  دليل ناراحتى واهند برد، ولى بهدانستم مرا به كجا خ من نمى. پاسداران هم همراه دكتر آمده بودند
هايم را كه بسيار  خوشبختانه توانستم حمام كنم و لباس. و سرگيجه مرا به بهدارى بردند و در آنجا بسترى كردند

 .اگر اجازه دهند مدتى در بهدارى بمانم احتماالً بهتر خواهم شد. كثيف شده بود بشويم
  
 )بهدارى -اوين  -ز بازداشت رو 68( 58اسفند  6دوشنبه  
متر بسيار كثيف و بدون هواى آزاد كه اگر مدت  8/1x3دانم كه چگونه شكر تو را بجا آورم كه از سلول  خدايا نمى 

شدم به بهدارى منتقل شدم كه الاقل هوايى سالم و سلولى تميز و  كرد حتماً مسلول هم مى ديگرى ادامه پيدا مى
دكتر بهدارى هم ديشب و هم امروز صبح از حالم جويا شد و دواها را تأكيد كرد . ا دارمامكان استراحت و معالجه ر

 .و براى ناراحتى كليه قرار است متخصص كليه كه هفته قبل مرا ديده بود دوباره مرا ببيند
دبار آقاى ديدنم آمدند و چن به) عضو شوراى نگهبان(اللَّه جنتى  اتفاق آقاى آيت ظهر امروز آقاى قدوسى به    

آقاى صادق طباطبايى ديشب . شما كه حالتان خوب است اينجا راحت هستيد«: قدوسى در حضور آقاى جنتى گفت
زودى تا هشت روز  و بعد اضافه كرد كه به» تلفن كرد كه حال شما خوب نيست و من گفتم شما را اينجا بياورند

گفتم احتياج به احضار . گفت شما كه احتياج نداريد. رمخواهم وكيل بگي گفتم مى. شود آينده محاكمه شما انجام مى
طبق مداركى كه در : گفت. ام در سوئد پرسيدم بعد درباره ارسال حقوقم براى خانواده. حتماً: پاسخ داد. شهود دارم

گفتم كه . هاى متفاوت هستيد و آقاى دكتر كمال خرازى گفته كه احتياج نداريد اينجا هست، شما داراى شركت
 .پاسخ داد كه به آقاى خرازى دستور خواهد داد. ا مربوط به گذشته است نه حالآنه
 :بالفاصله پس از رفتن ايشان نامه زير را براى ايشان نوشتم    

  
 58اسفند  6دوشنبه     

  جناب آقاى قدوسى دادستان كل انقالب 
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ر زندان انفرادى روز اقامت د 6دليل كسالت پس از  احتراماً از اينكه اجازه داديد به 
چون فرموديد كه . پائين، به بهدارى زندان منتقل شوم بسيار سپاسگزارم 325واحد 

زودى محاكمه اينجانب شروع خواهد شد، استدعا دارم دستور فرماييد ترتيبى داده  به
شود كه آقايان مهندس مهدى بازرگان و احمد صدر حاج سيدجوادى در روز 

 .ضا و دعوت اينجانب به بهدارى زندان بياينداسفند بنا به تقا 9پنجشنبه 
   با تقديم احترام
  عباس اميرانتظام

  
 )بهدارى -اوين  -روز بازداشت  69( 58اسفند  7شنبه  سه 
ناراحتى معده و قلب و كليه هنوز . شوم امروز حالم كمى بهتر شده، البته هنوز چندساعتى دچار ضعف جسمى مى 

 325دليل نظافت و بزرگى اتاق قابل مقايسه با سلول انفرادى واحد  رفته محيط بهدارى زندان به هست ولى رويهم
 .پايين نيست

  
 )بهدارى - اوين  - روز بازداشت  71( 58اسفند  9شنبه 5 
جمالى، مهندس بازرگان و احمد صدر حاج سيدجوادى كه كتباً  امروز هم با وجود انتظار اجازه ندادند دكتر بنى 

 .آقاى قدوسى گفت حق مالقات دارم ولى معهذا اجازه به كسى ندادند. ديدنم بيايند تقاضا كرده بودم؛ به
اميرانتظام مشاعر «داشت كه در اطالعات با تيتر درشت  ها امروز آقاى قدوسى يك مصاحبه طوالنى با روزنامه    

 )40.(چاپ شده بود» خودش را از دست داده است
  
 )بهدارى - اوين  - روز بازداشت  73( 58اسفند  11شنبه  
 :نامه زير را امروز براى آقاى قدوسى نوشتم 
  

  58اسفند  11شنبه 
  بسمه تعالى

 جناب آقاى قدوسى دادستان كل انقالب    

رسانم كه چون  بدينوسيله به استحضار جنابعالى مى 6/12/58احتراماً پيرو نامه  
وابسته درجه يك ندارم، در آن نامه تقاضا كردم اجازه داده شود آقايان مهندس 

روز هنوز خبرى از  5ديدنم بيايند كه پس از  بازرگان و احمد صدر حاج سيدجوادى به
ام در سوئد از نظر  ه حضوراً نيز گفتم خانوادهطور ك ضمناً همان. آمدن آقايان نيست

. پرداخت نشده 1358تيرماه  21مالى در مضيقه هستند و حقوق ريالى اينجانب از 
كنم جنابعالى چه به صفت شخصى و چه در سمت دادستانى كل انقالب  فكر نمى
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ور سرپرست و بدون داشتن امكانات مالى در يك كش اى بى اسالمى اجازه دهيد خانواده
 :كنم شرح زير خالصه مى بنابراين تقاضايم را به. بيگانه سرگردان باشند

افتاده اينجانب را از  به وزارت امور خارجه دستور فرماييد حقوق ريالى عقب. 1    
 .ام بفرستند براى خانواده 58تيرماه 

داده طور كه در مدت اقامت در سفارت امريكا اجازه  اجازه فرماييد تلفنى همان. 2    
 .بوديد بتوانم با خانواده صحبت كنم كه باعث آرامش آنها شود

اجازه فرماييد آقايان مهندس بازرگان و احمد صدر حاج سيدجوادى طبق . 3    
 .ديدنم بيايند تقاضاى اينجانب به

اجازه فرماييد دوستانم بتوانند مرا مالقات كنند و نيز دستور فرماييد آقاى دكتر . 4    
 .ديدنم بيايند و خانم ايشان در روز مالقات به جمالى بنى
زودى شروع خواهد شد اجازه فرماييد  چون وعده داديد محاكمه اينجانب به. 5    

 .عنوان وكيل انتخاب كنم بتوانم دونفر را به
منتظر موافقت . اجازه فرماييد كه شهود موردنظر را به دادگاه دعوت كنند. 6    

 .ت شهود هستمجنابعالى براى دادن ليس
  با تقديم احترام    
   عباس اميرانتظام    

 
 :نامه زير را براى آقاى مهندس بازرگان نوشتم 
  

  58اسفند  11شنبه 
 بسمه تعالى

  جناب آقاى مهندس بازرگان 
ايد پس از شش  طور كه استحضار پيدا كرده همان. پس از سالم و اميد سالمت شما 

دستور آقاى قدوسى به  دليل كسالت، به ندان اوين بهروز اقامت در سلول انفرادى ز
كسالتم، سرگيجه و ضعف جسمى، ناراحتى شديد . ام بهدارى زندان اوين منتقل شده

چند تقاضا . تدريج بهتر شود معده و قلب است كه اميدوارم با انتقال به بهدارى به
 .ى انجام شودشرح زير دارم كه اميدوارم بذل توجه فرموده و با كمك جنابعال به

طبق گفته جناب آقاى قدوسى هنوز پولى از طريق وزارت امور خارجه براى . 1    
اند كه من آدم ثروتمندى  ام فرستاده نشده، چون آقاى دكتر خرازى فكر كرده خانواده
دانيد مقدار ارزى كه از اينجا به ما دادند و يا مازاد دريافتى  طور كه مى همان. هستم
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توانند از آن  ام متأسفانه نمى حساب شخصى من است كه خانواده من در سوئد در
 .استفاده كنند

بدون شك قطع رابطه تلفنى و خبر كسالت من باعث ناراحتى شديد خانواده . 2    
ضمناً به . جمالى به آنها اطالع دهند خواهد شد، محبت فرماييد از طريق دكتر بنى

تعطيل خواهد شد حتماً در سوئد بمانند و  ايشان تأكيد شود تا آخر خرداد كه مدارس
 .اى وارد نشود ها لطمه به مدرسه بچه

تقاضا دارم جنابعالى و آقاى صدر حاج سيدجوادى براى مالقاتم در بهدارى . 3    
 .زندان اوين بذل محبت فرماييد

ام كه  زودى شروع خواهد شد از آقاى قدوسى تقاضا كرده چون محاكمه من به. 4    
 .دهند دو نفر وكيل انتخاب كنم اجازه

ام موافقت نمايند تا ليست  براى شهادت شهود نيز از آقاى قدوسى تقاضا كرده. 5    
 .آنها را براى دعوت در جلسه دادگاه به دادستانى تقديم كنم

آقاى قدوسى وعده فرمودند كه دادگاه علنى و با حضور شهود و راديو و . 6    
 .نگاران خواهد بود تلويزيون و روزنامه

 مخلص شما    

  عباس اميرانتظام    
  بهدارى زندان اوين    

   
 
 )بهدارى - زندان اوين  -روز بازداشت  77( 58اسفند  15چهارشنبه  
هنوز . كه دچار انفاركتوس شده بود، به بيمارستان فيروزگر بردند) حميد صانعى آزاد(امروز يكى از زندانيان بيمار  

امروز . هايى كه به آقاى قدوسى نوشتم، خبرى نيست كردن و محاكمه و حق داشتن وكيل و اصوالً نامه از مالقات
منتشر شد، تأييدات امام را از خدمات مهندس بازرگان تكرار ها  اى كه در تمام روزنامه حاج احمدخمينى در مصاحبه

 .كرد
  
 )بهدارى - زندان اوين  - روز بازداشت  80( 58اسفند  18شنبه  
 .ام اند و كامالً از همه چيز و همه كس جدا شده اى براى مالقات و تلفن نداده هنوز هيچ اجازه 
  
 )بهدارى -  زندان اوين -روز بازداشت  86( 58اسفند  24جمعه  
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امروز روز اخذ رأى براى انتخابات مجلس شورا است و قرار است كه صندوق رأى را به بهدارى بياورند كه ما هم  
صدر هم گفتند و خواستند انتخاب  طور كه امام و بنى خدا كند كه نتيجه اين انتخابات همان. بتوانيم رأى بدهيم

 .و يكپارچگى باشدوكاليى باشد كه در جهت تقويت انقالب و دولت 
  
 )بهدارى -زندان اوين  - روز بازداشت  88( 58اسفند  26يكشنبه  
كننده زندان اوين و آقاى قديريان معاون دادستان كل براى صحبت  عضو شوراى اداره) جواد(امروز آقاى آل احمد  

نامه . اى براى ايشان بنويسم امهبا آقاى دكتر عليزاده آمده بودند كه تصادفاً من هم با آنها صحبت كردم قرار شد ن
 :زير را نوشتم

  
26/12/58  

 تعالى بسمه

  جناب آقاى قديريان معاون محترم دادستان كل انقالب 
. اى با شما و ساير آقايان صحبت كردم طور تصادفى چند دقيقه خوشحالم كه امروز به 

 :چند تقاضا دارم كه اميدوارم در انجام آنها از بذل توجه دريغ نفرماييد
 .ام در يك كشور بيگانه دليل سرگردانى خانواده تعيين تكليف اينجانب، به. 1    
 .هر هفته اجازه مذاكره تلفنى با آنان در. 2    
 .اجازه مالقات با آقاى مهندس بازرگان و احمد صدر حاج سيدجوادى. 3    
ام در سوئد  چون متأسفانه از داشتن بستگان درجه اول محروم هستم و خانواده. 4    
ديدنم بيايند، تا  بار دوستانم در بهدارى به اى يك برند، اجازه فرماييد هفته سر مى به

بالتكليف اينجانب مانند پرداخت قسط آپارتمان و غيره، بتوانم الاقل درباره كارهاى 
 .جمالى را دارم پيشنهاد ديدن آقاى دكتر بنى. با آنها صحبت كنم كه انجام دهند

تاكنون پرداخت نشده و حساب  58تيرماه  21چون حقوق ريالى اينجانب از . 5    
تواند از آن استفاده نمايد، به  ام نمى نام خود من است و خانواده بانكى من در سوئد به

نام  نشده را به زاده، وزير امور خارجه اطالع داده شود كه اين حقوق پرداخت آقاى قطب
 .ام به سفارت ايران در سوئد حواله نمايند خانواده

 .كنم باره مبذول خواهيد فرمود تشكر مى از بذل توجهى كه دراين    
اند،  زئيات پرونده اينجانب دخالت داشتهچون آقاى ناصر آالدپوش در تمام ج    

 .كنم با ايشان تماس بگيريد تا با وضع من كامالً آشنا شويد پيشنهاد و خواهش مى
  با تقديم احترام    
  عباس اميرانتظام    
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 )بهدارى زندان اوين - روز بازداشت  91( 58اسفند  29چهارشنبه  
صله ايشان تلفنى با من تماس گرفتند و با محبت و احترام خاصى اظهار پس از ارسال نامه به آقاى قديريان، بالفا 

جمالى داده شد و  ابتدا ترتيب آمدن آقاى دكتر بنى. هاى من انجام خواهند داد داشتند آنچه را كه بتوانند از خواسته
هاى  از حرف. ديدنم آمد و آقاى كچويى نيز حضور داشت بعدازظهر براى اولين بار ايشان به 5/2امروز ساعت 

كه همه كارهاى من مورد  جمالى مشخص شد كه در عيد هم براى من كارى انجام نخواهد شد و با وجود اين بنى
باره  كس دراين مانم و هيچ تأييد دولت بازرگان و همه كارهاى دولت مورد تأييد امام بوده من هنوز در اينجا مى

داند كه اين داستان  سرپرست باقى خواهند بود و فقط خدا مى و خانواده من همچنان بدون. تصميمى نخواهد گرفت
اين . اى تحمل كنم داد كه چند هفته جمالى با كمال محبت مرا دلدارى مى دكتر بنى. به كجا خواهد انجاميد

و  جمالى مقدارى شيرينى و كمپوت برايم آورده بود دكتر بنى. گفتند اى است كه از ابتدا دائماً همه به من مى جمله
 .كند ام كمك مى در اين دوران سخت زندگى، صميمانه به من و خانواده

  
 )بهدارى زندان اوين - روز بازداشت  92( 1359پنجشنبه اول فروردين  
توانستيم از در سلول وارد راهرو شويم پاسدارى آمد و صدا  ها را قفل نكرده بودند و مى در روز عيد كه درهاى سلول 

كردن به حمام بهدارى آورده شده  وقتى بيرون آمدم، خانم فرخ روپارسا را ديدم كه قبل از اعدام براى حمام. كرد
كردن نداشتيم با سر به ايشان سالم كردم و پس از  صحبتبود، ايشان آرامش خودش را حفظ كرده بود، چون حق 

 .شد در تمام مراحل آرام بود و تغييرى در رفتارش ديده نمى. حمام ايشان را براى اعدام بردند
  
 )بهدارى زندان اوين - روز بازداشت  103( 59فروردين  11دوشنبه  
از انتظار نامحدود براى تعيين تكليف، رغبتى وضعيت نابسامان جسمى، معده، قلب، سرخوردگى : اجتماع امراض 

روزى كه در زندان اوين هستم از حق  42در مدت . ام باقى نگذاشته براى يادداشت روزهاى دردآور توقيف ظالمانه
شنبه تحويل سال نو اجازه مالقات با دكتر  ام و فقط در روز پنج ام و هركسى محروم بوده تماس تلفنى با خانواده

 .با محبت آقاى قديريان معاون دادستانى داده شد جمالى، بنى
ايشان هم . اى به آقاى قديريان نوشتم و از ايشان تقاضا كردم كه چند دقيقه به ديدنم بيايد چند روز قبل نامه    

 .اى به آقاى بازرگان بنويسم اى به آقاى قدوسى و نامه آمد و ابراز اميدوارى كرد و گفت نامه
  
  
 )بهدارى زندان اوين - روز بازداشت  108( 59فروردين  16شنبه  
. آيد وجود نمى شدن وضعم به گذرد و هيچ گونه آثارى از روشن كندى يك قرن مى دقايق و روزها و ساعات به 

خداوندا اين ظلم آن هم در . كند سادگى تخفيف پيدا نمى طور سنگينى وجود دارد و به فشارهاى مختلف روحى به
 شود تا كى ادامه خواهد داشت؟ ومتى كه با نام تو شروع مىحك
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وگو را نيز  ها و ديدن و گفت از امروز ظهر مختصر آزادى كه در بهدارى زندان وجود داشت يعنى بازبودن در اتاق    
 .شده خود بسر ببرم قدغن كردند و بايد در سلول قفل

  
 )ى زندان اوينبهدار -روز بازداشت  109( 59فروردين  17يكشنبه  
 :هاى زير را نوشتم امروز نامه 
  

17/1/59  
 تعالى بسمه

  جناب آقاى مهندس بازرگان 
پس از عرض سالم واميد سالمت شما، تبريكات صميمانه خود را به مناسبت پيروزى  

دارم و توفيق  در انتخابات تهران، عيد نوروز و سالروز جمهورى اسالمى تقديم مى
 .كنم ى را در خدمت به انقالب اسالمى ايران آرزو مىهرچه بيشتر جنابعال

اللَّه محمدى گيالنى حاكم شرع  طور كه استحضار داريد طبق اظهارات آيت همان    
كيهان و (دادگاه انقالب اسالمى محاكمه اينجانب تا آخر فروردين شروع خواهد شد 

و ايشان هم در بياناتشان حق داشتن وكيل را تأييد و تأكيد ) 16/1/59اطالعات شنبه 
تقاضا دارم به نيابت از طرف اينجانب با آقايان دكتر  اند، بنابراين از جنابعالى كرده

ناصر ميناچى و احمد صدر حاج سيدجوادى براى قبول وكالت اينجانب مذاكره 
ضمناً تقاضا دارم جنابعالى و آقايان نامبرده فوق را قبل از محاكمه مالقات . فرماييد
 .نمايم

  با تقديم احترام    
   عباس اميرانتظام    

  
  

17/1/59  
  بسمه تعالى

 اللَّه قدوسى    حضرت آيت 

  دادستان محترم كل انقالب اسالمى 
هاى عصر تهران روز  چون طبق اخبار روزنامه 11/12/58احتراماً پيرو نامه مورخ  

وسيله  محاكمه اينجانب تا آخر اين ماه شروع خواهد شد، بدين 16/1/59شنبه 
ناصر ميناچى و احمد صدر حاج تقاضاى خود را مبنى بر انتخاب آقايان دكتر 

رسانم و تقاضا دارم ضمن  عنوان وكيل به استحضار آن جناب مى سيدجوادى به
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موافقت اجازه فرمايند آقايان نامبرده فوق و آقاى مهندس بازرگان را قبل از شروع 
 .محاكمه مالقات نمايم

  با تقديم احترام    
  عباس اميرانتظام    

   
 

17/1/59  
  تعالى بسمه

 برادر عزيز جناب آقاى دكتر ناصر ميناچى    

ضمن عرض تبريك عيد نوروز و سالروز . پس از عرض سالم و اميد سالمت شما 
طور كه استحضار داريد طبق اخبار منتشره در  همان. جمهورى اسالمى ايران

. محاكمه اينجانب تا آخر فروردين شروع خواهد شد 16/1/59هاى عصر شنبه  روزنامه
 .كنم وكالت اينجانب را قبول فرماييد وسيله از آن برادر عزيز تقاضا مى بدين

  با تقديم احترام    
  عباس اميرانتظام    

  
  

17/1/59  
  بسمه تعالى

 برادر عزيز جناب آقاى احمد صدر حاج سيدجوادى    

تبريكات صميمانه خود را به مناسبت . پس از عرض سالم و اميد سالمت شما 
پيروزى در انتخابات مجلس شوراى اسالمى، عيد نوروز و سالروز جمهورى اسالمى 

دارم و توفيق هرچه بيشتر جنابعالى را در خدمت به انقالب اسالمى ايران  تقديم مى
هاى عصر  اخبار منتشره در روزنامه طور كه استحضار داريد طبق همان. كنم آرزو مى

وسيله از آن  بدين. محاكمه اينجانب تا آخر فروردين شروع خواهد شد 16/1/59شنبه 
 .كنم وكالت اينجانب را قبول فرماييد برادر عزيز تقاضا مى

  با تقديم احترام    
  عباس اميرانتظام    
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17/1/59  
  بسمه تعالى

 جناب آقاى قديريان    

  ن محترم دادستان كل انقالبمعاو 
هاى عصر شنبه  طور كه استحضار داريد طبق اخبار منتشره در روزنامه همان 

با ارسال . ماه جارى شروع خواهد شد محاكمه اينجانب تا آخر فروردين 16/1/59
جمالى تلفن كنيد تا  هاى ضميمه تقاضا دارم دستور فرماييد به آقاى دكتر بنى نامه

هاى آقايان مهندس بازرگان، دكتر ميناچى، صدر حاج  سال نامهايشان ترتيب ار
ضمناً اجازه . هاست مقصود از اين پيشنهاد ارسال سريع نامه. سيدجوادى را بدهد

از محبتى كه مبذول خواهيد فرمود، . جمالى را مالقات كنم فرماييد آقاى دكتر بنى
 .سپاسگزارم

  با تقديم احترام    
  عباس اميرانتظام    

  
 )بهدارى زندان اوين - روز بازداشت  111( 59فروردين  19شنبه  سه 
دست معاون دادستانى و دادستان و ديگران نرسيده و دليلش هم اين است كه دفتر  هاى روز يكشنبه هنوز به نامه 

 .فهمم دانم و نمى دليل اين اعمال را نمى. شود تماس گرفت با مقامات دادستانى نمى. زندان آنها را نگهداشته
اى را هم كه  نامه. ام پس از نزديك چهارماه فرستاده نشده ههنوز پولى براى خانواد. ديدنم آمد جمالى به دكتر بنى    
. كردم تا به خانواده اجازه دهد از حساب من برداشت نمايد، مأمور زندان اجازه نداد كه امضا كنم بايستى امضا مى مى

ن انجام نشد و كدام آ قرار شد دكتر نامه را به نزد آقاى قديريان ببرد و بعد براى گرفتن امضا بازگردانند كه هيچ
 .اجازه هم ندادند كه من با آقاى قديريان تماس بگيرم

  
 )بهدارى زندان اوين - روز بازداشت  152( 29/2/59يكشنبه  
 :نامه زير را امروز براى دادستان كل نوشتم 
  

29/2/59  
  بسمه تعالى

 اللَّه قدوسى    حضرت آيت 

  دادستان كل انقالب اسالمى ايران 
برم،  سر مى روز است كه در بازداشت به 152رساند كه امروز  احتراماً به استحضار مى 

كار اينجانب  اين درحالى است كه وعده فرموده بوديد خيلى زودتر از اين مدت به
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در حال حاضر با عنايت خداوند هم انتخابات رياست جمهورى و . رسيدگى خواهد شد
يان رسيده است و كشور عزيزمان بيشتر از پا هم وكالى مجلس شوراى اسالمى به

دليل تقاضا دارم دستور  همين گذشته در جهت ثبات سياسى به پيش رفته است و به
 .فرماييد در رسيدگى به كار اينجانب تسريع نمايند

  با تقديم احترام    
  عباس اميرانتظام    

  
 )بهدارى زندان اوين - روز بازداشت  163( 8/3/59شنبه  5 
قرار شد مجدداً در . ام خوب است ديدنم آمد و گفت كه حال خانواده جمالى به دكتر بنى 5/11بح در حدود ساعت ص 

 .ديدنم بيايد روز آينده به 15
دانستم  ابتدا نمى. ديدنم آمدند نزديك ساعت يك بعدازظهر تعدادى خبرنگار و عكاس به اتفاق آقاى كچويى به    

اند مفصالً درباره خدماتم و اشتباهى كه در ارزيابى آن و  م براى كسب خبر آمدهمقصود چيست ولى وقتى فهميد
عنوان نامه يا درخواست سرگشاده خطاب  اند صحبت كردم و از آنها خواهش كردم مطالبم را به اتهامى كه به من زده

از . ها منعكس نمايند امهخمينى رهبر انقالب چاپ كنند و تقاضاى مرا براى رسيدگى علنى و سريع در روزن به امام
كردن كارهاى عمرانى صحبت كردم و گفتم در شرايطى كه كشور  ام مانند طرح ملى ها و پيشنهادات سازنده طرح

گفتم با توجه به تصرف النه . ام ماه بالتكليف بازداشت شده 6وجود افراد خدمتگزار محتاج است من نزديك  به
ها وجود  كه در تمام سفارتخانه چنان از من در سفارت امريكا هست، هم اى دانستم كه حتماً پرونده جاسوسى، مى

. دارد، معهذا به ايران آمدم، آن هم با شوق و عالقه كه اگر احتياج به توضيح هست بدهم، اما مرا بازداشت كردند
نقالب و امام انجام اند يك وظيفه دولتى بوده و با اطالع دولت و شوراى ا گفتم آنچه به من و دولت موقت نسبت داده

صورت غيرصحيح برعليه ما و شخص من طرح شده است گفتم كه آنها از دولت و مسئوالن  شده ولى متأسفانه به
 .ام باعث افتخار من و دولت موقت انقالب است تر به وضع من رسيدگى نمايند و آنچه كرده بخواهند هرچه سريع

  
 )بهدارى اوين -روز بازداشت  169( 59خرداد  14چهارشنبه  
دقيقه  20ساعت و  ديدنم آمدند كه مصاحبه كنند، مدت يك امروز صبح خبرنگار و عكاس روزنامه آزادگان به 

من از اتهامات غيرانسانى و اسالمى كه چه از طريق دانشجويان و چه از طريق روزنامه آزادگان و . صحبت كرديم
اسالمى به من زده بودند صحبت كردم و آنها را رد كردم و مفصالً به آنها توضيح دادم و گفتم با وجودى  جمهورى

كنم به اسالمى كه ادعاى پيروى از آن را دارند  دانم، معهذا يادآورى مى كه موضع آنها را نسبت به خودم مى
تيجه يك جناح با ارزش انقالب را بكوبند چون گرايى سعى نكنند برخالف حق ما را و درن بينديشند و به خاطر گروه

اين عمل هم مخالف اسالم و اهداف آن است و خدا را بايد در نظر داشت و هم اينكه به جاى اتحاد ايجاد تفرقه در 
 .بين صفوف متحد مردم خواهد كرد
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مه رفته و آن نامه سراپا قول خودش به اداره گذرنا ديدنم آمده به وگو متوجه شدم كه عكاسى كه به در اين گفت    
 .به او گفتم وعده ما در قيامت در پيشگاه عدل الهى. دروغ و اتهام را به من زده است

 .اين مصاحبه در آزادگان منتشر نشد    
  
 )زندان اوين - روز بازداشت  173( 59خرداد  18يكشنبه  
 .به ديدن من نيامدند اى ديگر به زندان اوين آمدند ولى امشب آقاى حاج احمد خمينى و عده 
  
 )بهدارى اوين - روز بازداشت  174( 59خرداد  19دوشنبه  
امروز روزنامه آزادگان مصاحبه مرا بسيار خالصه چاپ كرده بود ولى درست خالصه كرده بود و چيزى به آن اضافه  

 .نكرده بود
  
 )بهدارى اوين - روز بازداشت  177( 59خرداد  22شنبه 5 
شب اعالم كرد كه سفير جديد ايران در اسكانديناوى، عبدالرحيم گواهى منصوب  9اخبار ساعت امشب راديو در  

اند و حاال  ام به چه سرنوشتى دچار شده دانم خانواده نمى. شده است و استوارنامه خود را به پادشاه سوئد داده است
 .ده استكنن هم در حكومت اسالمى ديوانه همه ظلم آن كنند؟ اين در كجا زندگى مى

شنبه از آقاى كچويى رئيس زندان كه به داخل بهدارى آمده بود، پرسيدم كه درباره من چه خبر دارد؟  روز سه    
بار ديگر  بار فكر كرديم ترا محاكمه كنيم و آزاد شوى و يك دانيم كه تو گناهى ندارى، حتى يك ما همه مى«: گفت

دى تو باعث يأس و ناراحتى جوانان خواهد شد و اگر تو فدا شوى بهتر فكر كرديم از عفو امام استفاده كنيم، ولى آزا
از استدالل او ناراحت شدم و گفتم پاسخ شما را در محكمه عدل الهى . »است تا جوانان ناراحت و مأيوس شوند

را بيان  آيا اين است معنى عدالت اسالمى كه به غلط كسى را متهم كنيد و بعد نتوانيد اشتباه خودتان. خواهم داد
 .كرده و مرا فدا كنيد؟ اين ننگ بزرگى است بر دامن نظام جمهورى اسالمى

  
 )سلول انفرادى -بهدارى اوين  -روز بازداشت  186( 59خرداد  31شنبه  
شدم با چند نفر از پاسداران مواجه شدم كه مرا رو به ديوار نموده و تفتيش  صبح موقعى كه از دستشويى خارج مى 

جنب  209به واحد . وسائل اصالحم در دستشويى ماند، از بهدارى خارج شديم. گفتند با ايشان بروم كردند، سپس
اوايل شب آقاى رئيس زندان . در آنجا تمام لباس مرا جستجو كردند و بعد به سلول انفرادى بردند. بهدارى رفتيم

جمهور  طور غيرمستقيم از زندان براى رئيس ههايى است كه ب او گفت كه دليل آن نامه. دليل اين كار را پرسيدم. آمد
با عنايت خدا و با صرف ) روز در سلول انفرادى بودم 11جمعاً (تير  10شنبه  تا سه. و مجلس و روحانيون فرستادى

آيد  در تمام اين يازده روز، هر روز اسداللَّه الجوردى مى. وقت بسيار براى مطالعه قرآن، حالت روحيم بسيار خوبست
در اين مدت تمام كارهايى را كه به دستور نهضت مقاومت ملى و نهضت آزادى و دولت . كند من صحبت مىو با 
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جمهور در روزنامه  نامه سرگشاده من به رئيس 1359تير  3شنبه  روز سه. موقت، انجام داده بودم براى او شرح دادم
 .انقالب اسالمى چاپ شد

نتقال من به سلول انفرادى، تمام وسايل مرا از جمله اين دفتر خاطرات، با خرداد، هنگام ا 31ضمناً از روز شنبه     
 .خود بردند و پس از يازده روز پس دادند

  
 )سلول انفرادى -روز بازداشت  195( 59تير  9دوشنبه  
ل خواستم برعليه جمهورى اسالمى اقدام كنم و حداق اى اعالم داشتند كه من مى امروز آقاى قدوسى طى مصاحبه 

 .سال زندان است 15مجازاتم 
  
 )سلول انفرادى - روز بازداشت  196( 59تير  10شنبه  سه 
ام در روزنامه  اى براى آقاى قدوسى نوشتم و ضمن تكذيب اتهام اقدام برعليه جمهورى اسالمى تقاضا كردم نامه نامه 

ضمناً تقاضا كردم آقايان مكارم شيرازى، دكتر گلزاده غفورى، شيخ على آقا تهرانى و كالتم را بپذيرند، . چاپ بشود
نامه را به آقاى كچويى دادم كه به دادستانى . من شروع خواهد شدزودى محاكمه  زيرا آقاى قدوسى اعالم كرد كه به

 .امشب از سلول انفرادى به بهدارى منتقل شدم. بدهند
  
 )بهدارى زندان اوين -روز بازداشت  200( 59تير  14شنبه  
اى براى آقاى قدوسى دادستان كل انقالب بشرح زير نوشتم و تقاضا كردم وكاليى كه انتخاب  امروز مجدداً نامه 

 .كنم براى وكالتم دعوت نمايند مى
  

14/4/59  
  نام خداى عادل و حكيم به

 اللَّه قدوسى    جناب آيت 

  دادستان كل انقالب اسالمى ايران 
رسانم كه آقايان زير را براى وكالت  به استحضار مى 10/4/59احتراماً پيرو نامه مورخ  

خواهشمندم دستور فرماييد تقاضاى اينجانب را به اطالع ايشان . كنم انتخاب مى
 .برسانند و ترتيب مالقات اينجانب را با آقايان، قبل از شروع محاكمه بدهند

  اللَّه مكارم شيرازى آيت. 1    
  ىاللَّه گلزاده غفور آيت. 2    
  اللَّه شيخ على آقا تهرانى آيت. 3    

  با تقديم احترام    
  عباس اميرانتظام    
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 )بهدارى زندان اوين - روز بازداشت  209( 59تيرماه  23دوشنبه  
در  59تير  19شنبه  در تاريخ پنج» اقدام برعليه جمهورى اسالمى«تيرماه من درباره تكذيب اتهام  10نامه مورخ  

در روزنامه اطالعات اعالم  59تير  21آقاى مكارم شيرازى در تاريخ شنبه . اى اطالعات و كيهان چاپ شده روزنامه
طور كه از خصوصيات انسانى ايشان است  كردند كه به داليلى وكالت مرا نخواهند پذيرفت و در همين متن همان
تبرئه كرد، چون قضاوت را مشكل خواهد اعالم داشتند كه قبل از محاكمه نبايد كسى را در اجتماع محكوم و يا 

 .ساخت
مصاحبه دانشجويان مسلمان خط امام با يكى از جاسوسان «اى را با عنوان  امروز روزنامه آزادگان متن مصاحبه    

 .منتشر كرد كه طى يك نامه به دادستانى كل آن را تكذيب كردم» در رابطه با اميرانتظام، قشقايى، مدنى
  
 )بهدارى زندان اوين - روز بازداشت  210( 59ماه تير 24شنبه  سه 
اللَّه خلخالى برخورد كردم  امروز در روزنامه جمهورى اسالمى، قسمت مذاكرات مجلس شوراى ملى، به نظريات آيت 

خواستند در چند روز گذشته در ايران كودتا كنند، به من حمله  كه ايشان در ضمن حمله به افراد ضدانقالبى كه مى
ها آن  رستادم و تقاضا نمودم طبق قانون مطبوعات در روزنامهنامه زير را از طريق دادستانى براى ايشان ف. كرده بود

 ..را چاپ كنند
  

  59تيرماه  24شنبه  سه
 اللَّه الرّحمن الرّحيم بسم

  يا اَيها الَّذينَ امنوا ان جاءكُم فاسقٌ بِنَبِأ فَتَبينُوا اَن تصيبوا قوماً بِجهالَةٍ فَتُصبِحوا على 
ملْتُم نادبه شما خبرى داد، نيك تحقيق ) فاسقى(زنى  اى مؤمنان اگر دروغ. (ينما فَع

شامل شود و سرانجام از كارى كه ) به غلط(كنيد كه مبادا نادانى شما، گروهى را 
 ).كرديد پشيمان شويد

اللَّه خلخالى، وكيل محترم مجلس شوراى اسالمى امروز نظريات  جناب آيت    
تيرماه مطرح كرده  23جنابعالى را كه در جلسه مجلس شوراى اسالمى دوشنبه 

بوديد در روزنامه خواندم، بنا به وظيفه شرعى و انسانى الزم دانستم مطالب زير را به 
پناه كه جز خدا پناهگاهى را ندارد از  بى عنوان يك مسلمان استحضارتان برسانم و به

ام را فارغ از  خاطر رضاى خدا، نامه شما تقاضا كنم به احترام ماه مبارك رمضان و به
داورى كه در ذهن خود داريد، مطالعه بفرماييد و اگر سؤالى و يا توضيحى را  هر پيش
 .ويى خواهم بودگ دانيد من هميشه با كمال خوشوقتى آماده مالقات و پاسخ الزم مى

داورى و قضاوت براى جنابعالى و  اللَّه خلخالى، آنچه باعث اين پيش جناب آيت    
 :قرار زير است اى از هموطنان مسلمانمان شده است به عده
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وجود احساس عدم اعتماد و بدبينى به هركس و به هر چيز كه يك امر طبيعى . 1    
 !در هر انقالبى است

 .در النه جاسوسى امريكاوجود اوراقى . 2    
ها و فسادى كه هرروزه از طرف دولت  ها و خرابكارى ها و دخالت وجود توطئه. 3    

 .شود جنايتكار امريكا و عوامل سرسپرده آن به شكلى ظاهر مى
اللَّه خلخالى من و شايد همه مسئولين دولت موقت در كليه  جناب آيت    

ايم و  هايى كه داشته دليل مسئوليت به هاى خارجى مستقر در تهران سفارتخانه
جناب . شد، پرونده داريم و اين تنها سفارت امريكا نيست مكاتباتى كه با ما انجام مى

خلخالى، بياييد يك لحظه تأمل كنيد و بدون دخالت احساس، فقط با تكيه به خداوند 
 .درباره سؤاالت زير فكر كنيد و پاسخ دهيد

شود هركسى را متهم كرد، و يا  س عدم اعتماد و بدبينى مىدليل وجود ح آيا به. 1    
بنا به آيه شريفه فوق بايستى تحقيق و رسيدگى كرد و بعد در صورت اثبات، افراد را 

 متهم كرد؟

 
هايى كه از طرف دشمنان خدا تهيه شده و هيچ  پاره خاطر وجود ورق آيا تنها به. 2    

محكوم كرد؟ آيا احتياج به تحقيق و حتى شود كسى را متهم و  محتوايى ندارد، مى
 مذاكره با متهم و شنيدن دفاع او نيست؟

آيا امكان ندارد كه اين ارواق موجود در سفارت امريكا كه از طرف كارمندان . 3    
نشده و صحيح و سالم در اختيار دانشجويان قرار  سفارت قبل از اشغال از بين برده
 پرست و شرافتمند را ضايع كنند؟ از افراد وطن گرفته براى اين باشد كه يك گروه

دادن  كردن، توضيح كردن، ترجمه آيا ممكن نيست كه در نوشتن، ماشين. 4    
 محتواى اين اوراق اشتباهى شده باشد؟

دليل وجود توطئه از طرف دولت جنايتكار امريكا و يا هر گروه و  آيا تنها به. 5    
اى ديگر را كه هيچ ارتباطى  شود عده مى! درت ديگرىدسته وابسته به آن و يا هر ابرق

ها ندارند نيز بدون تحقيق و رسيدگى به آنها منتسب كرد؟ آيا اين عمل  با اين توطئه
 وجود نخواهد آورد؟ غيرمكتبى مسئوليتى در پيشگاه خداوند بزرگ به

) ص(اسالم اللَّه خلخالى، آيا با وجود دستور صريح قرآن و پيامبر بزرگ جناب آيت    
شود دور از هر اشتباهى، قاطعانه  الذكر، مى فوق» سؤاالت«دليل وجود يكى از  به

گويى در پيشگاه خداى  قضاوت كرد؟ آيا اين قضاوت بار مسئوليت شما را براى پاسخ
 بزرگ سنگين نخواهد كرد؟
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جناب خلخالى، توجه شما و تمام قدرتمندان را به فرمايشات پيامبر بزرگ     
 :كنم جلب مى) ع(و حضرت على) ص(اسالم

رستگار كسى است كه در روز رستاخيز چنگالش به خون : فرمود) ص(پيغمبر    
 .مظلومى و زبانش به مال و آبروى مردم آلوده نباشد

اى مالك، بين حق و باطل چهار انگشت فاصله است و اين مسافت : فرمود) ع(على     
ايد باور كنيد،  يد، آنچه را كه به چشم ديدهها رعايت كن كوتاه را هميشه در قضاوت

 .ها تا حدودى سرباز زنيد ولى از قبول شنيده
ها بهادارتر تواند  انداز، از عدل و داد براى ملوك و حكمران اى مالك، آيا كدام پس    
دانى كه نفس پرهيزگار كدام است؟ آنكه در تمام حوادث زندگى بر هوس خويش ! بود

 !رو باشد طرف و ميانه گذارد و در داورى بى پا مى
آشكارى آگاه است، من اللَّه خلخالى، به خدايى كه بر هر پنهان و  حضرت آيت    

ام و آماده  امروز بيش از هر لحظه از عمرم به او نزديكترم و از همه چيز دست شسته
خاطر اين است كه خود را  نويسم نه به سوى او هستم، و اگر اين نامه را مى بازگشت به

ام بوده و اين  خاطر وظيفه ملى و انسانى ام به حفظ كنم، نه، هرگز؛ آنچه را كه كرده
تواند لكه ننگى بر دامن شرافت سياسى و  تهامات غيراسالمى و غيرانسانى هرگز نمىا

بلكه اگر ننگى است بر دامن نظام جمهورى اسالمى . اجتماعى و اخالقى من باشد
 .دليل بودن و نبودن ديگر برايم مطرح نيست همين به. است
به شما و احتماالً  دادن جناب خلخالى، دليل نوشتن اين نامه، فقط و فقط توجه    

اند و بار سنگينى را تا روز  ساير كسانى است كه بدون تحقيق اتهامات مرا پذيرفته
من اميد دارم حقايقى كه در اين نامه وجود دارد . رستاخيز بر دوش خواهند كشيد

بتواند با عنايت پروردگار پرده ابهامى را كه بين وجدان شما و حقيقت اعمال من 
خصوص آنهايى كه در لباس مقدس روحانيت  كنار زده و همه شما را بهوجود دارد، به 

عهده دارند، تشويق كند كه قدم پيش گذارند  هستند و اين وظيفه سنگين الهى را به
و براى تحقق و رسيدن به حقيقت به ديدنم بيايند و با من صحبت كنند و دور از هر 

 .داورى به حقايق اعمال و خدمات من دست يابند پيش
هاى غيراسالمى و انسانى به  داورى دليل پيش مالحظه كنيد، جو مسمومى كه به    

وجود آمده تا چه حدى است كه با وجود تقاضاى دادخواهى از آقايان مكارم شيرازى، 
شدن دامنشان و  دليل وحشت از آلوده شيخ على آقا تهرانى و گلزاده غفورى، همه به

كنند و  ان از پاسخ به درخواست من خوددارى مىخوردن وضع موجود زندگانيش هم به
با وجودى كه حق با من است، باز سكوت را، به تالش در راه رسيدن به حق ترجيح 

 .دهند مى
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اما اجازه دهيد در اينجا اضافه كنم كه چون همه اين اتهامات كذب محض است     
تعال برايم من در منتهاى آرامش وجدان آماده پذيرش سرنوشتى هستم كه خداى م

 )، سوره سبا25آيه . (دهم ام با آيه شريفه قرآن پايان مى نامه. مقدر ساخته است
    ليمالْع والْفَتّاحقِّ و هنَنا بِالْحيب فْتَحي نا ثُمبنَنا ريب عمجقُلْ ي. 
كند  كند، پس حكم مى بگو پروردگار ما روز رستاخيز همه ماها را با هم جمع مى(    

 .)كننده دانا ميان ما به حق و اوست حكم

 
  با تقديم احترام    
  عباس اميرانتظام    

  بهدارى زندان اوين    
  

. قبل از بيدارشدن براى سحرى، خوابى ديدم) سومين روز ماه مبارك رمضان(شب  بعدازنيمه 3ديشب در ساعت     
تا ساعت سه و نيم صبح كه از خواب ) پس از صبر كمك بجوييد( در خواب كسى به من گفت فَاستَعينُوا بِالصبرِ

نداى غيبى مژده . اى پيدا كردم كردم و پس از بيدارى روح تازه بيدار شدم دائماً اين كالم خدا را در خواب تكرار مى
 .هى كردگناهم و تو كمك خوا دانى كه من بى الهى تو مى. خدايا تو را چگونه سپاسگزارى كنم. داد كه صبر كنم

  
 )بهدارى زندان اوين -روز بازداشت  225( 59مرداد  8چهارشنبه  
. »خارج از زندان مبادله اسنادى از اميرانتظام به«: نوشتند) 41(ها در كيفرخواست احمدرضا كريمى امروز روزنامه 

 :اى براى دادستانى كل انقالب نوشتم نامه
  

  59مرداد  8چهارشنبه 
 حيماللَّه الرحمن الر بسم

 39سوره بقره، آيه .   و ال تَلْبِسوا الْحقَّ بِالْباطل و تَكْتُموا الْحقَّ و اَنْتُم تَعلَمونَ 

 .دانيد حق را را به باطل مپوشانيد، و پنهان مكنيد حق را و شما مى 
  
  اللَّه قدوسى جناب آيت 
  دادستان محترم كل انقالب اسالمى 
كيفرخواست آقاى احمدرضا  11طور كه استحضار داريد در رديف  احتراماً همان 

. فرستادند كريمى آمده است كه ايشان اسنادى را براى اميرانتظام به خارج زندان مى
طبق قانون مطبوعات و قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران خواهشمند است دستور 

كيهان، اطالعات، انقالب اسالمى، : هاى فرماييد توضيحات زير در اختيار روزنامه
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قرار داده شده و اين توضيحات را با همان حروف و در ... جمهورى اسالمى و آزادگان
 .همان صفحه چاپ نمايند

 :نامه براى افراد زير فرستاده شد 19تعداد  1359در هفته اول تيرماه     
ين نامه در روزنامه انقالب ا(جمهور  صدر رئيس جناب آقاى دكتر ابوالحسن بنى. 1    

. 3رياست مجلس شوراى اسالمى . 2)  چاپ شد 59تير  3شنبه  اسالمى مورخ سه
دكتر گلزاده غفورى  . 6اللَّه محالتى  آيت. 5اللَّه الهوتى   آيت. 4اللَّه مهدوى كنى  آيت

آقاى عالمه يحيى . 9آقاى على حجتى كرمانى . 8آقاى محمدجواد حجتى كرمانى  . 7
. 12حسين نورى   اللَّه شيخ آيت. 11اللَّه استاد شيخ على آقا تهرانى   آيت. 10ى نور
استاد محمدتقى . 14آقاى مهندس بازرگان . 13اللَّه محمد مجتهد شبسترى  آيت

زاده   آقاى قطب. 17آقاى دكتر مصطفى چمران . 16آقاى على بابايى  . 15شريعتى  
  ارم شيرازىاللَّه مك آيت. 19تنى   آقاى چهل. 18
خمينى درخواست  ها از آقايان تقاضا كرده بودم كه از پيشگاه امام در كليه اين نامه    

هاى فوق جز نامه  كليه نامه. نمايند تا محاكمه علنى من هرچه زودتر شروع شود
رياست جمهورى، از طرف دادستانى توقيف و در دادستانى موجود است و همين 

ادى از اميرانتظام در كيفرخواست آقاى احمدرضا كريمى آمده نام اسن هاست كه به نامه
 .است

  با تقديم احترام    
  عباس اميرانتظام    

  بهدارى زندان اوين    
  

اللَّه مشكينى در  مردادماه پيرو نامه آقاى مهندس بازرگان به آيت 7شنبه  روزنامه جمهورى اسالمى مورخ سه 
 :اد از دولت بازرگان نوشتقسمت توضيحات خود نسبت به انتق

  
هاى انقالب  در ماهيت دادگاه. اعضاى اصلى دولت قابل انتقاد و محاكمه هستند« 

وزير  اين دادگاه خود را براى محاكمه اميرانتظام معاون نخست. توان شك كرد نمى
پذيرد چرا كه او يك  كند و جالب اينجاست كه كسى هم وكالت او را نمى آماده مى

 ».و خائن به ملت ايران و جمهورى اسالمى و اسالم عزيزخائن است 
   
 

 :نامه زير را به دادستانى كل انقالب نوشتم    
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 59مرداد  8

 اللَّه الرحمن الرحيم بسم

 كيمالْح الْفَتّاح وقّ و هنَنا بِالْحيب فْتَحي نا ثُمبنَنا ريب عمج25سوره سبا، آيه .   قُل ي 

بگو پروردگار ما روز رستاخيز همه ماها را با هم خواهد آورد و ميان ما به حق حكم  
 .كننده دانا كند و اوست حكم مى

  
  اللَّه قدوسى جناب آيت 
  دادستان محترم كل انقالب اسالمى 
نام اين روزنامه ضمن توضيح درباره نامه  طور كه استحضار داريد نويسنده بى همان 

كردن خداوند، و  اللَّه مشكينى با فراموش زرگان به حضرت آيتآقاى مهندس با
دستورات مؤكد دين مبين اسالم درباره حفظ حيثيت و شرف اشخاص قبل از 

گويى به  رسيدگى و تحقيق، قاطعانه به قضاوت نشسته و بار سنگينى را براى پاسخ
قرار زير  ه بهدوش خواهد داشت، جمله نويسند پيشگاه خداى بزرگ تا روز رستاخيز به

 :است
هاى  در ماهيت دادگاه. اعضاى اصلى دولت موقت قابل انتقاد و محاكمه هستند«    

اين دادگاه خود را براى محاكمه اميرانتظام معاون . توان شك كرد انقالب نمى
چرا . پذيرد كند و جالب اينجاست كه كسى هم وكالت او را نمى وزير آماده مى نخست

 .»و خائن به ملت ايران و جمهورى اسالمى و اسالم عزيز كه او يك خائن است
خواهشمند است دستور فرماييد طبق قانون مطبوعات و قانون اساسى اين نامه در     

ها درج  اولين فرصت ممكن در همان صفحه روزنامه جمهورى اسالمى و ساير روزنامه
 :شود

  
د خداى بزرگ نام شما را بدون تردي! مطالب فوق) بدون نام(نويسنده محترم     
داند و مطمئن باشيد كه بايستى پاسخگوى قضاوت غيراسالمى و انسانى  خوبى مى به

من همه كسانى را كه مثل شما فكر و قضاوت . خود در پيشگاه عدل الهى باشيد
اند به محاكمه و پاسخگويى در پيشگاه او  ميكنند و خدا واسالم را فراموش كرده

ياد بياوريد  د آييد و از اين خواب غرور و نخوت بيدار شويد و بهبه خو. كنم دعوت مى
زنم به  من هشت ماه است كه فرياد مى. كه خدا ناظر همه اعمال و افكار شماست

ميليون مردم مسلمان ايران رسيدگى  36اتهامات من در يك دادگاه علنى در حضور 
چنين دادگاهى حضور  من با سربلندى در انجام وظايف شرعى و ملى خودم در. شود
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رسانم و كسى كه با افتخار از اين دادگاه بيرون خواهد آمد باز من خواهم  به هم مى
من در پيشگاه خدا و ملت ايران ). بدون توجه به اينكه رأى دادگاه چه باشد(بود 

ناحق اصرار به نابودكردن خدمات صادقانه دولت  سربلندم و بازى سياسى موجود كه به
ترين تأثيرى در صداقت و شرافت اعمال ما داشته  تواند كوچك دارد نمى موقت و مرا

 .ظاهر، اين بازى سياسى موفق شود امثال ما را محكوم نمايد حتى اگر به. باشد
وقوع  سال اين اولين انقالب اسالمى است كه در دنيا به 1400آقاى عزيز، پس از     

ت نخواهد داد و به فرض اينكه در يك پيوسته و با اعمال شما، محتواى خود را از دس
اى از ما را ظالمانه و  مدت زمان كوتاه وسيله بازى سياسى امثال شما گردد و عده

زودى چهره تابناك حقيقت  معهذا به. ناحق به زنجير بكشد و يا حتى نابود سازد به
ظهور خواهد كرد و آنهايى كه بايد پاسخگوى اعمال ظالمانه و غيراسالمى و 

 .باشند، شماييد نسانى خود در پيشگاه خدا و ملت ايران مىغيرا
ترين  اندازد كه كوچك اين اتهامات و قضاوت ظالمانه شما، افرادى را به وحشت مى    

دهم كه اين اعمال شما  خطايى در اعمال خود دارند ولى من به شما اطمينان مى
بزرگ چون كوه در مقابل اين  زند، بلكه با عنايت خداوند تنها آرامش مرا به هم نمى نه

رفتار و قضاوت شما باقى خواهم ماند و هر سرنوشتى را كه پروردگار برايم مقدر 
ساخته، با نهايت آرامش و با آغوش باز خواهم پذيرفت و در انتظار دادرسى روز 

 .رستاخيز خواهم بود
د على تهرانى كه استا كس وكالت مرا نپذيرفته درحالى ايد كه هيچ شما ادعا كرده    

بار پيشنهاد  طبق اظهاراتشان كه در تيرماه در روزنامه انقالب اسالمى منتشر شد سه
وسيله از ايشان و آقاى دكتر  هرصورت براى مزيد اطالع شما بدين به. اند وكالت نموده

كنم كه اگر در  اللَّه نورى و جامعه روحانيت مبارز تهران تقاضا مى گلزاده غفورى و آيت
كنند، كتباً از طريق روزنامه موافقت  اى احساس مى مر اسالمى براى خود وظيفهاين ا

من با كمال خوشوقتى آماده . خودشان را براى قبول وكالت اينجانب اعالم فرمايند
ديدار آقايان هستم و چون امكان تماس از طرف من وجود ندارد، خود آقايان محبت 

 .ايندفرموده براى مالقات و مذاكره اقدام فرم
كس حاضر  رسانم كه چنانچه به قول شما، هيچ اكنون به اطالع شما مى ضمناً از هم    

نشود وكالت مرا بپذيرد و براى احقاق حق به من كمك نمايد، خداى بزرگ مرا يارى 
به اميد اينكه دادگاه . تنهايى از شرف و حيثيتم دفاع خواهم كرد خواهد داد و من به
جازه دهد من علناً از خودم دفاع كنم و تمام مدافعات من بدون واقعاً آزاد باشد و ا

ترين تغييرى و يا اختصار به اطالع ملت ايران برسد و همچنين مدارك و  كوچك
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اسناد مورد احتياج مرا در دفاع در اختيارم قرار دهند و اجازه دهند كه آقايان فوق 
 .براى نظارت در دادگاه حضور داشته باشند

  عباس اميرانتظام    
  بهدارى زندان اوين    

  
 )زندان بهدارى اوين - روز بازداشت  274( 59شهريور  26 
اى درباره اتهامات مربوط انجام شد كه همه را تكذيب كردم،  اى خبرنگار به سلولم آمدند و مصاحبه امروز عده 

 .كه همه آنها دروغ و كذب محض است همچنان
  
  

 
  

 6عكس شماره 
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 )بهدارى اوين -روز بازداشت  275( 59شهريور  27شنبه 5 
 .امروز كيهان مصاحبه مرا به اختصار چاپ كرد و تحريفى در آن نبود 
  
 )بهدارى اوين - روز بازداشت  277( 59شهريور  29شنبه  
 .تر از كيهان ولى تحريفى نداشت امروز انقالب اسالمى مصاحبه مرا چاپ كرد، كمى مفصل 
  
 )بهدارى زندان اوين -روز بازداشت  279( 59شهريور  31دوشنبه  
امروز اطالعات مصاحبه را چاپ كرد كه سرتاسر تحريف كرده بود بنابراين نامه زير را به دادستان انقالب تهران  

 :نوشتم
  

  59شهريور  31
 اللَّه الرحمن الرحيم بسم

  جناب آقاى اسداللَّه الجوردى 
  دادستان محترم انقالب تهران 
اى  عده 1359شهريورماه  26طور كه استحضار داريد در روز چهارشنبه  احتراماً همان 

ديدنم آمدند كه اين مصاحبه به اختصار دركيهان مورخ  از خبرنگاران براى مصاحبه به
ت اما روزنامه اطالعا. درج گرديد 59شهريور  29شهريور و انقالب اسالمى مورخ  27

وسيله  تمام آن را تحريف نموده است كه بدين 59شهريور  31برخالف حق در تاريخ 
تقاضا دارم طبق قانون مطبوعات و قانون اساسى جمهورى اسالمى دستور فرماييد 

 .ها قرار داده شود متن زير در اختيار كليه روزنامه
خواهى دوست  خواهى زندگى كن، چون خواهى مرد، هركه را مى تا هر زمان كه مى« 

خواهى بكن چون سزاى آن را خواهى  هرچه مى. گير، چون از او جدا خواهى شد
 ».ديد

 )ص(از فرمايشات حضرت محمد    
  
  روزنامه محترم اطالعات 
در حضور بيش از ده  59شهريور  26اى كه در تاريخ چهارشنبه  چون متن مصاحبه 

ن و انقالب اسالمى نيز چاپ كردند هاى كيها خبرنگار و عكاس انجام شد و در روزنامه
وسيله كليه مطالبى كه در  برخالف حق از طرف آن روزنامه تحريف شده است، بدين

اميدوارم خدا شما را . كنم ايد شديداً تكذيب مى مورد مجلس خبرگان درج نموده
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مطمئن هستم كه خداوند . هدايت كند و از درج دروغ و اتهام بيشتر خوددارى كنيد
 .ها و اتهامات را به شما خواهد داد ن دروغسزاى اي

  با تقديم احترام    
   عباس اميرانتظام    

  بهداري زندان اوين
  

 
 
 )بهدارى زندان اوين - روز بازداشت  284( 59مهر  5شنبه  
تصميم گرفتم نامه . عيار بين ايران و عراق شروع شده است امروز در حدود يك هفته است كه جنگ رسمى و تمام 

 51زير را براى رئيس مجلس شوراى اسالمى بنويسم و قبل از شروع نامه با خدا مشورت كردم و استخاره كردم، آيه 
 :از سوره يوسف آمد

    »رَاَتام قالَت وءنْ سم هلَينا عملما ع لّهل قُلْنَ حاش هنْ نَفْسع فوستُنَّ يدذْ راوكُنَّ انَ قالَ ما خَطْبĤْزيزِ الالْع 
 »حصحص الْحقُّ اَنَا راودتُه عنْ نَفْسه و انَّه لَمنَ الصادقينَ

فرستاد و آنان را با زليخا گرد آورد و پرسيد كه كار و بار وصال شما چون بود ) مهمانان(ن پادشاه غالم را نزد زنا    
گفتند پناه برخدا هرگز ما بر يوسف هيچ بدى . وقتى كه يوسف را از خود به خويشتن خوانديد و چه جستيد

اين من بودم كه جسم  .در آن حال زليخا زن عزيز مصر گفت اكنون راستى پديدار شد و حق آشكار گشت. نديديم
 .گويان است و تن او را از خود با خويشتن خواستم و يوسف از راست

  
  

  5/7/59شنبه 
   اللَّه الرحمن الرحيم بسم

 نامه سرگشاده

  االسالم آقاى هاشمى رفسنجانى جناب حجت 
  رياست محترم مجلس شوراى اسالمى 
شت غيرقانونى و غيراسالمى خود روز از بازدا 284طور كه استحضار داريد امروز  همان 

جناب هاشمى متحيرم كه شما و همه . گذرانم را در يك حكومت اسالمى مى
مسئوالن اين حكومت اسالمى جواب خداى بزرگ را نسبت به اين ظلم چگونه 
خواهيد داد؟ آيا زمان آن نرسيده كه تكليف من را روشن كنيد و اين لكه ننگ را از 

 ييد؟دامن جمهورى اسالمى بشو

هاى مختلف ايشان درباره  آيا توضيحات آقاى مهندس بازرگان در مصاحبه    
صدر دادستان  اللَّه بنى عنوان يك ديپلمات و توضيحات آقاى فتح مذاكرات عادى من به
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درباره مجلس خبرگان و توضيحات خود ) مندرج روزنامه انقالب اسالمى(سابق تهران 
تا از ادامه اين ظلم جلوگيرى كنيد و بار سنگين من هنوز نتوانسته شما را وادارد 
انَّ الَّذينَ جاؤُا بِاالفْك عصبةٌ منْكُم ال تَحسبوه شَراً «مسئوليتى كه بنا به آيه شريفه 
ه منْهم لَه كبرَ  ء منْهم مااكْتَسب منَ االثْمِ والَّذىِ تَولّى لَكُم بلْ هو خَيرٌ لَكُم لكُلِّ امرِى

ظيمع ذابكسانى كه آن دروغ بزرگ را آوردند، گروهى از شما بودند و شما گمان . ع
نكنيد كه براى شما بدتر شد، بلكه براى شما بهتر شد، هريك از آنها كه دروغ بستند، 
كيفر آنها را دادند و آن كسى كه اين دروغ را پذيرفت و آن را بزرگ كرد، او را عذاب 

 .عهده داريد از دوش خود برداريد ، به»11سوره نور، آيه . ى استبزرگ
جناب هاشمى من مجبورم براى اطالع بيشتر جنابعالى و همه وكالى محترم     

طور اختصار توضيحاتى در رد اتهاماتم بدهم و اميدوارم در  مجلس شوراى اسالمى به
) ع(شين حكومت علىخواهد جان سال مى 1400اين كشور كه نظام اسالمى بعد از 

عنوان وظيفه الهى خود درباره وضع من  شود، كسى يا كسانى پيدا شوند كه به
وجه قابل  هيچ اظهارنظر كنند و در اين برهه از زمان از اين حالت بالتكليفى كه به

توضيحات زير را در رد اتهامات به . توجيه در حكومت اسالمى نيست نجات بخشند
 :رساند عرض مى

 :ورد اتهام رابطه با امريكادر م    
ام و آقاى مهندس بازرگان هم در مصاحبه  طور كه مكرر در مكرر نوشته همان    

 :توضيح دادند 1358ماه  دوشنبه چهارم دى
تماس من قبل از پيروزى انقالب با اطالع و معرفى آقاى مهندس بازرگان و . 1    

تورات شوراى انقالب از طريق ها و دس شوراى انقالب بوده آن هم در جهت خواسته
 .آقاى مهندس بازرگان

هاى خارجى به ديدن من  وزيرى كليه ديپلمات در دوران معاونت نخست. 2    
هاى آنها بدون اطالع  هاى امريكايى و هيچيك از مالقات آمدند از جمله ديپلمات مى

 .وزير انجام نگرفته است آقاى نخست
هاى  در دوران سفارت نيز با توافق قبلى آقاى مهندس بازرگان، ديپلمات. 3    

 .امريكايى دومرتبه براى دادن گزارش به دولت ايران از طريق من اقدام كردند
  
  مطالب منتشرشده از طرف دانشجويان 
خصوص  ها را به دليل بازداشت و عدم دسترسى به جرايد، هيچكدام از روزنامه من به 
هاى هفته اول توقيفم را تا چند هفته قبل نديده بودم و تاكنون هم دادستانى  وزنامهر

اى از مفاد اين اتهامات را به من نداده است، اكنون پس از رؤيت چند روزنامه  نسخه
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عنوان سند افشاگرى منتشر  منتشر شده در هفته اول بازداشت درباره اتهاماتى كه به
شدن ذهن جنابعالى و وكالى  ام، براى روشن ه من ديدهكردند و اين چند نسخه را ك

 .دهم امت مسلمان توضيح مى
 :هاى امريكايى به سوئد و مذاكره آزادانه با آنها درباره آمدن ديپلمات. الف    
: وزير ومن در تهران سؤال كرد آقاى استمپل در زمان خداحافظى از آقاى نخست    

تواند به سوئد بيايد و  هاى دولت انقالب در تهران سنگين است آيا مى چون گرفتارى«
پيشنهادات خود را با من كه فرصت بيشترى دارم مطرح كند و از طريق من آنها را به 

وزير اجازه گرفتم و ايشان موافقت  از آقاى نخستمن » .اطالع دولت ايران برساند
و آقاى استمپل دوباره از واشنگتن قبل از آمدن تلفن كرده و اجازه آمدن . كردند

موافقت كردند و بعد به آنها اطالع . وزير رساندم من به اطالع آقاى نخست. خواست
 .دادم و آمدند

بار ديگر درباره آينده نفت براى  يكها و  بار درباره اوضاع نظامى و وضع همسايه يك    
طور اختصار آن  خواستند پيشنهاد و گزارش بياورند كه در هر دوبار به دولت ايران، مى

وزير رسانيدم و آنها گزارش  را به اطالع من رسانيدند و من هم به اطالع آقاى نخست
باره اينكه خودشان را به تهران آوردند و در هر مالقات عالوه بر طرح مسائل فوق در

صورت عادى برگردد، نيز سؤاالتى را  چه بايد بكنند تا روابط آنها با دولت ايران به
وزير هم صحبت  مطرح كردند و چون اين سؤال تكرارى بود و بارها با آقاى نخست

 :داديم كه رئوس آن عبارت بودند از هاى مشابه به آنها مى شده بود، همه با جواب
 .مى ايران و احترام به آنقبول انقالب اسال -    
 .قبول استقالل و حق حاكميت ما و احترام به آن -    
 .عدم مداخله در امور داخلى ايران -    
 .عدم كمك به ضدانقالب در ايران -    
 .دادن ثروت شاه پس -    
 .اى كه با ايران داشتند عدم دريافت غرامت درباره قراردادهاى ظالمانه -    
 .ع در تحويل لوازم يدكى مورد احتياج ايرانتسري -    
 .ايجاد تسهيالت در امور دانشجويان ايرانى در امريكا -    
 :و مبادله اطالعات 79سپتامبر  10درباره آمدن آنها به تهران بعد از . ب    
طور كه در باال ذكر كردم در هر دو مالقات قرار بود كه اطالعات كتبى براى  همان    

دفعه دوم پس از اينكه از سوئد به امريكا رفتند به من تلفن . ان تهيه كننددولت اير
. كردند كه گزارش آنها براى تاريخى كه قبالً فكر كرده بودند آماده نخواهد شد
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سپتامبر گزارش خودشان را آماده كنند و به  10بنابراين تقاضا كردند كه بعد از 
 .تهران بياورند

تلفن كردم و ايشان گفتند عيبى ندارد و در آن تاريخ به  وزير من به آقاى نخست    
صورت كتاب چاپ شده بود، حضوراً به وزير  تهران آمدند و گزارش خودشان را كه به

 .امور خارجه تقديم كردند و اين گزارش در وزارت امور خارجه موجود است
 عنوان سفير ايران در امريكا مسئله انتخاب من به. پ    

كردم، آقاى كاتلر  وزير خدمت مى عنوان معاون نخست انى كه من بهدر دور    
كانديداى سفارت امريكا در ايران بود كه همه آقايان در جريان هستند، آقاى دكتر 
يزدى وزير امور خارجه از من خواسته بود كه كاردار وقت امريكا را احضار كنم و 

يف كاتلر در آفريقا او را به وزارت دليل سوابق كث طور غيررسمى از او بخواهم كه به به
عنوان سفير آينده امريكا در ايران  خارجه ايران معرفى نكنند، بلكه كسى را به

خاطر داريد كه جو آن زمان در جهت تعيين و مبادله سفير بين دو كشور بسيار  به(
ه من بنا به خواست. معرفى نمايند كه هيچ نقطه ضعفى نداشته باشد) تعيين كننده بود

بنابراين . وزير خارجه آقاى دكتر يزدى اين كار را كردم و امريكا هم قبول كرد
بعد در . فرماييد كه من در جريان مبادله سفير بين دو كشور قرار داشتم مالحظه مى

اى كه فقط آقاى مهندس بازرگان و دكتر  سفرى كه به تهران آمده بودم، در جلسه
وزير خارجه سؤال كردند كه انتخاب سفير ايران  آقاى مهندس بازرگان از. يزدى بودند

آقاى مهندس . در امريكا چه شد؟ آقاى دكتر يزدى گفت مشغول مطالعه هستند
اسدى را انتخاب كنيد و قرار  بازرگان گفتند يا آقاى اميرانتظام يا آقاى مهندس بنى

ه سفير بنابراين من كه از قبل در مسئله مبادل. شد آقاى دكتر يزدى مطالعه كنند
شركت داشتم در زمانى كه آقايان به سوئد آمده بودند و درباره مسئله سفير هم 

گردند كه مورد تأييد دولت ايران  صحبت كردند و گفتند كه دارند دنبال كسى مى
ضمناً پرسيدند كه انتخاب سفير آينده ايران در امريكا به كجا كشيد؟ من . قرار بگيرد

زرگان را منعكس كردم و گفتم احتمال دارد كه من به عين اظهارنظر آقاى مهندس با
 .اين سمت انتخاب شوم

 اجازه خروج لوازم افراد ديپلمات امريكا. ت    

وزير براى امريكا،  المللى و با اجازه آقاى نخست اين اجازه برمبناى قوانين بين    
آن در  انگلستان و ساير كشورهايى كه تقاضا كرده بودند، انجام گرفت و مدارك

 .وزيرى موجود است نخست
 در مورد گرفتن استعفا از بختيار. ث    
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طور  خوشبختانه شخص جنابعالى و شوراى انقالب در جريان قرار داشتيد و همان    
كه استحضار داريد چون امام در پاريس گفته بودند كه بختيار بايستى استعفا دهد، 

مأمور شدم كه او را وادار ) وراى انقالببا اطالع ش(من از طرف آقاى مهندس بازرگان 
به استعفا كنم و پس از چندين بار مالقات، بختيار موافقت كرد و با خط خودش متن 
استعفا را تهيه كرد كه من به اتفاق دكتر مدنى آن را به مدرسه رفاه آورديم و در 

نمايى اللَّه طالقانى مطرح شد و طبق راه جلسه شوراى انقالب با حضور حضرت آيت
شناسيد،  اللَّه ربانى شيرازى كه شما او را مى اللَّه مطهرى و آيت ايشان، جنابعالى و آيت

به اتفاق دكتر مدنى و شخص من به طبقه باالى مدرسه رفاه رفتيم و جنابعالى پس از 
 .مشورت با ساير آقايان متنى را تهيه كرديد و به من داديد، كه به بختيار دادم

  گانمجلس خبر. ج    
نگرانى شديدى وجود داشت كه ) 58مهرماه (در دومين سفرى كه به تهران آمدم     

مشكالت دولت موقت و عدم . عبارت بود از اقدامات ضدانقالب در نقاط مختلف كشور
امكانات كافى براى حل مسائل و همه در انتظار اين بودند كه هرچه زودتر دولت 

دليل در  همين به. بيشترى برخوردار شود دائمى به سركار آيد و كشور از ثبات
اى كه به دعوت من با حضور دوستان سابق نهضت مقاومت ملى در منزل يكى  جلسه

از آنها تشكيل شده بود درباره همين مسائل صحبت شد و در اين جلسه كه آقاى 
صدر و احمد صدر حاج سيدجوادى هم حضور داشتند، بنا به پيشنهاد من  اللَّه بنى فتح

رار شد طرحى به هيئت دولت داده شود كه چنانچه هيئت دولت آن را تصويب كرد، ق
: به مرحله اجرا گذاشته شود و آن هم فكرى بود كه در سطح اجتماع وجود داشت

 .شدن دوره مجلس خبرگان يعنى طوالنى
صدر و احمد صدر حاج  اللَّه بنى دليل بنا به پيشنهاد من، آقايان فتح همين به    

دان بودند مأموريت پيدا كردند مطالعه كنند و طرحى قانونى  وادى كه حقوقسيدج
وزير  تهيه نمايند و قرار شد من نتيجه مذاكرات آن شب را به اطالع آقاى نخست

طرح تهيه شد و من پس از مذاكره اوليه با آقاى مهندس بازرگان طرح . برسانم
ه براى طرح در جلسه هيئت دولت شده را به اطالع ايشان رسانيدم و قرار شد ك تهيه

قبل از شروع جلسه من از . نفر امضا كردند 17آقايان وزيران آن را امضا كنند كه 
كنند؟ ايشان با  آقاى مهندس بازرگان سؤال كردم، آيا خبرنگاران را دعوت مى

بعد كه . دادن سر تأييد كردند كه رئيس دفتر ايشان خبرنگاران را دعوت كردند تكان
يئت دولت تمام شد و ايشان به دفترشان آمدند، من پرسيدم آيا مطلبى براى جلسه ه

. خير: ايشان گفتند. مگر هنوز هستند؟ گفتم بله: خبرنگاران داريد؟ ايشان گفتند
رئيس دفترشان خبرنگاران را مرخص كردند و آقاى مهندس بازرگان به من گفتند كه 
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تصميم دولت آگاهى پيدا كنند بروم و به به منزلى كه دوستان در آن جمع بودند تا از 
خمينى اظهارنظر نمايند  ايشان بگويم كه مسئله را با ذكر سوگند فراموش كنند تا امام

و من هم به منزل دوستمان كه دوستان شب قبل در آنجا جمع بودند، رفتم و عين 
قول دادند با ذكر سوگند همه آنها . وزير را به آنها ابالغ كردم هاى آقاى نخست گفته

من در راه بازگشت در هواپيما ماوقع آنچه را كه اتفاق افتاده . مسئله را فراموش نمايند
اين نوشته شامل نظريات . بود، نوشتم تا در كتابى كه در ذهن داشتم آن را چاپ كنم

كسى از ماجرا خبر نداشت تا روزى . سياسى و تفكراتم در آن دوران، درباره وطنم بود
وصى زندگى مرا از سوئد به تهران آوردند و برخالف حق ما را متهم به كه مدارك خص

كس ديگرى از آن  هيچ. كردند) دولت موقت انقالب اسالمى(توطئه برعليه خودمان 
فرماييد كه اين اتهامات تا چه اندازه ظالمانه و  بنابراين مالحظه مى. اطالعى نداشت

 .ام چه گناه بزرگى است توقيف غير قانونى من و از هم پاشيدگى زندگى
من اميدوارم، امروز كه ملت ما در مقابل جنگ تحميلى دشمنان انقالب اسالمى ما     

قرار گرفته و محتاج به همبستگى و استفاده از تمام نيروهاى اصيل مذهبى و ملى 
است، شما با طرح اين نامه و رسيدگى به اتهامات غلطى كه به من و ياران مهندس 

رد شده است و رفع آنها از ما، در جهت اجراى احكام دين مبين اسالم و بازرگان وا
پرست شويد و پيش از اين  عدالت اسالمى باعث دلگرمى همه اقشار مسلمان و وطن

 .اجازه ندهيد، دشمنان ملت از تفرقه ما شاد شوند و برعليه امت ما اقدام كنند
پرور اسالم را راضى و امت  التضمناً با رفع اين ظلم، خداى بزرگ و پيامبر عد    

 .مسلمان ايران و جهان را نسبت به اجراى عدالت اسالمى اميدوار سازيد
دونامه قبلى (فرستم  اى است كه براى جنابعالى مى جناب هاشمى اين سومين نامه    

در زمان بازداشت در سفارت امريكا توسط آقاى ناصر آالدپوش براى  58ماه  در دى
 :توانم خدا را گواه بگيرم و با ارسال اين نامه مى) است شما ارسال شده

طلبانه خود را براى قطع  خدايا تو شاهد و گواه باش كه تا به امروز فرياد حق -    
ظلمى كه به ناحق بر من و خدمتگزاران اسالم در دولت موقت وارد شده، به گوش 

ر پيشگاه عدل تو همه مسئوالن كشور رسانيدم و هيچ فردى از مسئوالن كشور د
 .تواند متعذر به عدم اطالع از اين ظلم باشد نمى
الهى، تو شاهد و گواه باش كه براى شنيدن توضيحات حضورى من و  -    

شدن اين اتهامات غيراسالمى و انسانى فقط و فقط احتياج به يك ساعت وقت  روشن
 .برم ساعت است كه در اسارت بسر مى 7000كه من نزديك به  درحالى. بود
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را به خود و همه  بارالها تو شاهد باش، كه من وجود مرگ و روز رستاخيز -    
اى مرگ و روز رسيدگى به اعمال را فقط براى اسرا و  اگرچه عده. كنم يادآورى مى

 .آورند حساب مى حضور در آن روز به زندانيان قائل هستند و خود را ابدى و بى
الهى تو شاهد و گواه باش، در اين برهه حساس از زمان كه احتياج به كمك و  -    

لمان ايرانى براى جنگ برعليه دشمن مهاجم است و تو خدمت فردفرد ملت مس
تنها منشا اثر و خدمت بوده و هست، بلكه هزاران هزار  دانى وجود ناقابل من كه نه مى

افراد مسلمان و معتقد به انقالب اسالمى نگران سرنوشت امثال من هستند، در يك 
دالت اسالمى در مورد برند و تأخير در اجراى ع تفاوتى و اضطراب به سر مى حالت بى

من و اعاده حيثيت و شرفم و آزاديم، قشرى از افراد اين مملكت را از حالت فعال به 
دليل در  همين خدايا تو شاهد باش كه من به. حالت منفعل و ناظر درآورده است

خواهم كه با اجراى  چنين لحظات حساس تاريخ كشورمان از مسئوالن مملكت مى
اساس، باعث وحدت و يكپارچگى همه اقشارملت  تهامات بىعدالت اسالمى و رفع ا

 .مسلمان ايران شوند
خدايا تو شاهد و گواه باش كه من با تمام توان خود و با محدوديتى كه دارم و  -    

تو گواهى، تمام حقايق را به اطالع نمايندگان مجلس شوراى اسالمى و ملت ايران 
كردن  ت هدايت فرما تا ترتيبى براى متوقفرسانيدم و تو مسئوالن را با عنايت خود

دليل بر دوش  همين اين ظلم اتخاذ نمايند و از كشيدن بارى كه تا روز رستاخيز به
 .دارند، آنها را برحذر فرما

جناب آقاى هاشمى من اميدوارم كه شما با طرح اين نامه در مجلس شوراى     
ثيت من و آزاديم به نداى حق اسالمى و احضار من براى دادن توضيحات و اعاده حي

پاسخ دهيد و با اين اقدام كه موجب رضاى خداست، خون تازه در شريان اين ملت 
 .ستمديده جارى سازيد

چون هيچ گونه امكان اطالعى دال بر رسيدن نامه به دست جنابعالى ندارم،     
و يا  كنم آن را در جلسه علنى مجلس مطرح سازيد تا از طريق روزنامه استدعا مى

لطفاً دستور فرماييد متن اين نامه سرگشاده را در اختيار . راديو اطالع حاصل نمايم
 .كليه جرايد كشور قرار دهند

  با تقديم احترام    
  عباس اميرانتظام    

  بهدارى زندان اوين    
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 )بهدارى زندان اوين -روز بازداشت  292( 59مهرماه  13يكشنبه  
 :هاى زير را براى دادستان انقالب تهران و بانك ايرانيان نوشتم نامه 
  

  اللَّه الرحمن الرحيم بسم
  جناب آقاى اسداللَّه الجوردى 
  دادستان محترم انقالب تهران 
احتراماً خواهشمند است دستور فرماييد نامه ضميمه را براى پرداخت مبلغ  

 77777به حساب جارى (ان مناطق جنگى ديدگ يكصدهزار ريال براى كمك به آسيب
شعبه مركز  -از حساب جارى ارزى اينجانب در بانك ايرانيان ) جمعيت هالل احمر

 )خاطر ندارم شماره حساب جارى خود را به(طالقانى ارسال دارند ... ا خيابان آيت
  با تقديم احترام    
   عباس اميرانتظام    

  
 
 شعبه مركز -بانك ايرانيان  

بدين وسيله خواهشمند است دستور فرماييد مبلغ يكصدهزار ريال از حساب جارى  
ديدگان مناطق جنگى به حساب  ارزى اينجانب عباس اميرانتظام براى كمك به آسيب

 .جمعيت هالل احمر ايران واريز نمايند 77777شماره 
  با تقديم احترام    
  عباس اميرانتظام    

  
 )بهدارى زندان اوين - روز بازداشت  325( 59آبان  16جمعه  
 .دليل مصاحبه تلويزيونى شب قبل، امروز بازداشت شد زاده به صادق قطب 
  
 )بهدارى زندان اوين -روز بازداشت  328( 59آبان  19دوشنبه  
شب  10اى از افراد روحانى و سياسى امشب ساعت  دليل اعتراض شديد مردم در قم، در بازار تهران و عده به 

طبق اظهار آقاى الجوردى . قبل از خروج از زندان به اتفاق آقاى الجوردى به ديدن من آمد. زاده آزاد شد قطب
 .شدصورت  علنى رسيدگى خواهد  ماه ديگر به كار من به حداكثر تا يك

  
 )بهدارى زندان اوين - روز بازداشت  373( 59دى  6شنبه  
كه ادامه ظلم به من باعث ننگ حكومت اسالمى  امروز آقاى عبدالمجيد معاديخواه در جواب سؤال من مبنى بر اين 

 .است، به من توهين كرد
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 )بهدارى زندان اوين - روز بازداشت  378( 59دى  11شنبه 5 
محمد بشارتى، دادگر و دو نفر ديگر كه  آقايان محمد منتظرى، على(رباره وضع زندانيان امروز گروه منتخب د 

ساعت پيرامون وضعيت خود به آنها توضيح دادم و گفتم آنچه را  ديدنم آمدند و بيش از يك به) دانم نامشان را نمى
ت بيش از يك سال بدون برگزارى اند، اعم از اتهامات، توقيف و بالتكليفى در زندان به مد كه بر من روا داشته

دادم، ظلم مسلّمى  هايم براى ايران و انقالب انجام مى محاكمه و جلوگيرى از ادامه خدماتى كه در مدت مسئوليت
 .آقاى منتظرى و بقيه گروه قول دادند كه اين حقايق را به اطالع امام برسانند. است به اين انقالب

 
  
 )بهدارى زندان اوين -روز بازداشت  426( 59بهمن  30شنبه 5 
دليل جنگ ايران و عراق روشن نشده و  ها به هوا خيلى زود تاريك شده و چراغ. امروز روز بسيار سردى است 

بعدازظهر در راهروى اصلى بهدارى و راهروى  7نزديك ساعت . ها را در خود فرو برده است تاريكى همه ساختمان
اى در حال نقل و انتقال يك بيمار  از صداها پيدا است كه عده. آيد اى مى هاى بهدارى صداى همهمه اتاق جلوى
آيد كه بيمار  نظر مى شود به هايى كه در راهرو شنيده مى از حرف. اند بيمار را به سلول جنب سلول من آورده. هستند

هوشى نتواند  اند تا پس از بى كه به تخت بسته درحالىيكى از دختران مبارز سياسى است كه خودكشى كرده و او را 
پس از مدتى صداى دختر بلند شده و فرياد . هايش را تكان دهد و در همين حالت مشغول معالجه وى هستند دست
. يابد صداى اعتراض او دائماً افزايش مى. ايد من خودكشى كردم تا راحت شوم هوش آورده زند كه چرا مرا به مى

راحتى  زند كه به قدر بلند در راهرو حرف مى آيد و آن ها در راهرو و صداى كچويى رئيس زندان اوين مى صداى قدم
دختر كامالً به هوش آمده و از مرگ با » [...]«: گويد كچويى بلندبلند مى. در داخل سلول، من قادرم آن را بشنوم

خودكشى كردم تا نجات پيدا كنم و از دست : دگوي كردن است و مى سيانور نجات يافته و دائماً مشغول اعتراض
 .شود تدريج صداى دختر و صداهاى ديگر خاموش مى كچويى نيز در حال توهين به اوست و به. شماها خالص شوم

  
 )بهدارى زندان اوين - روز بازداشت  427( 59جمعه اول اسفند  
يازده روز اسـت كـه   . كند خورده و درد مى طرف پنجره است سرما روز بسيار سردى است و پهلوى راست من كه به 

 .شدت آزاردهنده است فرما است و به سرماى شديدى در ساختمان حكم. اند براى زندان سوخت نياورده
يكـى از  . اند تا بازجويى از او تمام و به جوخه اعدام سـپرده شـود   دختر مبارز سياسى كه ديشب آورده بودند برده    

او فقـط نـام   . كنـد  هاى ديشب صحبت مـى  مند است به سلولم آمده و از اعدام به من عالقه نام محمد كه پاسداران به
 .اشكورى است كه روحانى بود... و او. داند نفر را مى فاميل يك نفر از ده

  
 )بهدارى زندان اوين - روز بازداشت  432( 59اسفند  5شنبه  سه 
اند،  جا داده 7ان را به بهدارى آورده و در اتاق شماره مدت چندماهى است كه سه دختر از گروه تروريستى فرق 

در زمان تيراندازى به من در . اند و قرار بود مرا هم ترور كنند نفر را ترور كرده گروه فرقان كه تاكنون بيش از ده
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اندازى دليل تير به. سرپرست گروه محافظ من چند گلوله خورد چون در اتومبيل جلو قرار داشت 1358اواخر تيرماه 
لو دستگير شد كه در يكى از  محمد شيرين نام على محافظان من دو نفر از افراد فرقان فرار كردند و يك نفر از آنها به

هاى پاسدار كه  چند نفر از بچه. روز اول ورود به اوين را در آنجا گذراندم زندانى است 7هاى انفرادى كه من  سلول
پاسدار آن واحد بودند و مرا دوست داشتند و احترام  58ى در اوايل اسفند در زمان ورود من به زندان اوين يعن

در انتهاى راهرو  7گذاشتند، به من گفته بودند كه ضارب من كه يك پسر جوان گيالنى است، در سلول شماره  مى
كردم و او را  من با كمك پاسدارها در زمان رفتن به دستشويى، پنجره سلول او را باز. خواهد مرا ببيند است، مى

ام و در اولين  از من عذرخواهى كرد و من به او گفتم كه او را بخشيده. سيمايى بود جوان نسبتاً قدبلند وخوش. ديدم
 .خوشحال شد. روز ورود به دادگاه، گذشت خودم را به اطالع دادگاه خواهم رساند

اين دخترها در . من جنب دستشويى و توالت است در بهدارى، سلول. ام نام دو نفر از اين سه دختر را ياد گرفته    
اى يكى دوبار از غذايى كه براى  كنند و هفته زمان رفتن به دستشويى از پنجره كوچك در سلولم به من سالم مى

چندبار هم برايم . دهند آورند و از زير در بشقاب را به داخل سلول من هل مى آورند براى من هم مى آنها از خانه مى
دانند كه گروه  رفتار آنها با من طورى است كه انگار نمى. المالقات هستم دانند كه من ممنوع اند زيرا مى آوردهميوه 

 .آنها مرا محكوم به مرگ و به طرفم تيراندازى كرده بود
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  نكاتى چند از خاطرات    
  
ها نوشتم و ضمن دفاع از خودم ماجراى خدمات خود را در دولت موقت  در دوران بازداشت نامه مفصلى به روزنامه 

از جمله نوشتم در زمانى كه در سوئد . وزير و سفير در كشورهاى اسكانديناوى شرح دادم در سمت معاون نخست
كنم، ولى به آقاى دكتر رضا براهنى اجازه داده دقيقه وقت به من داد تا در تلويزيون صحبت  3بودم، دولت سوئد 
اى نوشت و مرا به جاسوسى براى  آقاى براهنى بالفاصله مقاله. ساعت از آن تلويزيون استفاده كند شد تا ايشان نيم
  )42.(امريكا متهم كرد

 
شده بين دولت ايران به امضاى من و دولت  هاى رسمى مبادله هايى از نامه پس از دستگيرى من و انتشار قسمت    

هاى سياسى كشور بدون هيچ تحقيق و مطالعه و  ها توسط دانشجويان پيرو خط امام، كليه سازمان امريكا در روزنامه
امريكايى ناميدند و از اصطالحاتى چون ليبرال، بورژوا،  برخالف كليه اصول انسانى و اخالقى مرا و دولت موقت را

دل ايران  و پيرو سياست گام به گام عليه ما استفاده و از عدم آگاهى مردم ساده» سيا«داران، عامل  مدافع سرمايه
 كار به آنجا كشيد كه حزب توده در روزنامه مردم، ارگان خود نوشت كه پس از. هاى بزرگى كردند بردارى بهره

اللَّه پيمان در مقاالت متعدد در  كند و دكتر حبيب تحقيق، كليه مطالب منتشرشده از طرف دانشجويان را تأييد مى
  )43.(ها بوده است روزنامه اطالعات نوشت كه هر مصيبتى كه بر سر ايران آمده توسط همين ليبرال

 
ايى كه داعيه رهبرى داشتند، از مدعيان ه جالب و وحشتناك اين بود كه در اجتماع عظيم ملت ايران، گروه    

چنين  خداپرستى تا منكران خدا، همگى غير منصفانه و ناجوانمردانه، مردمان شرافتمند و خدمتگزاران ايران را اين
  .دادند مورد اتهام قرار مى

 
از مراسم عنوان سند خيانت من منتشر كردند، اين دو عكس يكى  دانشجويان پيرو خط امام دو عكس مرا به    

المللى آن شركت كه در حال  ميهمانى يك شركت دريانوردى حمل كاال بود و در يكى از آنها من در كنار مدير بين
 . نوشيدم نوشيدن نوشابه بود، بودم و من آب پرتقال مى

  
  
  
  
   
افترا قرار داده  اى اميرانتظام را مورد توهين و در ذيل اين دو عكس دانشجويان پيرو خط امام ضمن چاپ نامه 

  .بودند
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 7عكس شماره 
  
   
اميرانتظام «با زيرنويس  8و عكس شماره » اميرانتظام همراه يك صهيونيست اسرائيلى«با زيرنويس  7عكس شماره  

 .به چاپ رسيد 1358اسفند  22در روزنامه اطالعات، » )معاون هويدا(در ميهمانى يداللَّه شهبازى 
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  8عكس شماره 
 

در عكس دوم من و . اين عكس نوشته بودند كه اميرانتظام با يك عامل صهيونيسم مشغول ميگسارى است زيردر 
اى ديگر سر ميز ناهارخورى در هتل  و همسرش و عده) هويدا(وزير وقت  آقاى يداللَّه شهبازى معاون نخست

وزيرى داشت به رياست  ه در نخستگيرى از سمتى ك آقاى شهبازى پس از كناره. اينتركنتينانتال نشسته بوديم
هيئت مديره شركت استارالين كه يك شركت خصوصى بود انتخاب شده بود و در آن ميهمانى، ايشان ميهماندار 

 .ها در روزنامه اطالعات به چاپ رسيد اين عكس. بود و ديگران ميهمان
  
 7/4/1360تا  2/12/58زندان اوين از  

انتقال من به اوين توسط . از بازداشتگاه دانشجويان پيرو خط امام به زندان اوين منتقل شدم 1358در دوم اسفند  
 .ساله با يك پيكان انجام شد و هردو نفر مسلح بودند 19و  18دو جوان 

وسعت آن بيش از يك . اى به همين نام قرار دارد ماهورهاى دهكده زندان اوين در شمال غربى تهران در روى تپه    
در اين محوطه با چندين ساختمان اختصاص به . ميليون متر مربع است كه با ديوارهاى مرتفع محصور شده است
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، واحد آموزشگاه و واحد 209باال، واحد  325پايين، واحد  325هاى مختلف دارد كه عبارتند از واحد  زندان
 .آسايشگاه

هاى ادارى و حفاظتى، ساختمان دفتر  ساختمان: دان عبارت بودند ازهاى مربوط به تشكيالت زن ساختمان    
 .مركزى، ساختمان بهدارى، ساختمان دادستانى

هاى انفرادى ساختمان  پايين بردند و در يكى از سلول 325پس از رسيدن به اوين، نخست مرا به ساختمان     
هزار مترمربع، در  هاى بلند به مساحت تقريبى دهاى است با ديوار پايين محوطه 325ساختمان . مركزى جاى دادند

 5يكى در ضلع شرقى كه شامل دو ساختمان شماره : اين محوطه سه رديف ساختمان دربسته و محصور وجود دارد
 8تا  6سلول انفرادى است كه معموالً  16ساختمان مركزى داراى . اتاق است 8تا  7كه هردو ساختمان داراى  6و 

نفر بسر  8تا  6ساختمان غربى شامل ده سلول انفرادى است كه در آنها نيز . دهند ول جا مىنفر را در هر سل
 .دفتر رئيس واحد در ساختمان مركزى اين واحد قرار دارد. برند مى
گرم پنير و يك ليوان چاى كه در ليوان پالستيكى ريخته شده بود به من  20صبح يك عدد نان و در حدود     

صبح پاسدار از دريچه اتاق اعالم كرد كه براى  9ساعت در حدود . جبار قسمتى از آنها را خوردمبه حكم ا. دادند
پاسدار مرا به داخل حياط برد و گفت حق ندارم با كسى . هايم را پوشيدم با همان لباس كفش. هواخورى آماده شوم

پس از ده دقيقه . رفتن شدم راهسرعت مشغول  من هم يك مسير را در طول حياط انتخاب كردم و به. صحبت كنم
قدر كوتاه است؟  پاسدار اعالم كرد كه هواخورى پايان يافته است، وقتى از او سؤال كردم كه چرا مدت هواخورى اين

توانى استفاده  خدا را شكر كن كه همين اندازه را مى. اند تو شانس آوردى كه روز اول به تو هواخورى داده: پاسخ داد
 .زندانيان حق هواخورى ندارند كنى، بسيارى از

كرديم، وقتى نوبت من  براى رفتن به توالت و دستشويى بايد پاسدار را صدا مى. دومرتبه به سلولم برگردانده شدم    
شد پاسدار در سلولم را باز كرد و توالت را كه در انتهاى راهرو قرار داشت به من نشان داد و گفت بدون نگاه به 

نزديك . قبل از ورود ليوان پالستيكى را برداشتم، با خود بردم و با شير آب توالت آن را شستم. اطراف داخل شوم
 .ظهر يك بشقاب فلزى و يك قاشق رويى به من دادند، قبل از نهار موفق شدم آنها را با شير آب توالت بشويم

ند و يكى از زندانيان كه كار تقسيم قرار داد) 44(ظهر يك ديگ غذا براى زندانيان آوردند و آن را در زير هشت    
بعد از ناهار يك ليوان چاى دريافت . عهده داشت، غذا را تقسيم كرد و به هرنفر يك كفگير و نيم غذا داد غذا را به
 .كيفيت غذا و چاى بد بود. كرديم

بود به بند ما آمد و ترتيب گذشت تا روز بهدارى بند ما رسيد و دكتر بهدارى كه خود زندانى  همين يك هفته به    
دكتر پس از ترك بند ما وضع جسمى مرا به رئيس . من هنوز سرگيجه و ضعف جسمانى داشتم. مرا نيز معاينه كرد

تفاوت سلول بهدارى با سلول بند در اين بود كه . زندان گزارش كرد و اجازه گرفت تا به بهدارى اوين منتقل شوم
 .شتم پس از استحمام استفاده كردمها كه دا من از همان لباس. تميزتر بود

ها بود كه با اقوام پدر و مادرم  ام در سوئد بودند، پدر و مادر و برادرم در تهران فوت كرده بودند و سال خانواده    
دوست بسيار عزيزى . خارج رابطه نداشتم، بنابراين در انتظار براى مالقات نبودم هاى طوالنى به دليل مسافرت به

در آن مالقات كه با حضور يك . زه مالقات بگيرد و به ديدنم بيايد و برايم پول، لباس و حوله بياوردتوانست اجا



www.iran-amirentezam.com اميرانتظام عباس خاطرات( 1 اتهام سوي آن( 
 

148 
 

. پاسدار صورت گرفت از دوستم درخواست كردم كه در اولين فرصت زن و فرزندان خود را بردارد و از ايران برود
تواند مورد اتهام قرار گيرد و  كسى مىگونه امنيت و تضمينى براى زندگى در ايران وجود ندارد و هر چون هيچ

 .زندگيش برباد رود
نه مالقات داشتم نه  1359در تمامى طول سال . بعد از رفتن او تا نزديك دوسال كسى به ديدنم نيامد    

دويدم و  ساعت درجا مى رفتم و يك مترى سلول را راه مى 6بار طول  800بودن روزانه  براى زنده و سالم. هواخورى
طور طبيعى  روز تنها بودم، به چون در سلول در تمام مدت شبانه. المت جسمى و روحى خوبى برخوردار بودماز س

بعد دائماً در  شهريور به 17از  1357در دوران انقالب سال . مشغوليات فكرى خوبى داشتم و آن هم اين انديشه بود
 1332مرداد  28هاى پس از كودتاى  هاى آنان از سال دليل نارضايتى اين فكر بودم كه حركت انقالبى مردم ايران به

. هاى سياسى، ملى و مذهبى شاه مجبور به ترك كشور شد در چه شرايطى اوج گرفت و چگونه با اتحاد همه سازمان
هاى گذشته زندگى خودم از نوجوانى، مبارزات  به سال. چگونه ارتش متالشى شد و سرانجام انقالب به پيروزى رسيد

خصوص همكارى با  ، به1357هاى سال  هاى بعد از آن، تالش هانه در دانشگاه، نهضت مقاومت ملى و سالآزاديخوا
گيرى، رويدادهاى پس از پيروزى انقالب و  مهندس بازرگان و شوراى انقالب، وادارساختن دكتر بختيار به كناره

 .كردم سرنوشت خودم فكر مى.. ..هايى كه كار را بدينجا رسانيد و مشكالت خدمت در دولت موقت و توطئه
ها براى جلوگيرى از بمباران هواپيماهاى عراقى از  كه عراق به ايران حمله كرد، شب 1359شهريور  31پس از     

مشكل ديگرى كه پيش آمد . غروب آفتاب تا صبح هيچ چراغى روشن نبود و زندگى در تنهايى و تاريكى مشكل بود
ى ساختمان بهدارى بود كه تحمل سرما از سويى و تاريكى و تنهايى از سويى كردن دستگاه گرمايش مركز خاموش

 .زندگى را دشوارتر كرده بود
در چند روز اول ورودم به بهدارى با دكتر عليزاده دبيركل حزب خلق مسلمان آشنا شدم، او مرد ضعيفى بود و با     

ست و سجاده نماز خود را در راهروى بهدارى گري وجودى كه به مرگ محكوم نشده بود بارها با صداى بلند مى
كرد واين شعر را به تركى  شدت گريه مى پرداخت و پس از هر نماز به انداخت و در آنجا به فرايض دينى مى مى
 :خواند مى

 وزمرُمع هاردى بچك          ن گكُورِد رْكى مينْ ايت45(چ( 
. خواند اللَّه خمينى با صداى پرطنينى مى عنوان نامه كارتر به آيت اى را به هراديو ايران نام 1359در روز عيد سال     

. خواند كه گويى كارتر توسط انقالب ايران از اريكه قدرت به زير كشيده شده است گوينده با چنان لحنى نامه را مى
ارتر نبوده بلكه سازمانى آن را عمل آمد كه نامه از طرف ك پس از چندبار قرائت نامه فرضى كارتر در راديو، كاشف به

 .تهيه و براى گمراهى ايران به ايران فرستاده بود
هاى  شد به يكى از گروه كه گفته مى» شاهين«نام  برنامه ترور افراد از روزهاى اول انقالب توسط گروهى به    

هاى زمان  فروشى كه در مشروب افراد اين گروه چند زن را. گرفت سياسى چپِ فعال در انقالب وابسته بود، انجام مى
افراد ديگرى نيز كه ابتدا زندانى شده بودند و بعد . هاى اطراف تهران كشتند كردند، دزديدند و در بيابان شاه كار مى

تقى روحانى گوينده سرشناس راديو و : دست گروه شاهين كشته شدند كه عبارت بودند از آزاد شدند بالفاصله به
جان تقى  هاى تهرانپارس پيدا شد و جسد بى جسد ذبيحى در بيابان. بيحى مداح معروفتلويزيون و سيدجواد ذ
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شد كه تقى روحانى در آن ترور كشته نشد و ساليان درازى در حال اغما  گفته مى. هاى غرب تهران روحانى در بيابان
 .سر برد به

شدن از  قى دربسته بودم، مدت زمان خارجطور انفرادى در اطا روز كه در بهدارى زندان اوين به 550در مدت     
مند بودند  سلول براى استحمام و توالت برحسب خصوصيات پاسداران متفاوت بود، آنهايى كه به من عالقه

گاهى نيز روزنامه در اختيارم قرار  گفتند و گاه دادند و اخبار زندان را نيز به من مى چنددقيقه فرصت بيشترى مى
 .ليل درج مقاالتى درباره من، در زمان محاكمه و مدافعات بسيار برايم مفيد بودندد دادند كه برخى به مى
    - [....] 

 
وقتى به سلول من رسيدند، رئيس . گروهى از صليب سرخ جهانى از زندان اوين ديدن كردند 1359در بهار سال     

ت كرد و در باره خانواده و ساعت بدون حضور پاسدار با من صحب 2گروه صليب سرخ به ديدنم آمد و مدت 
به او گفتم كه همسر و فرزندانم در استكهلم هستند و هيچ تماسى با آنها ندارم و . سرنوشت آنها پرسيد

زودى به اروپا برخواهد گشت و در موقع بازگشت به ايران مرا از حال  او به من گفت كه به. المالقات هستم ممنوع
وگو  ساعت با من به گفت 2ى پس از دوماه بازگشت و باز هم در حدود و. همسر و فرزندانم مطلع خواهد كرد

پس . عهده گرفته بود ام را به اى را به من داد كه در آن سازمان صليب سرخ جهانى، سرپرستى خانواده نشست و نامه
من گفت كه در جمله جالبى به . يافتن از حال همسر و فرزندانم درباره آينده ايران با او صحبت كردم از اطمينان

نه، «: گفتم» دانى كه تا آخرين روز عمر اين رژيم در زندان خواهى بود؟ مى«: او گفت. كنم اينجا عيناً ذكر مى
 .از آن پس تصميم گرفتم تا پاى جان مقاومت كنم و هرگز تسليم نشوم» .دانستم نمى
توجه به آنها  اللَّه جنتى از سلولم بازديد كردند و من بى اللَّه قدوسى دادستان انقالب وقت همراه با آيت روزى آيت    

 .نگريستم تفاوتى به آنها مى كردند و من با بى دراز كشيده بودم، آنها پيروزمندانه به من و سلولم نگاه مى
وابين مجاهدين خلق را به نام احمدرضا كريمى و تحت نام مستعار براى جاسوسى و كسب اطالع از من، يكى از ت    

من ساعتى پس از ورود او از نام واقعى و هدف از انتقالش به بهدارى توسط يك . به بهدارى منتقل كردند» عباسى«
سلولم را عباسى براى شروع آشنايى با من، هنگام رفتن به توالت دريچه كوچك . پاسدار جوانمرد و وفادار آگاه شدم

كرد و سپس به  رفت، سالمى مى چند روز را صرف اين موضوع نمود و هربار كه به دستشويى مى. كرد باز مى
دليل اينكه در سلولم پس از بازگشت از دستشويى عمداً باز گذاشته شده بود و  يك روز به. پرداخت پرسى مى احوال

. نام عباسى معرفى كرد خزيد و خودش را يك زندانى سياسى بهپاسدار آن را قفل نكرده بود، به آرامى به داخل اتاق 
اكنون اتفاق افتاده برايم نقل  هاى گذشته را مانند اينكه هم او از حافظه و هوش سرشارى برخوردار بود، حوادث سال

عنوان  كه بهدليل نيز صادقانه آنچه را  همين خوشبختانه هيچ اسرار نهانى نداشتم كه از او پنهان كنم و به. كرد مى
ماهى كه او را به  در طول مدت بيش از سه. عهده داشتم، برايش تعريف كردم انجام وظيفه رسمى در دولت موقت به

هاى همكارى با نهضت مقاومت، نهضت آزادى و دولت موقت را  بهدارى آورده بودند، همه اتفاقات و وقايع سال
اى  ر من قرار گرفت كه من به او اطمينان كردم و نامهچنان تحت تأثير گفتا آن» عباسى«. برايش شرح دادم

جمهور نوشتم، وى آن را در جلد كتاب جاسازى كرد و در مالقات حضورى  صدر رئيس سرگشاده براى ابوالحسن بنى
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صدر را شرح دادم  همراه نامه دستورالعمل چگونگى تماس با بنى. صدر ببرد دست همسرش داد تا آن را براى بنى به
ام در روز يكشنبه در صفحه سوم روزنامه  صدر داد و نامه سرگشاده او كتاب را جمعه برد و شنبه به بنى و همسر

نامه براى مسئوالن و روحانيان نوشتم و از آنان خواستم تا براى دفاع  40هفته بعد از آن . انقالب اسالمى چاپ شد
ها در حضور عباسى نوشته شده بود از  چون نامه. نداز حقيقت مسئله بازداشت غيرقانونى و ظالمانه مرا منعكس كن

وى . او اين كار را با ظرافت و مهارت غيرقابل تصورى انجام داد. ها را در جلد كتاب جاسازى كند او خواستم تا نامه
در اين . صدر را الى جلد كتاب نگذاشت و در حين مالقات آن را به دست همسرش داد دستورالعمل تماس با بنى

من قبالً از . يك پاسدار اين نوشته را ديد و مراتب را به مقامات زندان اطالع داد و همسر عباسى دستگير شد هنگام
دهد و من  اى خواهد داد؟ گفته بود حضوراً به دست همسرش مى او پرسيده بودم كه نامه راهنمايى را به چه وسيله

اشت حضوراً بدهد و گفته بود كه هيچ خطرى ندارد و خطر اين كار را به او گوشزد كرده بودم، ليكن او اصرار د
پس از توقيف همسرش او را هم از سلول بهدارى . شايد هم عمداً اين كار را كرد. باالخره هم همين كار را كرد

 .بردند
تند آنها مرا رو به ديوار كردند و گف. شدن از دستشويى با دو نفر از پاسداران مواجه شدم صبح زود هنگام خارج    

دانستم كه  شدت به آنها اعتراض كردم، زيرا نمى من به. هايم را به ديوار تكيه دهم و بعد لباس مرا گشتند دست
آنها پس از وارسى لباس من، يك مخروط برزنتى را بر سرم گذاشتند كه قادر نبودم جايى را . دليل اين كار چه بود

آنها پس از مدتى مرا داخل سلولى كردند و مخروط برزنتى را . بود را شناختم» نظرى«ببينم، يكى از آنها كه نامش 
اى به  پنجره. متر كه يك دستشويى و يك توالت فرنگى داشت 5/1*60/2سلولى بود به ابعاد . از روى سرم برداشتند

هم  طورى كه حتى با باالپريدن متر در زير سقف قرار داشت و از دسترس زندانى دور بود، به سانتى 60*70ابعاد 
بام  يكى از پنجره زير سقف كه از پشت. اين سلول از دو نقطه قابل كنترل بود. دسترسى به پنجره امكان نداشت

يك پتوى سربازى در كف آن قرار داشت و سلول كثيف . شد و ديگرى از دريچه كوچك روى درب سلول كنترل مى
پاسداران . استم كه كچويى رئيس زندان را ببينمپس از انتقال به محل جديد به پاسداران اعتراض كردم و خو. بود

رفتن در آن فضاى  كار، مشغول راه شدن از اين پس از فارغ. من به نظافت سلول پرداختم. در سلول را بستند و رفتند
اولين بار بود كه به يك چنين سلولى كه داراى توالت فرنگى بدون حفاظ بود رفته بودم و از اينكه در . كوچك شدم

ظرف غذاى من يك . استفاده از آن مرا زير نظر داشته باشند ناراحت بودم، ولى باالجبار به آن عادت كردم زمان
ليوان و قاشق را با آب شستم، چون صابون يا . دار پالستيكى و يك قاشق رويى بود بشقاب فلزى با يك ليوان دسته

 .مواد شوينده وجود نداشت
طور محرمانه از زندان خارج  نويسى و به نامه مى: و در مقابل اعتراض من گفتبعدازظهر، كچويى به ديدنم آمد     
هاى خود يك نسخه از روزنامه انقالب اسالمى  او براى اثبات حرف. شود ات در روزنامه چاپ مى كنى و نامه مى

ر صفحه سوم اين نامه د. جمهور در آن چاپ شده بود به من داد صدر رئيس يكشنبه قبل را كه نامه من به بنى
بعد از رفتن او شخصى در سلول را باز كرد و داخل سلول، روى پتو نشست و . روزنامه انقالب اسالمى چاپ شده بود

. عمده سؤاالت او درباره رابطه دولت موقت با دولت امريكا بود. بدون آنكه خودش را معرفى كند شروع به سؤال كرد
شناختم،  او را نمى. هاى امريكايى در تهران را به تفصيل توضيح دادم من رابطه رسمى بين دولت موقت با ديپلمات
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ها و مكاتبات رسمى بين امريكاييان و دولت موضوعى  او از زندانبانان بود، اقدامات دولت موقت و مالقات. مهم نبود
شد، بعداً  هاى من تمام همان شخص چند روز پياپى به مالقات من آمد تا حرف. نبود كه مخفى نگهداشته شود

 .فهميدم كه او همان اسداللَّه الجوردى است
كردم برده  ام از آن استفاده مى زمان با اخراج من از بهدارى، كچويى دفترى را كه براى نوشتن خاطرات روزانه هم    

 .آن دفترچه سفيد و قلم را يكى از پاسداران زندان برايم آورده بود. بود و مطالب آن را مطالعه كرده بود
ساعتى هم صبح و عصر 2كردم و  ساعت بعدازظهر ورزش مى ساعت صبح و يك ، هر روز يك209در سلول واحد     

در مورد انتقالم از بهدارى به اين سلول هر روز به زندانبانان و كچويى رئيس . رفتم در آن محوطه كوچك راه مى
 .باالخره يك قرآن به من دادند. يارم قرار دهندخواستم كتابى براى مطالعه در اخت كردم و مى زندان اعتراض مى

هاى زندان، قرائت قرآن در ساعات مختلف روز يا شب با صداى بسيار بلند بود كه گوش را بسيار  يكى از برنامه    
از دانستم بعدها شنيدم كه در زمان شكنجه افراد، بلندگوها را تا آخرين درجه ب من ابتدا دليل آن را نمى. داد آزار مى

 .شدن را نشنوند ها صداى ضجه زندانى در حال شكنجه كردند تا ساير افراد در سلول كرده و قرآن پخش مى
روز اقامتم در بهدارى زندان، هميشه از نداشتن كتاب و روزنامه، مالقات و هواخورى به  550در طول مدت     

تعدادى از پاسداران و محافظان بهدارى . شتندكردم و آنها توجهى به اعتراضات من ندا مسئوالن زندان اعتراض مى
خصوص  آوردند، به توانستند روزنامه برايم مى داشتند و هروقت كه مى زندان نسبت به من عالقه و توجه ابراز مى

گرفتم و حريصانه  من روزنامه را مى. ها درباره من مقاالتى داشتند و يا به من توهين كرده بودند زمانى كه روزنامه
يكى از افرادى كه هرگز مرا نديده . ريختم ها را دور نمى سپردم و حتى روزنامه ام مى اندم و مطالب را به حافظهخو مى

كرد، محمد  داد و به انواع اتهامات مرا متهم مى بود، ولى هميشه و در همه جا محض رضاى خدا به من فحش مى
در آن زمان ]...[ . كردن ديگران استاد بود  ى و متهماو در فحاش. اللَّه حسينعلى منتظرى بود منتظرى فرزند آيت

يكى از ... كرد و تمامى مطالب او فحش و تهمت و ناسزا به ديگران بود نام پيام شهيد منتشر مى اى به روزنامه
االسالم محمد منتظرى دقيقاً كيست و در  پاسداران كه به من عالقمند بود، روزى برايم تعريف كرد كه حجت

دو . هاى او را كه درباره من مقاله دارد برايم بياورد من از او خواستم چند شماره از روزنامه. نويسد ش چه مىا روزنامه
برانگيز  قدر مطالب فتنه در اين چند شماره پيام شهيد آن. سه روز بعد چند نسخه از روزنامه پيام شهيد را به من داد

ندم از هيجان و اعجابى كه به من دست داد، برافروخته شدم؛ و اتهامات كذب درج شده بود كه وقتى آنها را خوا
قدر اعمال مغرضانه و دور از ادب  نام رسول تو چنين دروغ گفت و آن نام دين تو و به نام تو و به شود به خدايا مگر مى

 !و حقيقت و انسانيت نوشت و مردم را آزار داد؟
ورزيد و مطالبى نادرست و  شدت عناد مى محمد منتظرى از بدو تأسيس دولت موقت با شخص بازرگان و من به    

 .دانست هايش ما را امريكايى و مزدور و جاسوس امريكا مى نوشت و در سخنرانى دور از حقيقت مى
جلّود  1357در اسفند سال : كنم قل مىجا ن براى ضبط در تاريخ معاصر ايران چند نمونه از كارهاى او را در اين    

وزير ليبى بدون كسب اجازه يا دعوت دولت ايران به تهران آمد و چون ويزاى ورود نداشت از فرودگاه به من  نخست
وزير در ميان گذاشتم، از چگونگى ورود او به  مطلب را با مهندس بازرگان نخست. تلفن شد و كسب تكليف كردند

شدن جلود و همراهانش  الع دولت تعجب كرده، به مسئوالن فرودگاه دستور دادم تا از پيادهايران، آن هم بدون اط
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مراتب ورود بدون اجازه جلّود به . ساعت هواپيما در فرودگاه منتظر دستور باقى ماند 24مدت . جلوگيرى كنند
. ود و همراهانش وارد شوندوزير دستور دادند كه جلّ اطالع روحانيان در قم رسيد و آنان بدون مشورت با نخست

شدن از هواپيما مستقيماً به قم رفت، همه امكانات از قبل توسط گروه محمد منتظرى برايش  جلّود پس از پياده
وزير به  روز در قم ماند و سپس بدون اطالع قبلى و گرفتن وقت براى ديدن نخست 11او مدت . فراهم شده بود

القات او مخالفت كرد و پس از مذاكراتى به لحاظ حفظ روابط ايران و ليبى كه آقاى بازرگان ابتدا با م. تهران آمد
نفر مرد  20اتفاق  جلّود به. وزيرى داده شد العاده طالب آن بودند اجازه مالقات در محل نخست روحانيان قم فوق

وزيرى شد  ارد نخستدادند، برخالف همه اصول و موازين ديپلماسى جهان متمدن، و مسلح كه گارد او را تشكيل مى
وزير در آن زمان و دكتر مصطفى  من و دكتر ابراهيم يزدى معاون امور انقالب نخست. وزير آمد و به دفتر نخست

وزير تصميم گرفت درباره هيچ موضوعى جز معماى  آقاى نخست. وزير حضور داشتيم چمران در دفتر نخست
صدر را  اين پس از يك مقدمه بسيار كوتاه مسئله امام موسىبنابر. صدر در ليبى صحبت نكند ناپديدشدن امام موسى

البته اين خبرى . مطرح كرد؛ جلود جواب داد كه امام موسى صدر با يك هواپيماى آليتاليا ليبى را ترك كرده است
 بود كه رژيم سرهنگ قذافى آن را قبالً هم اعالم كرده بود و صحت نداشت، چون هرگز موسى صدر به ايتاليا وارد

وزير اين  چندبار نخست. نشده بود و هواپيماى آليتاليا در ليست مسافران خود چنين مسافرى را ثبت نكرده بود
مدتى . دانست، پرسيد و جلود هم همان جواب را تكرار كرد سؤال را توسط دكتر مصطفى چمران كه زبان عربى مى

ن اينكه دولت بداند براى چه به قم و تهران آمد او بدو. باالخره جلود خداحافظى كرد و رفت. وقت به سكوت گذشت
 .و در تهران در كجا اقامت داشت، روز بعد ايران را ترك كرد

وزير بودم، روزى از فرودگاه به من تلفن شد كه محمد منتظرى  كه من هنوز معاون نخست 1358در بهار سال     
قيمت با  رك كند و مقدار زيادى وسايل عتيقه گرانخواهد با هواپيما تهران را ت اى چريك مسلح مى همراه با عده

ايشان هم متحير مانده بود كه چه بايد كرد، چون طبق . وزير در ميان گذاشتم مسئله را با آقاى نخست. خود دارد
وزير دستور  نخست. قانون نه كسى حق داشت كشور را بدون اجازه خروج ترك كند و نه اشياى عتيقه را همراه ببرد

. من نيز اين دستور را به مسئوالن فرودگاه ابالغ كردم. اطالع ثانوى از خروج او و همراهانش جلوگيرى شودداد تا 
هايى كه در  ساعت در فرودگاه ماندند و در اين فرصت در و ديوار فرودگاه را از پارچه 24منتظرى و همراهانش مدت 

تنها نيرويى كه در اختيار دولت موقت بود، گروه . كردند آن به من فحاشى شده بود و مرا عامل سيا ناميده بودند، پر
احتمال . ساعت اين گروه در مقابل خروج محمد منتظرى و همراهانش مقاومت كردند 24. چريكى دكتر چمران بود

وزير توصيه كردند  اى از روحانيان در قم به نخست اما عده. يافت درگيرى مسلحانه ميان آنان هر لحظه افزايش مى
احتمال درگيرى و خونريزى از سويى و اعمال نفوذ روحانيان قم از . ها نشوند مانع خروج محمد منتظرى و عتيقهكه 

 .سوى ديگر، منجر به اجازه خروج محمد منتظرى، همراهان و اشياء عتيقه شد
هران آقاى دادستان شجاع ت. پس از مدتى محمد منتظرى با همراهانش بدون اجازه ورود به تهران بازگشتند    

ساعت آقاى  24پس از . ساعت توقيف شد 24مدت  الدين شهشهانى دستور توقيف او را داد و منتظرى به شمس
احمد صدر حاج سيدجوادى وزير دادگسترى وقت در دولت موقت محل كار آقاى شهشهانى را عوض كرد و 

 .دادستان جديد تهران دستور آزادى محمد منتظرى را صادر كرد
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ها چاپ شد و روزنامه كيهان كه آن را در صفحه اول خود  اللَّه حسينعلى منتظرى كه در روزنامه ه آيتبه گفت    
اللَّه منتظرى پس از اظهارنظر درباره بيمارى فرزندش از  آيت. درج كرده بود، محمد منتظرى دچار بيمارى روانى بود

اعمال كنند و در آن مورد رعايت ايشان را دولت موقت خواسته بود كه قانون را درباره پسرش محمد منتظرى 
هرگز معلوم نشد . كردند اين دو نمونه از كارهاى محمد منتظرى و روحانيانى بود كه از او پشتيبانى مى) 46.(نكنند

گذاشت و به دستور چه  ها در اختيار او مى چه قدرتى، چه در داخل و چه در خارج امكانات الزم را براى اين برنامه
پيما در اختيار وى گذاشته شده بود؟ خلبان و افراد مسلح از چه مليتى بودند؟ هواپيما متعلق به چه كسى هوا

هاى بعد از آن پاسخ  شمار ديگر كه در جريان انقالب و سال هاى بى كشورى بود؟ تاريخ به اين سؤاالت و پرسش
مله مهندس بازرگان، دكتر يزدى، دكتر ورزيد از ج خواهد داد؟ او به جز من نسبت به بسيارى ديگر نيز عناد مى

نوشت كه  دانست و پيرامون آنان مطالبى را در روزنامه پيام شهيد مى اللَّه دكتر بهشتى را امريكايى مى چمران و آيت
 .من در جلسه شانزدهم دادگاه به تفصيل به آن پرداختم

، بلكه عده بسيار ديگرى بودند كه چه در البته تنها محمد منتظرى نبود كه دولت موقت و شخص مرا متهم كرد    
از جمله . دادند تاختند و خدمات ما را خيانت جلوه مى لباس روحانيت و چه غير روحانى آزادانه به ما مى

هاى چپ مانند  اللَّه مشكينى و نيز گروه و آيت) 47(االسالم مسيح مهاجرى مديرمسئول روزنامه صبح آزادگان حجت
كه ... هايى از قبيل صبح آزادگان، مردم، كار، چلنگر و مجاهدين انقالب اسالمى و روزنامه مجاهدين خلق و سازمان

كننده را  آميز و مسموم هايى از اين مطالب تحريك در اينجا نمونه. رديف پيام شهيد بودند در انتشار مطالب كذب هم
 :كنم ذكر مى

بود كه مهندس مهدى بازرگان با قاشق و چنگال طال  هاى روزنامه خود نوشته مسيح مهاجرى  در يكى از شماره    
دانست كه اين اخبار دروغ تا چه اندازه براى روح معصوم جوانان مسلمان كشور ما  او خوب مى. خورد غذا مى
اى از روزنامه صبح آزادگان نوشته بود كه مهندس اميرانتظام در ميدان ونك كاباره و  در شماره. كننده است مسموم
 !زند ها در آنجا تنبك مى اى دارد كه شب هخان رقاص

درصد سهام آن متعلق به  در يك مورد ديگر مسيح مهاجرى نوشته بود كه اميرانتظام شركتى دارد كه پنج    
ترتيب، كل سرمايه شركت مورد  اين به. درصد سهام مدنى پانصدميليون تومان است دريادار احمد مدنى است و پنج

 !يح مهاجرى بالغ بر ميلياردها تومان بوده استاالسالم مس ادعاى حجت
 .اللَّه مشكينى بدون هيچ تحقيقى و بدون هيچ سندى دولت موقت را عامل امريكا و مزدور آن معرفى كرد آيت    
دادند،  روزنامه مردم و كار و چلنگر نيز هرچه توانستند اتهامات دروغ به دولت موقت و شخص من نسبت مى    

اميرانتظام شركتى : هاى خود نوشت اين روزنامه در يكى از شماره. آورم مقاله روزنامه كار را در اينجا مىاى از  نمونه
كه تا  ميليون تومان در تهران فروخته است درحالى 600كارخانه آسفالت به ارزش  200سال  دارد كه در مدت يك

 !نرسيده بود آن زمان تعداد كل كارخانجات اسفالت در تهران به دويست كارخانه
اى تحت عنوان شوراى مركزى سپاه پاسداران در سلول بهدارى  عده 1359در يكى از روزهاى تابستان سال      
كردند و درباره اعمال  آميز از روابط با امريكا صحبت مى هاى تحقيرآميز و لحنى سرزنش ديدنم آمدند و با نگاه به اوين

از آنها خواستم . گفتند كه كشور ايران تا چه اندازه خودكفا شده است دادند و مى مستقالنه حكومت داد سخن مى
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من خودكفايى را تعريف كردم و به آنها گفتم . معنى بود را معنى كنند، هركدام چيزى گفتند كه بى» خودكفايى«
كند؟ آيا  ح مىكه يكى از افراد گروه را در نظر بگيريد و از خود سؤال كنيد كه با چه وسايلى سروصورت خود را اصال

بعد درباره . داراى قيچى و ماشين اصالح و تيغ ساخت ايران است و يا بايد آنها را از خارج وارد كند؟ جوابى نداشتند
بعد از . گير سؤال كردم، جوابى نبود درباره ناخن. آالت تهيه پارچه و نخ و دكمه پرسيدم باز جوابى نداشتند ماشين

كند، آيا حق دارد خود را خودكفا  گونه وسايل اوليه زندگى را از خارج وارد مى ز اينآنها سؤال كردم كشورى كه هنو
تواند  بنامد و آيا سرنوشت موجودى كه نخواهد از اين وسايل استفاده كند جز زندگى سخت و بدوى چيز ديگرى مى

 .باشد؟ آنها جوابى نداشتند و مرا ترك كردند
خواهد تو را  زاده مى اسداللَّه الجوردى به سلولم آمد و گفت صادق قطب 1359هاى پاييز سال  در يكى از شب    

زاده و كچويى رئيس  و مدتى بعد همراه صادق قطب. دقيقه ببيند آيا موافق هستى؟ گفتم بله، گفت فقط براى ده
من اتهامات . زاده به درون سلول آمد خودش و كچويى در پاشنه در سلول ايستادند، ولى قطب. زندان اوين بازگشت

زاده هنگام رفتن  قطب. طول انجاميد ساعت به مذاكرات ما در حدود نيم. كذب وارده بر خودم را براى او توضيح دادم
قول او را باور نداشتم، چون شواهد و . از زندان آزاد خواهم شد 1359شده و من تا آخر آذر  گفت كه مسائل حل

زاده برايم توضيح داد كه در زمان تصدى او  قطب. ان نيز آن را ثابت كردظواهر امر مغاير و مخالف گفته او بود و زم
 .ام را مالقات كرده است در وزارت خارجه به سوئد رفته و خانواده

كرد به راهروى توالت  مجيد معاديخواه كه در آن وقت از زندان اوين بازديد مى 1359يكى از روزهاى سال     
صالح سر بودم آمد، توسط سلمانى از حضور او مطلع شدم و نسبت به رفتار جا مشغول ا بهدارى كه من در آن

 .با نگاهى تنفرآميز به او نگريستم» !پدرسوخته خفه شو«: او در جواب گفت. مسئوالن زندان اعتراض كردم
جمالتى . به سلولم آمدند و شروع به بازجويى كردند» سهرابى«و » شكرريز«هاى  دو نفر به نام 1359در زمستان     

 .تر از سؤاالتشان بود آلود و برخوردشان زشت بردند بسيار زشت و قيافه اخم كار مى را كه براى مكالمه به
را به من دادند و » اى ماده 17كيفرخواست «شكرريز و سهرابى به سلولم آمدند و متن  1359اسفند  26شب     

صبح روز بعد، آماده  7قبل از ساعت . ح آغاز خواهد شدصب 7گفتند كه محاكمه من در دادگاه انقالب، فردا ساعت 
پاسدارى دنبالم آمد و مرا به ساختمان دادسراى زندان اوين و سالنى كه محاكمه در . شده بودم تا به دادگاه بروم

 متر كه در قسمت شمالى آن ميزى براى 8*16سالن دادگاه، اتاقى بود به ابعاد تقريبى . گرفت، برد آنجا انجام مى
اى حدود  رئيس دادگاه و نماينده دادستانى و يك نفر حقوقدان قرار داشت و صندلى من در قسمت غربى و با فاصله

در قسمت شرقى اتاق و درست در مقابل صندلى من جايى را براى . متر از ميز رئيس دادگاه، گذارده شده بود 2
عدادى هم صندلى مخصوص تماشاچيان، شرقى ت. هاى عكسبردارى و ضبط تلويزيونى آماده كرده بودند دستگاه

غربى در مقابل ميز رياست دادگاه و با فاصله از آن چيده شده بود و محلى را نيز براى عبور و مرور در قسمت غربى 
 .سالن و در كنار صندلى من خالى گذاشته بودند

من به احترام . اش وارد دادگاه شد ساعتى پس از ورود من به سالن دادگاه، آقاى مهندس بازرگان با كيف دستى    
ها و نيز نزديكترين صندلى به من، آمده و پس از  ايشان به سمت اولين رديف صندلى. ايشان از جاى خود بلند شدم

 .ها قرار گرفتند پس از ايشان نيز تماشاچيان وارد دادگاه شده و در روى صندلى. پرسى، نشست سالم و احوال
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ساعت پيرامون سوابق  3اللَّه مجيد، مهندس بازرگان به مدت  دگاه و قرائت آياتى از كالميافتن دا پس از رسميت    
هاى سياسى من در چهارچوب نهضت  در دانشكده فنى دانشگاه تهران، فعاليت 1330آشنايى من با ايشان از سال 

ر نهضت آزادى ايران، به ملى و مسئوليت در دانشگاه و نيز مبارزات نهضت مقاومت ملى ايران، همچنين همكارى د
 .تفصيل صحبت كردند

و در دولت موقت توضيحاتى داده و در پايان افزودند  1357ايشان با نهايت صداقت درباره خدماتم در طول سال     
بر من اولويت ) مهندس بازرگان(خاطر اين خدمات شرافتمندانه محاكمه شود، ايشان  كه اگر كسى بايد به

 )48.(دارند
 1360ماه  محمد محمدى گيالنى، رئيس دادگاه، در آخر جلسه اعالم كرد كه دادگاه تا هشتم فروردين آقاى    

اند،  هايى كه مرا به استناد آنها متهم كرده من نيز قبل از پايان دادگاه از ايشان خواستم متن نامه. تعطيل خواهد بود
 .به من نشان بدهند تا بتوانم در جلسه بعد از خود دفاع كنم

اللَّه محمدى گيالنى  و بعد از تعطيالت نوروزى به رياست آيت 1360ماه  فروردين 8دومين جلسه دادگاه در روز     
دان دادگاه  مجتبى ميرمهدى نماينده دادستانى و حسن ميرفندرسكى عضو حقوق. در همان محل سابق تشكيل شد

فروردين بدون در اختيارداشتن اسناد و مدارك  8اسفند تا  26در فاصله . نيز مانند جلسه قبل حضور داشتند
و صرفاً از روى  -رغم اينكه در جلسه اول آنها را خواسته بودم  على - اتهامات كذب مورد استفاده در كيفرخواست 

 .ام، مدافعات خود را در چهل صفحه تهيه و در دادگاه قرائت كردم متن كيفرخواست و برمبناى حافظه
ذكر هيچ گونه دليلى و يا استناد به مدركى، متهم شده بودم كه رابط دولت امريكا و دولت  در كيفرخواست بدون    

وزير، چگونگى  من در اين مدافعات، ضمن توضيح وظايف قانونى خودم در سمت معاونت نخست. ام موقت بوده
ى مسئوالن دفتر، وزيرى و در حضور هميشگ طور رسمى و قانونى در دفترم واقع در نخست هايى را كه به تماس
ام را تشريح كردم و افزودم كه دولت ايران در رژيم گذشته نزديك به هزار و دويست قرارداد با امريكا داشته و  داشته

 .رسيد هزار نفر مى 60تعداد كارشناسان امريكايى در تهران به حدود 
ن مسائل رسيدگى كنيم و امور واسطه مسئوليت خود موظف بوديم كه به اي بنابراين ما در دولت موقت به    

ها بسيار بود و بنا به تصميم  بدين جهت حجم مكاتبات و مالقات. مطروحه را با دولت امريكا مورد بحث قرار دهيم
همچنين به . گرفت وزيرى توسط من انجام مى ها در نخست وزير آقاى مهندس بازرگان، اكثر اين مالقات نخست

دادم و از طرف  رسيد، من پس از مطالعه و كسب نظر مهندس بازرگان، پاسخ مى وزيرى مى هايى كه به نخست نامه
 .كردم ايشان امضا مى

دادم، ضمن اينكه بيان وقايع و حوادث  شدن اذهان عمومى در دادگاه توضيح مى مطالبى را كه من براى روشن    
وزير، يك  نى يك معاون نخستوزيرى و در سفارت سوئد بود، توضيح شرح وظايف قانو دوران خدمتم در نخست

چرا كه رئيس دادگاه يك روحانى بود كه با كار سياسى و . شد سفير و يك نماينده ويژه رئيس دولت نيز قلمداد مى
كه بعداً خواهيم ديد، او و نماينده دادستان استفاده  حتى الفباى مكاتبات رسمى سياسى، آشنايى نداشت و چنان

 .نمودند را به داشتن روابط خصوصى با سفير امريكا تعبير مى) معنى عزيز هب( Dearمتعارف رسمى از كلمه 
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شدن حرمت شرافتمندان و خدمتگزاران و سلب  زهى تأسف كه اين ناآگاهى در مسند قضاوت موجب پايمال    
طاط اخالقى سوى انح قدرى در دوران انقالب رخ داده كه جامعه به اعتماد خادمان به كشور شده و اين گونه موارد به

 .اعتماد به مسئوالن شده و شرافت، صداقت و خدمتگزارى افسانه گشته است سوق داده شده، مردم بى
اى كه در طى جلسات دوم و سوم قرائت كردم، نسبت به در اختيارنداشتن  پس از اتمام مدافعات چهل صفحه    

دستور داد كه آن اوراق را به من بدهند و تا آنكه رئيس دادگاه . اسناد و مدارك اتهامى، كماكان معترض شدم
 .دادگاه را تا اطالع ثانوى تعطيل اعالم كرد

. كردم نوشتم و در تقاضاى خود پافشارى مى ماه، روزى دو نامه براى رئيس دادگاه مى من از روز نهم فروردين    
شد و آقايان شكرريز و سهرابى با  روز در سلولم باز 15تا اينكه بعد از نزديك . مكاتبات من تاريخ و شماره داشت

بالفاصله اوراق را جمع . شده را به طرفم پرت كردند و رفتند هاى بسيار تلخ خود، مقدارى كاغذهاى فتوكپى چهره
پس از چند . اى به آقاى گيالنى نوشتم و به اين موضوع اعتراض كردم نامه. كردم و ديدم كه قابل خواندن نيستند

 .آميزى مرا با خود بردند صورت توهين با رفتارى بسيار ناشايست به سلولم آمدند و به روز مجدداً آن دو نفر
ما پس از خروج از ساختمان بهدارى زندان به ساختمان دادسراى انقالب رفتيم و در آنجا وارد اطاقى شديم كه     

از من خواستند كه بنشينم و سپس صفحه به صفحه اصل نامه . كف آن يك پتوى سربازى انداخته شده بود
آنها را روى اوراق فتوكپى ناخواناى قبلى  گذاشتند تا متن مكاتبات بين دولت ايران و امريكا را در اختيارم مى

شدن در  نامه چندين روز طول كشيد و من هربار پس از بازگشت به سلولم و بسته 140اين كار براى . رونويسى كنم
به من . اند، دروغ است خدايا تو شاهدى تمام اتهاماتى كه اينان به من زده: گفتم كردم و مى آن، رو به آسمان مى

ها را بخوانم، آنها را بفهمم و از شرف و حيثيت خود دفاع  آنكه عصبى بشوم، نامه عطا كن تا بتوانم بى آنقدر آرامش
 .كنم
هنگام مطالعه متوجه شدم كه بعضى از كلمات و جمالت كوتاه . هاى انگليسى مشغول شدم آنگاه به خواندن نامه    

بار سوم كاغذ و . تر شد موضوع روشن. ها را دوباره خواندم نامه. طور عجيب و غيرطبيعى تكرار شده است ها به در نامه
اى كه آن جمله يا لغت در آن بود را نيز مورد دقت  صفحه. قلم برداشتم و لغات و جمالت مشترك را يادداشت كردم

رده و دقت به آن مطالب نگاه ك ها، به پس از اتمام يادداشت. ها، يادداشت كردم همراه تاريخ نامه قرار دادم و به
اميرانتظام، خدا، خمينى، مردم و انقالب «با كمال حيرت متوجه شدم در حقيقت جمله . جمالت تكرارى را شمردم

) 49.(ها گنجانده شده است الى نامه تكرار شده و اين مطلب به طرزى عجيب و مغرضانه در البه» .را قبول ندارد
خدا را شكر كردم كه چنين روحيه و قدرتى را به من ارزانى . بار بود 325تا  30تعداد تكرار جمالت يا لغات، بين 

ها را  كه براى بار چهارم نامه هنگامى. ها را بخوانم و نكات تكرارى را يادداشت كنم داشت تا با اعصابى آرام نامه
ه هاى مقابل، تاريخ و شمار خواندم، جدولى تهيه كردم و هريك از جمالت را در يك سطر نوشتم و در ستون مى
ها را درج كردم، در ستون آخر نيز كل تعداد تكرار را محاسبه و خودم را براى دفاع در جلسه بعدى دادگاه آماده  نامه

 .كردم
آقاى گيالنى پاسخ داد كه . در جلسه چهارم از رئيس دادگاه خواستم تا به من اجازه دهد مدافعاتم را تمام كنم    

هاى رئيس دادگاه آنچه را  من بدون توجه به حرف. نماينده دادستان استنوبت شما تمام شده است و اكنون نوبت 
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زد كه سكوت كنم  رئيس دادگاه دائماً فرياد مى. دست آورده بودم، با صداى بلند در دادگاه بيان كردم ها به كه از نامه
ساعت سخن  نزديك نيمليكن من با وجود تذكرات آقاى گيالنى . و اجازه دهم نماينده دادستان حرفش را شروع كند

 .گفتم و پس از پايان آن، بر روى صندلى خود نشستم
» حد«هايم مصادف بود با تهديد آقاى گيالنى كه اگر سخنم را قطع نكنم، دستور خواهد داد مرا  شدن حرف تمام    

 .نشستم كردن ندارم، مصرانه سخنم را تمام كرده و سپس كردم ديگر اجازه صحبت ولى من كه فكر مى. بزنند
از جمله اتهامات اين بود كه . شده را تشريح كرد سپس مجتبى ميرمهدى در نهايت گستاخى، اتهامات كذب تهيه    

ها تومان  نام مونيكا حقانى ازدواج كرده و اين خانم در بانك سپه شعبه محموديه، ميليون من با يك زن خارجى به
با . كند دريافت مى!) كه در اسالم حرام است(نام بهره يا سود بانكى  انداز دارد و ماهيانه رقم زيادى را به حساب پس

شناختم، رد كردم و  اساس ميرمهدى را در مورد مونيكا حقانى و اينكه اصالً چنين شخصى را نمى فرياد اتهامات بى
س از اتمام مطالب پ. خواند به من بدهد تا آن را ببينم اى را كه ميرمهدى مى مصرانه از رئيس دادگاه خواستم نامه

زدم  كه فرياد مى درحالى! كذب ميرمهدى، آن اوراق را به من دادند و من ديدم كه اسم من در آن اوراق وجود ندارد
خاطر مطالب كذبى كه در محضر دادگاه بيان  از رئيس دادگاه خواستم كه حكم شرعى را درباره نماينده دادستانى به

 .كرده، اجرا نمايد
! انداز مازندران، حسابى ندارم اى را طرح كرد مبنى بر اينكه من در صندوق پس نده دادستان مطلب تازهآنگاه نماي    

آن را به من دادند و در آن نوشته بود كه آقايان . متن نامه جوابيه بانك مسكن مازندران را از آقاى گيالنى خواستم
نام ! عنوان اتهام من در دادگاه مطرح كرده بودند؟ پس چگونه چنين چيزى را به! ذيل در اين بانك حسابى ندارند

 .من در كنار نام آقاى بهروز اهوبيم و آقاى ابراهيم خاكويى مديرعامل شركت جنرال ورهاوس آمده بود
عنوان مديرعامل يك شركت  بودن من و نام نفر دوم به نام نفر اول كه يك هموطن يهودى بود، اتهام يهودى    

اى در تخريب  از هر وسيله. كرد عبارت رايج آن دوران مستكبربودن مرا تداعى مى و يا بهمعظم، ثروتمندبودن 
 .كردم تا مانع تحقق چنين مقصودى شوم كردند و من هم تالش مى شخصيت من در افكار عمومى استفاده مى

اى بود كه  اين اتهام عطف به نامه !ام ها داده يكى از اتهامات ديگر من اين بود كه تمام خواربار ايران را به امريكايى    
او در اين نامه از دولت خواسته بود . آقاى سوليوان پس از پيروزى انقالب به دولت موقت و خطاب به من نوشته بود

وزير ضمن تشكر، اين  نخست. عنوان هديه بپذيرد تا موجودى خواربار و داروى انبارهاى امريكايى در ايران را به
اى را به سفارت امريكا معرفى  تند و در عوض از آنان خواسته بود تا در صورت موافقت، نمايندهپيشنهاد را نپذيرف

 .كند و اين اجناس و مواد غذايى خريدارى شود
گويند هرچه دروغ  مى! ام هاى مخابراتى ايران را به امريكا داده در اتهام ديگرى مطرح شده بود كه من كل دستگاه    

داستان واگذارى كل سيستم مخابراتى ايران به امريكا از اين قرار بود، شبى در . شود ر باور مىت تر باشد راحت بزرگ
وزيرى آمده و  آقاى سوليوان به اتفاق آقاى جان استمپل به دفتر من در نخست 11حدود ساعت  1357اواخر اسفند 

ه در كيوسك نگهبانى ورودى شركت خليج اى از دولت ايران تقاضا كرده بود، يك نفر نگهبان امريكايى را ك طى نامه
واقع در خيابان ضرابخانه توسط افراد انقالبى توقيف و پاسپورت او به همراه يك دستگاه تلفن نيز ضبط شده بود، 

من طى يك تماس تلفنى آقاى مهندس بازرگان را از خواب بيدار كردم و . آزاد و پاسپورت و تلفن او را پس بدهند
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ابتدا به كميته . ايشان نيز دستور دادند كه به هرصورت براى آزادى نگهبان اقدام كنم. قرار دادم ايشان را در جريان
كميته از دادنِ افراد كمكى جهت آزادكردن نگهبان . شد، تلفن زدم اللَّه مهدوى كنى اداره مى مركزى كه توسط آيت

ايشان . را با تيمسار ايمانيان درميان گذاشتمبه ستاد نيروى هوايى تلفن كردم و موضوع . شده خوددارى كرد توقيف
نفر از آنها را در اختيار من خواهد  4نفر از افراد گارد نيروى هوايى را در اختيار دارد و  6سوگند ياد كرد كه فقط 

نزديك صبح بود كه به من گزارش دادند او را . من نيز آنها را براى پيداكردن نگهبان امريكايى فرستادم. گذاشت
 .اند اند و به سفارت امريكا همراه با پاسپورتش و دستگاه تلفن تحويل داده فتهيا

دادن پاسپورت و تلفن  اى از اقدام من براى نجات نگهبان امريكايى و پس فرداى آن روز، آقاى سوليوان طى نامه    
خطاب كرده بود و دادگاه آن  Dearنگارى سياسى مرا با استفاده از لغت  اش مطابق عرف نامه او در نامه. تشكر كرد

را دليل دوستى و روابط خصوصى بين من و سوليوان دانسته، تشكر وى را مبنى بر دريافت دستگاه تلفن روميزى 
 !خود، واگذارى كل سيستم مخابراتى ايران به امريكا توسط من قلمداد نموده بود

داستان از اين قرار . ام مع كبكان را به امريكا دادههاى مخابراتى استراق س ديگر اتهام من چنين بود كه دستگاه    
. وزير بدهم اى را به من داد تا به نخست وزيرى آمد و نامه سوليوان به دفترم در نخست 1357در زمستان سال : بود

وزير درخواست شده بود تا دستور آزادى كارشناسان امريكايى در ايستگاه استراق سمع كبكان  در آن نامه از نخست
به امريكا اجازه داده بود تا دو ايستگاه استراق سمع  در شمال ايران  30رژيم سلطنتى در اواخر دهه . را صادر نمايد

اين دو دستگاه . ايجاد نموده و توسط آنها از نقل و انتقال نيروهاى اتحاد جماهير شوروى به طرف جنوب، آگاه شود
كارشناسان امريكايى با استفاده از پيمانكاران محلى ايرانى . شتيكى در بهشهر و ديگرى در كبكان خراسان قرار دا

كار بناى ساختمانى اين ايستگاه را انجام داده و در حدود يك ميليون و شش صدهزار تومان به افراد محلى بدهكار 
ان گرفته ماه كارشناسان امريكايى را براى دريافت طلب خود به گروگ اينان نيز در زمان انقالب در بهمن. بودند
آقاى بازرگان با پرداخت پول توسط سفارت امريكا و آزادكردن كارشناسان موافقت كرده و به من دستور . بودند

وزيرى و يك نفر ديگر از دفتر دادستان كل كشور  من هم يك نفر را از نخست. دادند تا ترتيب انجام اين كار را بدهم
ه توسط سفارت امريكا تهيه شده بود را به كبكان فرستادم و آنها همراه هيئت امريكايى و مقدار پول مورد طلب ك

اين كارشناسان همراه با ديگر . پس از پرداخت پول به طلبكاران، كارشناسان امريكايى را آزاد و به تهران آوردند
 .كارشناسان امريكايى ايران را ترك كردند

استناد آنها . ام مريكايى را فراهم و آنان را از ايران خارج كردهاتهام ديگر من اين بود كه امكانات فرار كارشناسان ا    
، .... اى بود كه در آن من به هواپيمايى كشورى دستور داده بودم تا تحت نظارت كارشناسان بانكى، گمركى و به نامه

ماينده مخصوص آقاى بازرگان نيز ن. تر كارشناسان امريكايى فراهم سازند اقدامات الزم را جهت خروج هرچه سريع
 .وزيرى را در فرودگاه مهرآباد منصوب كرده بودند نخست

او . نام مهندس مسموعى كه در زمان طرح اين اتهام در دادگاه حاضر شد وزيرى شخصى بود به نماينده نخست    
. راه آورده بودها را در فرودگاه مهرآباد به هم ها و لوازم فنى امريكايى مجلس تحويل اسناد، نقشه كليه اوراق صورت

 .ليكن در بيرون دادگاه مداركش توسط اسداللَّه الجوردى توقيف و خودش مدت كوتاهى بازداشت شد
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وزير مشغول  در زمانى كه در سمت معاونت نخست. كردن افراد رژيم سلطنتى از ايران بود اتهام ديگر من خارج    
ترتيب كه تقاضاهاى خروج  اين به. راحل قانونى با من بودكار بودم مسئوليت دادن اجازه خروج از كشور بعد از طى م

ايشان با توجه به . فرستادم شد و من آنها را به دفتر آقاى دكتر ابراهيم يزدى مى از كشور به دفتر من فرستاده مى
دفتر . ادد نبودن به آنها اجازه خروج مى الخروج ليستى كه در اختيار داشتند نام افراد را كنترل و در صورت ممنوع

دولت تصويب كرده بود، يا با توجه . داد وزيرى در اختيار متقاضيان قرار مى من آن اجازه را در روى سربرگ نخست
به ليستى كه در اختيار آقاى دكتر يزدى بود اجازه خروج داده شود يا يكى از وزرا و يا يكى از روحانيان چنانچه 

شد و از اين طريق برطبق  ، به آن شخص اجازه خروج داده مىكردند بودن اعمال متقاضى را گواهى مى موجه
كردم، اجازه  وزير انجام وظيفه مى مصوبات دولت به عده زيادى در دورانى كه من در تهران و در سمت معاون نخست

 .دادن عمال رژيم شاهنشاهى تلقى شد اين اقدام قانونى از طرف دادگاه فرارى. خروج داده شد
دانند  همه مى. ها و دادن اطالعات به آنها بود كه از اساس كذب محض بود همكارى من با امريكايىاتهام ديگرى     

هاى خارجى است و من اين وظيفه  وزير مذاكره با ديپلمات كه يكى از وظايف بسيار مهم و قانونى معاون نخست
ها  تنهايى با ديپلمات و چه در خارج بهبه اين معنى كه هرگز چه در ايران . قانونى را به بهترين وجهى انجام دادم

النه  10طورى كه در اسناد شماره  اى از همكارانم حضور داشتند، به هايم عده هميشه در مالقات. مالقات نكرده بودم
جلسه  ها صورت اى ديگر انجام شده است و همه مالقات ها با حضور عده جاسوسى امريكا گفته شده كليه مالقات

 .شد وزير بايگانى مى شد و در بايگانى محرمانه نخست وزير رسانيده مى ه اطالع آقاى نخستداشت كه بعداً ب
شده  هاى رسمى مبادله مجتبى ميرمهدى چند جلسه وقت دادگاه را گرفت و با ذكر تعداد زيادى از همين نامه    

در زمان ) دولت ايران در مذاكراتنماينده قانونى (كرد تا ثابت كند كه من  بين دو كشور ايران و امريكا تالش مى
طور خصوصى به اطالع سفير امريكا و  و مطالبى را به) 50(را براى نماينده امريكا باز كرده» !سفره دل«مذاكره 
 .كردم من با استدالالت محكم خود آن اتهامات را رد مى. ام هاى او رسانيده ديپلمات

اى به همكارى با حزب  تنها عالقه كه در تمام عمرم هرگز نه الىاتهام ديگر من همكارى با حزب توده بود، درح    
دليل همكارى با جبهه ملى ايران و نهضت ملى به رهبرى دكتر محمد مصدق در صف  توده نداشتم، بلكه همواره به

 در شهادت فردى مجهول كه هرگز براى من و دادگاه توضيح داده نشد، اين موضوع. مخالفان اين حزب قرار داشتم
 .مطرح شده بود

اتهام ديگر، آشنايى و مشاركت تجارى من با شهرام پهلوى پسر اشرف پهلوى بود، دليل آن هم اين بود كه     
من هم . كرد شهرام شركتى داشت كه مواد شيميايى براى بتن وارد مى! شماره تلفن او در دفتر تلفن من قرار داشت

كرد، وجود تلفن شهرام در دفتر تلفن من براى  يران عرضه مىسازى را در ا هاى بتن شركتى داشتم كه ماشين
اش را داشت  بار هم از مواد شيميايى كه او نمايندگى استفاده از مواد افزودنى بتنى او بود و شركت من حتى يك

 .استفاده نكرده بود
ن امر از آنجا شروع شده بود اي. هاى سوريه، ليبى و فلسطين بود كارى در روابط ايران با دولت اتهام ديگر خراب    

. هاى فوق و ايادى آنها در ايران شروع به اعمال نظر و دخالت كرده بودند عوامل دولت 57بهمن  22كه از روز 
كرد، جرج حبش بدون اجازه و رواديد  الحسن كاخ شمس پهلوى را اشغال و در آن سكونت مى عنوان مثال هانى به
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جلّود . وزستان به اقداماتى از جمله اشغال مركز پليس در شهر اهواز دست زده بودوارد ايران شده بود و در استان خ
نفرى با هواپيما وارد فرودگاه  المللى با يك گروه مسلح چند ده وزير وقت ليبى بدون رعايت مقررات بين نخست

هاى  بودند و در بين گروهمهرآباد شده و سفير و اعضاى سفارت ليبى در ايران دائماً در حال دخالت در امور ايران 
 .كردند چماقدار طرفدار خود پول خرج مى

وزير چه  عنوان يك فرد ايرانى مسئول در سمت معاونت نخست هاى غيرقانونى، من به در مقابل اين دخالت    
ت آنها گرفتم، من هم همين كار را كردم و از دخال كردم؟ بدون شك بايد جلوى نفوذ و دخالت آنها را مى بايد مى مى

اين اقدامات باعث نارضايتى . شده توسط آنها را تخليه كردم هاى اشغال در امور داخلى ايران جلوگيرى و ساختمان
هاى خرابكارى  خصوص بعضى اشخاص در قم شد و براى من پرونده هاى فوق و عوامل و انصار آنها در ايران به دولت

 .در روابط ايران با آن كشورها را ساختند
ميليون  300هاى نقدى ايران در امريكا بود كه بالغ بر يك ميليارد و  هام ديگر من دخالت در تعقيب سپردهات    

يكى از مواد . دولت ايران در رژيم سلطنتى قراردادهاى بسيارى در باره خريد سالح از امريكا امضا كرده بود. دالر بود
انصد ميليون دالر در حساب جارى خود در بانك منهتن قرارداد دولت ايران را ملزم به سپردن يك ميليارد و پ

شد و حداقل سقف آن در زمان استفاده از موجودى آن تا  اين حساب هميشه تا اين مبلغ پر مى. نيويورك كرده بود
موجودى اين  1357در بهمن . شد طور اتوماتيك از حساب فروش نفت ايران پر مى و به. ميليون دالر بود 500

ميليون دالر بود كه جمعاً يك ميليارد و  800ليون دالر و حساب سپرده نيروى دريايى ايران بالغ بر مي 500حساب 
من اين ( Gust)هايى با هيئت مستشاران امريكا به سرپرستى ژنرال گست  در مالقات. شد ميليون دالر مى 300

تا اين مبلغ به بانك مركزى ايران انتقال  عمل آورد نكته را مطرح كردم و قرار شد ايشان اقداماتى را در امريكا به
 .از طرف دادگاه انقالب اسالمى شد» خيانتكار بزرگ«تعقيب اين موضوع از طرف من باعث دريافت عنوان . يابد
هاى سفارت امريكا و  كه جزء الينفك مكاتبات ديپلماتيك جهانى است، در نامه) عزيز( Dearكارگيرى لغت  به    

وجود  ريكا خطاب به من اين تصور را در مخيله حاكم شرع و مقامات دادستانى انقالب اسالمى بهخارجه ام يا وزارت
آورد كه حتماً سوابقى در آشنايى آقاى سوليوان با من وجود داشته كه او از اين لغت در مكاتبات خود استفاده كرده 

 !است
گونه مدرك قانونى از من در  ليكن هيچ طرح انحالل مجلس خبرگان، اتهامى بود كه در اصل حقيقت داشت    

طور شفاهى مطرح كرده بودم و متن قانونى آن توسط  اى به زيرا اين پيشنهاد را من در جلسه. اختيار دادگاه نبود
تهيه اين طرح باعث افتخار من بود و . هاى خود شرح داده بودم ديگران نوشته شد و من صرفاً آن را در يادداشت

اول، بررسى : بود كه مردم در رفراندوم براى تدوين قانون اساسى به سه نكته رأى داده بودند دليل تهيه آن اين
سوم، . ماه دوم، بررسى و اصالح آن در مدت يك. شده توسط دولت موقت و اصالح و تأييد آن قانون اساسى تهيه

 .خبرگان بايستى در مجلس مؤسسان مورد رسيدگى قرار گيرد نه مجلس بررسى و اصالح آن مى
شده توسط دولت موقت را كنار گذاردند و  مجلس خبرگان برخالف دستور كارِ قانونى آن ابتدا قانون اساسى تهيه    

دوم در زمان تهيه پيشنهاد انحالل مجلس خبرگان بيش از دو ماه از . قانون اساسى جديدى را خود تهيه كردند
تكميل شود بنابراين دوره انجام آن را در مدت يك ماه ناديده  گذشت و هنوز مدتى وقت الزم بود تا تشكيل آن مى
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نماينده داشت و بيشتر روحانى بودند انتخاب شد و مجلس  60سوم، مجلس خبرگان كه تعداد . گرفته بودند
 .كنار گذاشته شد) 51(مؤسسان كه شامل نمايندگان مردم بود

دليل من  همين به. اى براى اتمام كار خود نداشتند هيچ عجلهخود گرفته بود و روحانيان  كشور وضع نابسامانى به    
شده ملت به مجلس و اعمال حاكميت  دليل تخطى و تجاوز از اختيارات تفويض براى نجات از بالتكليفى و به

نجات [...] صددرصد روحانيون تصميم گرفتم با پيشنهاد و تصويب اين طرح به آن نابسامانى خاتمه دهم و كشور را 
كشور به روزى . اين احساس من در آن تاريخ بود و با كمال تأسف گذشت زمان صحت نظريه مرا تأييد كرد. دهم

 .افتاد كه همه شاهد آن هستيم
من يك فرد مسلمان و خداپرست » .خدا، خمينى، انقالب و مردم اعتقادى ندارم به«اتهام ديگر من اين بود كه     

عتقاد دارم و حركت طبيعى و ملى آنان را در جنبش و حركت سياسى هستم و به مردم كشورمان ايمان و ا
بودم  1357هاى سياسى سال  من خود جزيى از مردم در حركت. كنم تأييد و ستايش مى 1357و  1356هاى  سال

، ولى اعتقاد راسخ دارم كه كشورهاى صنعتى جهان به رهبرى امريكا ابتدا خود را در كنار انقالب ايران قرار دادند
دست بگيرند و در جهت اهداف خود  كردن آن هدايت آن را به بعد سعى كردند با سوارشدن بر موج انقالب و كاناليزه

 .سوق دهند
، اما از دست افرادى چون من كارى [...]من به دانش سياسى و خرد كشوردارى هيئت حاكمه اعتقادى نداشتم     

و مرج و هيجانات ابتداى انقالب راه منطق و بينش صحيح سياسى را پذير نبود در مقابل هرج  ساخته نبود و امكان
اى، در جايگاه قانونى اما ضعيف دولت موقت ايستاد و به  حد و حصر عده پيش گرفت و در مقابل قدرت بى

شه عمل نياوردم و همي هيچ اقدامى غيرقانونى به[...] من . جويى براى مشكالت گريبانگير آن روز ايران پرداخت چاره
 .حل بوده و هستم دنبال راه در چهارچوب قانون براى مسائل به

فقط درصدد [... ]كنندگان ظالم و خدانشناس  تنظيم. اتهام ديگر من عضويت و همكارى با ساواك بود    
كننده طرح انحالل مجلس خبرگان بودم از هيچ  گرفتن از من كه تهيه كردن من بودند و براى انتقام حيثيت بى

 .اما هيچ دليلى را نيز نتوانستند ارايه كنند. ى نسبت به من رويگردان نبودنداتهام
هاى متفاوت محاكمه و باالخره از  بار در سال اتهام ديگر حيف و ميل اموال عمومى بود كه در دادگاه جداگانه سه    

 .اين اتهام تبرئه شدم
هاى مبادله بين دو  من در چند جلسه تمام اتهامات دادستانى را رد كردم و ثابت كردم كه در اسناد رسمى و نامه    

ها به آنها اضافه شده است تا دولت موقت  كشور ايران و امريكا دست برده شده و جمالتى نامأنوس با متن اصلى نامه
د منتظرى اولين كسى بود كه برعليه من شهادت داد و به دادگاه پس از اتمام مدافعات من، محم. و مرا متهم سازند

و رابط دولت موقت و دولت امريكا » سيا«افشا كرده و گفته است كه من عضو  57بهمن  22گفت كه مرا از روز 
ارت ماه بعد و پس از اشغال سف 9جالب بود كه نوع اتهامات محمد منتظرى در ابتداى انقالب با مطالبى كه . ام بوده

ام  ها قبل بهايى شده منتظرى مرا يهوديى كه سال! امريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام مطرح شد، يكى بود
يكى از پيشوايان بهايى، نام مرا عباس گذاشته است و » عباس افندى«او گفت كه پدر من به تبرك نام . معرفى كرد

اينها همان اتهامات . هستم» انقالب و مردم ايراندشمن خدا، خمينى، «او اضافه كرد كه من . من بهايى هستم
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هاى موجود در سفارت امريكا آورده شده بود و گيالنى هم با توجه به همين  ساختگى و مضحكى بودند كه در نامه
اتهامات ساختگى، ابتدا مرا به مرگ محكوم كرده بود و سپس با يك درجه تخفيف به حبس ابد غيرقابل تغيير 

 .محكوم شدم
من در مدافعاتم در جواب به محمد منتظرى از روزنامه پيام شهيد او كه تعدادى از آنها را پاسداران بند به من     

 :منتظرى در اين نشريه چنين نوشته بود. داده بودند استفاده كردم
ه سفير كه هواپيماهاى عراقى به كردستان ايران تجاوز كردند ب 1358در تابستان سال ) محمد منتظرى(من «    

عراق در تهران تلفن كردم و از حمله عراق به ايران و دولت موقت تشكر كردم و به سفير عراق اطمينان دادم كه 
 ».هاى تحت فرماندهى من آماده كمك به نيروهاى عراقى براى سرنگونى دولت موقت امريكايى هستيم چريك

كه با دست منتظرى را نشان  برگشتم و درحالىطرف رئيس دادگاه  من پس از قرائت متن فوق در دادگاه به    
فروش، حكم شرعى را درباره او اجرا  آقاى رئيس دادگاه و حاكم شرع، اين است جاسوس و وطن: دادم فرياد زدم مى

 .هم ريخت و مدتى طول كشيد تا آرامش برقرار شد با فرياد من و مطالبى كه گفتم دادگاه به. كنيد
تدا شماره روزنامه پيام شهيد را كه با دست بلند كرده بودم به جمعيت حاضر در دادگاه پس از آرامش دادگاه اب    

 :اى نوشته بود كه محمد منتظرى در مقاله. نشان دادم و دوباره قسمتى از آن را خواندم
دومرتبه دادگاه متشنج » است چرا بايد متولى انقالب باشد» موساد«و » سيا«جاسوس » محمدحسين بهشتى«    

 .هاى روزنامه پيام شهيد را به دادگاه دادم شد و من بقيه شماره
پس از شهادت محمد منتظرى، مجيد معاديخواه در جايگاه شهادت قرار گرفت و عيناً اتهامات محمد منتظرى را     

» ...ا ببردشوى تركيب او ر تك كارهاى اميرانتظام خوب است ولى مرده تك«: او گفت. درباره من در دادگاه تكرار كرد
 .معاديخواه از اين امكان استفاده كرده و بيشتر به توهين و منازعه با مهندس بازرگان پرداخت

نامه تسليم دادگاه كرد كه من  عنوان شهادت را به» اميرانتظام و كاتم«الدين فارسى هم مقاله خود به نام  جالل    
او كار افتخارآميز مرا در سپردن نامه سرگشاده اعتراض . مصورت مكتوب پاسخ گفته و در دادگاه خواند نيز آن را به

 .مرداد خدمت به امريكا و ارتباط با آنها دانسته بود 28نهضت مقاومت ملى به ريچارد كاتم، درباره كودتاى 
م در ادامه مدافعاتم تمامى اتهامات منتسبه از طرف نماينده دادستان مجتبى ميرمهدى را رد كردم و پس از اتما    

ترتيب كليه  بدين. دانى تاريخ ريخته شد زدم كه اين اتهام نيز به زباله دفاع در هر موضوع مورد اتهام فرياد مى
كردند، من همچنان  اتهامات را رد كردم و با وجود اينكه هر روز گيالنى و ساير اعضاى دادگاه مرا به مرگ تهديد مى

 .مگرفت آرام و خونسرد بودم و مرگ را به مسخره مى
كه من كليه اتهامات را رد كردم مرا با داليل زير به خيانت به  مجتبى ميرمهدى نماينده دادستان پس از اين    

در سفارت امريكا اسنادى پيدا شده است كه طى آنها سيمون فرزامى «: او گفت. كشور و جاسوسى متهم كرد
 ».جاسوس امريكا بوده است

 ».است شده است كه طبق آن اسناد حميد جرائدى جاسوس امريكا بودهدر سفارت امريكا اسنادى پيدا «    
در سفارت اسنادى پيدا شده است كه طبق آنها شهردار منتصب دريادار مدنى براى پسرعمه خود تقاضاى «    

 ».ويزاى امريكا را كرده، پس دريادار مدنى جاسوس امريكا است
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 ».مريكا استپس بنابراين عباس اميرانتظام نيز جاسوس ا«    
شدت روى دسته صندلى كوبيدم و  من پس از شنيدن آخرين دليل مجتبى ميرمهدى نماينده دادستان انقالب به    

 :فرياد زدم
  گنه كرد در بلخ آهنگرى 

  به شوشتر زدند گردن مسگرى
ى صادر شده قرن چنين كيفرخواستى آن هم از طرف رژيم اسالم 14گفتم چشم فقهاى اسالم روشن كه پس از     

اى و در زمان حيات و رهبرى تو دادستانى انقالب رژيم مذهبى چنين  است و بعد ادامه دادم كه خمينى تو زنده
 .گستاخانه اتهاماتى را برعليه من كه يك شهروند ايرانى و مسلمان هستم، وارد كرده است

كردم چنين داليلى براى واردكردن  سپس به تفضيل به بحث درباره چهار مورد اتهام فوق پرداختم و ثابت    
 .محتواست و باعث واردشدن ضربات سخت به حيثيت اسالمى رژيم خواهد شد اتهامى به اين بزرگى، بى

در جلسه بعدى هادى غفارى برعليه من شهادت داد و همان موارد از اتهامات كذب دادستانى انقالب را كه من     
تكرار و محمدى گيالنى حق آخرين دفاع را از من سلب كرد، بنابراين من قبالً آنها را رد كرده بودم دومرتبه 

 .نتوانستم اظهارات مغرضانه هادى غفارى را دومرتبه رد كنم
. در طول جلسات دادگاه دكتر ابراهيم يزدى و مهندس محمد توسلى حجتى نيز در دفاع از من شهادت دادند    

 .شهادت مغرضانه  هادى غفارى انجام شد البته شهادت اين دو نفر از آقايان قبل از
پس از اتمام جريان دادگاه، دادگاهى كه حق داشتن وكيل، حضور هيئت منصفه و انجام آخرين دفاع پس از     

 .اتهامات ظالمانه هادى غفارى را از من سلب كرده بود، وارد شور شد
اميرانتظام از حاال تا آخر عمرش در زندان حق «: گفتمردم ايران [...] گيالنى قبل از اعالم اتمام دادگاه براى     

[...] من . داند درباره اتهامات وارده بر خودش براى من بنويسد و من رسيدگى خواهم كرد دارد هرچه را كه الزم مى
من تمام مطالب خود را در مورد دفاع از اتهامات كذب «: پى بردم و بالفاصله تقاضاى يك دقيقه وقت كردم و گفتم

 ».در دادگاه بيان كردم و ديگر چيزى به دادگاه نخواهم نوشت
خواهد پس از اتمام دادگاه اعالم كند كه اميرانتظام اعتراف كرده و اتهامات را  من بر اين باور بودم كه گيالنى مى    

تشر شود، تكذيب اى را كه به نام من بعدها من اكنون هر نوشته هم«: دليل من اضافه كردم كه همين پذيرفته است به
 ».كنم مى
چندنفر به دفتر  1359خرداد  20بعدازظهر روز چهارشنبه  7چند روز پس از اتمام جلسات دادگاه در ساعت     

بعدها فهميدم كه آنها اعضاى جوخه اعدام بودند و . بهدارى اوين آمدند و من را با دادن رسيد قرمز تحويل گرفتند
آنها مرا به . خودم همراه آنها رفتم» سامسونايت« دستى پوشيدم و با كيف من با كت و شلوارى كه در دادگاه مى

سپس به طبقه سوم كه دفتر اسداللَّه . ساختمان دادستانى انقالب در شمال ساختمان سالن مالقات اوين بردند
. الجوردى در آن قرار داشت برده و در روى نيمكت خارج از دفتر اسداللَّه الجوردى نشاندند و چشمهايم را باز كردند

پس از . از مدتى مرا به سالن محاكمات كه در آن محاكمه شده بودم بردند و در روى صندلى متهمان نشاندندپس 
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اى از كارمندان زندان اوين در سالن حاضر  نشستن به سالن نگاه كردم چند نفرى حضور داشتند و پس از من عده
 .شدند

مرد جوانى كه تا آن تاريخ او را . كرد ه بود و تماشا مىاسداللَّه الجوردى در طرف راست من به ديوارى تكيه داد    
عنوان مسئول روابط عمومى زندان اوين در پشت ميز رياست دادگاه جاى گرفت و دستگاه تلويزيونى  نديده بودم به

 .كار افتاد و از من تصوير گرفت كرد دومرتبه به كه در تمام مدت در دادگاه فيلم تهيه مى
خواهد رأى دادگاه را  مسئول روابط عمومى اعالم كرد كه مى. ام ستم كه چرا به آنجا برده شدهدان من هنوز نمى    

در اولين سطر . او پس از انجام تشريفات و ذكر ياد خدا متن حكم را قرائت كرد. سالن ساكت بود. در باره من بخواند
گوييد،  دروغ مى«: فاصله فرياد زدممن بال. گفته شده كه اين حكم پس از اعترافات صريح متهم صادر شده است

رئيس روابط عمومى به من گفت كه سكوت كنم و در آخر جلسه به من هم وقت خواهند داد حرف » كنيد متهم مى
گويد و پس از اتمام قرائت حكم به من مجالى براى صحبت نخواهند داد،  من اطمينان داشتم كه دروغ مى. بزنم
گوييد، متهم  دروغ مى«زدم  بود، فرياد مى» اعترافات صريح متهم«كه حاكى از  اى دليل پس از هر جمله همين به
 .»كنيد مى
پس از اتمام قرائت . صفحه حكم صادره، من بارها عبارت فوق را با صداى بلند تكرار كردم 18در طول قرائت     

صادر شده به هيجان آمده و  كردم كه برايم حكم اعدام حكم از آن جايى كه با توجه به قراين مختلف، تصور مى
طرف اسداللَّه الجوردى دادستان انقالب برگرداندم  آخرين جمله را مبنى بر حبس ابد نشنيدم، بنابراين صورتم را به

البته به من فرصت داده . »[....] .من امشب به عالم ملكوت پرواز خواهم كرد ولى تو «: و با صداى بلند فرياد زدم
 .كه حكم در جلوى من گذاشته شد تا آن را امضا كنمنشد كه صحبت كنم، بل

در زير . من حكم را امضا نكردم بلكه به آن اعتراض كردم و جمله زير را در ذيل حكم نوشته و آن را امضا كردم    
من كليه كسانى را كه در جريان دادگاه ظالمانه شركت داشتند و در نوشتن رأى غيراسالمى و انسانى «: حكم نوشتم

 ».كنم شركت داشتند به محاكمه در پيشگاه الهى دعوت مى
 .پايان رسيد در اينجا جلسات دادگاه من به    
كردن من به حبس ابد غيرقابل تغيير جلسه پايان گرفت و به همراه محافظانى  پس از اتمام قرائت حكم و محكوم    

پس از انجام مراسم تحويل و تحول، مسئول گروه . كه مرا از بهدارى اوين آورده بودند دومرتبه به آنجا هدايت شدم
دانستى كه چه كسانى تو  دليل گريستنش را پرسيدم، گفت تو نمى. فظان بهدارى مرا بغل كرد و زارزار گريستمحا

اش  از احساسات صادقانه. بودند وخدا را شكر كه تو سالمت بازگشتى» جوخه اعدام«را تحويل گرفتند، آنها گروه 
 .تشكر كرده و جريان قرائت حكم و مراسم آن را برايش تعريف كردم

. چند روز پس از مراسم قرائت حكم پاسدارى به سلولم در بهدارى آمد و گفت با كليه وسايل همراه او بروم    
كردم  من كه به زندگى در سلول انفرادى خو گرفته بودم، مقاومت مى. خواستند مرا به بند عمومى منتقل كنند مى

ن اصرار و تأكيد كرد كه سلول انفرادى را ترك كنم و مسئول بهدارى كه پزشك بود به سلولم آمد و به م. كه نروم
 .باالخره با اصرار او از بهدارى رفتم و به بند عمومى منتقل شدم. به ميان ساير زندانيان بروم
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  1ضميمه  
  »سيا«داليل ارتباط اميرانتظام با  
 
و ارتباط با امريكا ديروز، از سوى دادستان » سيا«عباس اميرانتظام، به اتهام همكارى با سازمان جاسوسى امريكا  

 .كل انقالب بازداشت شد
وزير دولت موقت و  معاون سابق نخست» عباس اميرانتظام«دنبال افشاگرى دانشجويان پيرو خط امام، درباره  به    

ر سوئد و نقش وى در ايفاى رابطه بين ايران و امريكا كه در اخبار سراسرى سفير جمهورى اسالمى ايران د
صداوسيماى جمهورى نيز پخش شد، خبرگزارى پارس در تماس با يكى از دانشجويان پيرو خط امام كسب اطالع 

وسيله دانشجويان  انتظام از همان اوايل انقالب، نقش رابط بين ايران و امريكا را برعهده داشته و اسنادى كه به: كرد
دست آمد حاكى است كه وى با توجه به داشتن چنين نقشى اظهار تمايل كرده است كه در كشور  پيرو خط امام به

 .تر بتواند نقش خود را در ارتباط با امريكا ايفاء كند سوئد ظاهراً با عنوان سفير ادامه خدمت دهد و در حقيقت راحت
كه اسناد و مدارك زيادى حاكى از ارتباط دائم : به خبرگزارى پارس گفتند دانشجويان پيرو خط امام همچنين    

هاى گروهى قرار خواهد  زودى در اختيار مطبوعات و رسانه عباس اميرانتظام با امريكا به دست آمده است كه به
 .گرفت

 .برد سر مى بهاكنون در بازداشت  قرار اطالع، هم عباس اميرانتظام پريروز به تهران آمده بود و به    
  
 »سيا«همكارى با  
دوتن از دانشجويان مسلمان پيرو خط امام ديشب در يك برنامه تلويزيونى با ارائه اسناد و مداركى اعالم كردند  

همكارى » سيا«عباس اميرانتظام سخنگوى دولت موقت سابق و سفير ايران در سوئد با سفارت اشغالى امريكا و 
 :يكى از دانشجويان در اين مورد اعالم كرد. رده استآو داشته و مقدمات مبادله اطالعات بين دو كشور را فراهم مى

شده  ساختن انقالب ما سعى مى با انقالب ايران و نابودى رژيم منفور محمدرضاى خائن هميشه براى متوقف    
ترين ضربات به اين كشور وارد شده و  خصوص از طرف امريكا، چون در جريان انقالب ايران بزرگ به. است
 .اى محروم و مستضعف به حكومت برسنده ترين پايگاه خود را از دست داده بود و از آن بيم داشت كه ملت بزرگ

امريكا به فكر جبران افتاده و براى تضعيف انقالب ايران سعى داشت به هر طريقى كه ميسر است : وى افزود    
 .سيل خروشان انقالب ما را متوقف سازد

و سعى برآن  زند هرنقشى دست مى شود، به اى متوسل مى امريكا براى تحقق اين هدف شوم خود به هر وسيله    
 .اى يا طريقى وضع را به جايى بكشاند كه صهيونيزم رابطه دوجانبه داشته باشد دارد كه با وسيله

، زمانى كه يك قانون در ايران وجود داشت و »برگردند به زمانى كه گذشت يعنى زمان شاه خائن«اى كه  رابطه    
ها را  ستانى تبديل كردند و در طول حاكميتش قبرستانايران اين مملكت غنى را به قبر. زد دست به هر جنايتى مى

امريكا از . المللى را رعايت نكرد امريكا در اين ميان هيچ قانون بين. هاى ما نابود شد آباد كرده و روستاها و دشتستان
ران اى برعليه انقالب اي سفارت خودش براى اهداف شوم خود استفاده كرد و محل سفارت تبديل به پايگاه توطئه



www.iran-amirentezam.com اميرانتظام عباس خاطرات( 1 اتهام سوي آن( 
 

167 
 

زمانى كه اين مسئله براى ملت ما روشن . پرداخت هاى ديپلماتيك به جاسوسى مى و تحت لواى فعاليت. شده بود
شد و مشخص گرديد كه هرگونه توطئه از جانب امريكاست و امام نيز بارها فرياد زد و دانشجويان پيرو خط امام 

ن جاسوسخانه را تصرف كنند، سعى ما برآن بوده است كه به توانستند با تكيه به اراده ملت و نيروى اراده و ايمان اي
كرده است  هاى امريكا در ايران را نشان دهيم نشان دهيم كه امريكا به چه طريق توطئه مى نحوى جنايات و توطئه

 .هاست از چگونگى انجام توطئه) 52(جايى و اسناد همه
  
  اسناد مربوط به اميرانتظام 
شده است و  دهد كه امريكا به چه طريق و توسط چه كسانى موفق به انجام توطئه مى ن مىآمده نشا دست اسناد به 

 .دهنده واقعيات به ملت است آمده نشان دست سندهاى به
شخصى كه معاون . »عباس اميرانتظام«نام  سندهايى كه اخيراً به دست آمده است مربوط به فردى است به    

. عنوان سفير دولت در سوئد منصوب گرديد مى بود و در مردادماه گذشته بهوزير دولت موقت جمهورى اسال نخست
آمده همه مربوط به رابطه ايشان با اين سفارت و به عبارتى با امريكا بود كه براساس احساس  دست اسناد به

بارها  طورى كه همان. كنيم بايد افشاء كنيم مسئوليتى كه ما داشتيم و دينى كه نسبت به ملت خود احساس مى
اين دو پايگاه ركن . كرد داران و روشنفكران استفاده مى هايش از دو پايگاه سرمايه گفتيم امريكا براى انجام توطئه

ها و  اى ها، مراغه روغنى. اساسى حاكميت امريكا در ايران بود و اسناد منتشرشده همه حاكى از اين واقعيت است
 .گيرند ين دو خط قرار مىها همه افرادى هستند كه در يكى از ا درخشش

خواهيم، بايد اين  در شرايطى كه امام بارها هشدار داده بودند، گفته بودند كه ما رابطه با امريكا را براى چه مى    
ها زير سر امريكاست و به دانشجويان طالب و علوم دينيه و  رابطه قطع بشود و از طرفى گفته بودند همه توطئه

كه حمالت خود را نسبت به امريكا بيشتر كنيد، در شرائطى كه موضع امام نسبت به امريكا  آموزان گفته بودند دانش
سعى دارند كه هدف شوم امريكا . چنين است، ما ديديم كه عناصرى سعى دارند كه با امريكا رابطه برقرار كنند

ولى اراده ملت، هدايت امام و تحقق يابد و شايد امريكا بتواند موجب شود كه دوباره وضع مانند زمان شاه گردد، 
طور روشنى  هاى آينده نيز بتوانيم به ما اميدواريم كه در برنامه. مكتب راستين و روشن اسالم مانع اين كار است

آمده پرداخت  دست هاى به پس از آن يكى ديگر از دانشجويان پيرو خط امام به افشاگرى پرونده. اسناد را ارائه دهيم
 :و گفت

دست آمده كه امشب مقدارى از مفاد اين اسناد  خانه امريكا مداركى درباره آقاى عباس اميرانتظام به سدر جاسو    
 .ترى را توضيح خواهيم داد هاى آينده نزديك انشاءاللَّه اسناد مشروح رسانيم و در برنامه را به اطالع ملت ايران مى

 :خورد كه متن آن به شرح زير است ظام به چشم مىدر يكى از اسناد، تفسيرى در مورد آقاى عباس اميرانت    
گفتن  عنوان يك شخص باهوش و نماينده بسيار ماهر دولت ايران در سخن توصيف كاردار بروسن از اميرانتظام به« 

كوشد تا  رسد خالصانه مى نظر مى انتظام در حقيقت عالقه به ادامه تماس با امريكا را دارد و به. كامالً صحيح است
 .ره روابط دوجانبه خوبى بين ايران و امريكا برقرار كنددوبا

 ».وگو با اميرانتظام را در حد امكان ادامه خواهد داد سفارت گفت 
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دهنده آن است كه اميرانتظام عالقه به ادامه تماس با امريكا را دارد و تالش او اين است كه روابط  اين نشان    
 .رار شوددوجانبه مجددى بين ايران و امريكا برق

خواهد كه به انتظام اطالع دهد  از كاردار امريكا در استكهلم مى» سيا«. شود ظاهر مى» سيا«در سند دوم نقش     
دهنده آن است كه اميرانتظام قبالً  اين سند نشان. كه ما حاضريم تبادل اطالعات بعد از دهم سپتامبر انجام بشود

شود حاضرند اين تبادل  اطالع داده مى» سيا«كرده كه از طرف تقاضاى چنين كارى يعنى تبادل اطالعات را 
 .اطالعات پس از دهم سپتامبر انجام گيرد

كرده است دقيقاً  هايى را كه امريكا عمدتاً با ارتباط با اين افراد دنبال مى در سند سوم هدف امريكا و هدف    
 .كند مشخص مى

كه ممكن است طورى وانمود كنيم كه  هاى اوليه تا جايى مالقات كنيم كه در در اين سند آمده است ما فكر مى    
البته اين كار مشكل خواهد بود ولى بايد با يك تالش . هاى داخلى دولتى و كشورى ايران مبرا سازند ما را از آشوب

 .گيرى شود مداوم پى
ه و تالشى برآن داشته از دهد كه امريكا در حوادث داخلى ايران دست داشت اين عبارت كوچك باز نشان مى    

كند كه اين كار مشكل خواهد  طور وانمود كند كه امريكا در اين حوادث نقشى نداشته و اضافه مى طريق ارتباط اين
 .بود
توانند مسائل را دنبال كنند، چون نه چشمى و نه گوشى از ملت ايران مواظب  تر مى در استكهلم خيلى راحت    

 .م خوشبين بودند كه بتوانند اين قضايا را در مدت چندماه حل كنندآنها نخواهد بود و خيلى ه
اش  سند ديگر به اين عبارت است انتظام خوشبين بود كه سفرش به سوئد باعث آن نخواهد بود كه وظيفه    
بهتر از  تر خواهد شد و در آنجا ارتباط نيز ساده: گفت او مى. عنوان كانال ارتباطى بين ايران و امريكا قطع شود به

وقتى از او در . طور منظم ماهى يكبار، به ايران خواهد آمد عالوه او به به. ها را بزنيم توانيم حرف واشنگتن و تهران مى
كه ممكن است يكى دوماه طول بكشد و خوشبين بود كه خودش : مورد تعيين سفير براى امريكا سؤال شد گفت

تر  توانند بهتر و راحت هدف آنها اين بوده كه در استكهلم مىباز مشخص است كه . نامزد اين مقام خواهد شد
 .عنوان سفير ايران به امريكا برود كوشيده است كه به صحبت كنند و هدفشان را دنبال نمايند و مى

اش در تهران  كه در مالقات آينده: اميرانتظام يادداشت كرد و گفت: سند ديگر با متن عبارت به اين شرح است    
به او توصيه كرد كه در ) 53(»اشبنل«. خاطر جلب رضايت خاطر ما حل خواهد كرد ه آينده مسئله را فقط بهدر هفت

 .تماس بگيرد» دين بيل«مورد بازگشتش به تهران با كاردار 
هايى كه هفته آينده در تهران خواهيم كرد  صحبت«كند كه  در اينجا اميرانتظام به اين موضوع نيز اشاره مى    

 .رساند اين خود ميزان وابستگى و سرپرستى را مى» .در جهت جلب رضايت شما خواهد بود صرفاً
است كه در دوران بعد از انقالب ) سيا(شود يكى از مأموران سازمان  كه در اين سند به نامش اشاره مى» اشبنل«    

بعد تماس با اميرانتظام را برقرار  هاى سفارت امريكا در تهران مشغول خدمت بوده و ضمناً از آن به در يكى از پست
كند كه در مورد بازگشت خود به تهران با كاردار، بيل دين،  مسئله ديگر اينكه اشبنل به او توصيه مى. كرده است
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دين در حال حاضر در گروگان ملت ايران است و اميرانتظام هنگام سفرش به ايران به او توصيه  بيل. تماس بگيرد
 .ين براى بهبود روابط تماس گرفته شودد شود كه با بيل مى
سر  دانشجويان پيرو خط امام در خاتمه افشاگرى خود اعالم داشتند كه عباس اميرانتظام كه اكنون در ايران به    
  .برد بنا به حكم دادستان كل انقالب بازداشت شده است مى
 

 58آذر  29اطالعات،     
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  2ضميمه  
  !»سيا«و استاد » سياست«طوطى  
 
  اى بر او بستند الخصوص كه پيرايه على        برد حريف مجلس ما خود هميشه دل مى 

از «: شد دولت مى» طوطى سخنگوى«وزير سابق را در پاسخ به انتقاداتى كه از  ايم اظهارات نخست فراموش نكرده    
تر پيدا  از اميرانتظام پاك» اهل سفارت«توان گفت در ميان  عاً مىو امروز هم واق! »تر پيدا نكردم اميرانتظام پاك

هرحال سرنخ همه  در عالم سياست به. »سيا«آن هم در رابطه با . اى آقا، چهار عدد نامه كه چيزى نيست! شود نمى
يك امر طبيعى است كه سخنگوى دولت ! خوب. است»سيا«و اصالً سياست همان ! ست»سيا«ها دست  رشته
. بگو، ايشان هم بگويد: گفت» سيا«صفت نگهدارند، تا هرچه استاد  طوطى» سياست«ان را در پس آينه بازرگ

 .يابد تر از ايشان نمى بازرگان هم در عالم سادگى و پاكى مشهورش، پاك
ى را يادش و البته چهارم. الحمداللَّه ديروز راديو امريكا هم اسم سه كانديداى رياست جمهورى ايران را اعالم كرد    

خواست امروز اعالم كند، كه دانشجويان پيرو خط امام  شايد هم مى! است» اميرانتظام«رفت، كه البد همان 
 !دستى نمودند و كانديداتورى ايشان را زودتر اعالم كردند پيش

 ت بدمد»دولت«باش تا صبح  

  كاين هنوز از نتايج سحر است
و هنوز باب اين . لرزم ين دارد، اما از نتايج سحر آن هنوز بر خود مىدانم صبح دولت سابق چه در آست من نمى    

پرسش مفتوح است كه چطور ايشان سخنگو شد و چگونه بركنار شد و چرا سپس به مقام سفارت رسيد و آخر كار 
به  و جاى شكرش باقى است كه سر از وزارت خارجه درنياورد كه با توجه! هم كه البته باز سر از سفارت درآورد

بعيد » اگر مردم بخواهند حقير حاضرم رياست جمهورى را بپذيرم«: هاى ايشان كه فرموده بودند وقت مصاحبه آن
 .نبود
شويم و سرخوردگى تا  راستى اگر امام نبود، خيلى پيشترها فاتحه انقالب را خوانده بودند، هروقت مأيوس مى به    

ريزد و  ها مى گيرى قاطع، حالوت اميد را به دل يرانه و يك موضعكند، امام با يك حركت غافلگ عمق جان نفوذ مى
حق همين است كه امام خمينى رياست جمهورى را . دهد و به بازوانمان، نشاط كار بار ديگر به پاهايمان توان راه مى

ين امكان خواهد بپذيرد كه تجربه اين چندماه بعد از انقالب ثابت كرد كه اگر مقام واليت، شخصاً مجرى نباشد باز ا
و معاون وزارت بازرگانى دولت بازرگان هم سر از . درآورد» سيا«دولت سر از » سياست«بود كه سخنگوى 

 !»ساواك«
 !با مستمرى دولت» نيوكاسل«هاى وزارت خارجه هم سر از ويالهاى  و اخراجى    
امروز، همه «: مى الزم دارد كه بگويدو اين بار قضيه فقط سر لحاف مالنصرالدين نيست، بلكه اين بيمارى حكي    

 !»تنقيه
 58آذر  29كيهان،     
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  3ضميمه  
   اصل برائت و اعدام قبل از محاكمه اميرانتظام  
  
 
هاى تلخ جامعه آشفته ما است كه شخص مسئولى را به جرم باالتر از قتل، يعنى  ترين واقعيت اين هم از دردناك 

آبرو ساختند  كنند و وقتى كه خوب او را به شالق افشاگرى مفتضح و بى جاسوسى براى دشمن دستگير و دراز مى
  .سپارند دست بازپرس مى به
 

 :وهفتم آن قيد شده هنوز مركب توشيح امام پاى قانون اساسى مصوب ملت خشك نشده است كه در اصل سى    
م او در دادگاه صالح ثابت شود مگر اينكه جر اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمى«    

  »گردد
 

 .ولى نگاهى به روزنامه بيفكنيد تا حلم انقالبى مسئوالن مسلمان را بفهميد    
  »اميرانتظام از روز اول انقالب رابط امريكا بود«تيتر درشت صفحه اول  -آذر  29كيهان پنجشنبه     
 

 :و در صفحه اول و دوم همان شماره    
عباس . ديشب در يك افشاگرى راديوتلويزيون پرده از چهره كريه عباس اميرانتظام جاسوس سيا برداشتند...     

 ».اى بود كه در دولت انقالبى رسوخ كرده بود داران و روشنفكران خودفروخته اميرانتظام يكى از سرمايه
گفت بگو ايشان » سيا«اند تا هرچه استاد  دهصفت خوان او را طوطى» سيا«و استاد » سياست«و در مقاله طوطى     

 .هم بگويد
 !هاى صبح براى اميرانتظام تقاضاى اعدام شده بود حتى در يكى از روزنامه    
خواهم دفاع شخصى كرده باشم، سرنوشت فرد  شناسم و نه مى من كارى به اميرانتظام ندارم، نه او را درست مى    

آيا اين . ارد، اما بحث بر سر شرف انسانى و معيارهاى واالى اخالق اسالمى استدر برابر جامعه و انقالب ارزش ند
هاى صالح عدل اسالمى انجام گيرد؟ يا قرار است  جايى است كه قضاوت درباره افراد تنها از طريق دادگاه توقع بى

 هاى چپ روانه حاكم شود؟ زدگى احساسات غيرمسئول و شتاب

خواندم ياد داستان صالح پيغمبر و ناقه خدا افتادم،  شده مى ها شخصيت انتظام را اعدام ديروز كه در تمام روزنامه    
فكذبوه فعقروها فدمدم «: گرچه تنها يك نفر شتر را پى كرد ولى خداوند عذاب را بر تمام قوم تعميم داد و فرمود

كنندگان شتر صحه گذارده  ل پىچرا كه با سكوت و رضايت و عدم اعتراض خود بر عم» عليهم ربهم بذنبهم فسويها
 بودند؟

برادران مسلمان حتماً ضوابط و دستورات انضباطى را كه قرآن در سوره حجرات به مؤمنين انقالبى گوشزد     
 .ايد كند، خوانده مى
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گروه  اى. يا ايهاالذين آمنوا اذا جاءكم فاسق بنباء فتبينوا تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين    
مؤمنين، هرگاه خبر اجتماعى خطيرى را كسى كه از ضوابط خدايى خارج شده براى شما نقل كرد حتماً رسيدگى 

  .ايد نادم و پشيمان گرديد مورد حمله قرار دهيد و بر آنچه كرده) ناحق به(دقيق كنيد تا مبادا گروهى را 
 

  اباذر مظاهرى    
  58دى  4كيهان،     
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   4ضميمه  
  !باقى ماند» اميرانتظام«رفت و » امير« 
 
گران ساواك ادعا كرديم كه بگذاريد نظام  ها و حتى چشم در چشم شكنجه ها، سخنرانى ها، دفاعيه ها در نوشته مدت 

ونه ها چگ تابد، گل وقت خواهيد ديد كه آفتاب چگونه مى طاغوتى سرنگون شود و جامعه توحيدى استقرار يابد آن
خواهيد ديد آنكه . شود و زمين چگونه به وراثت و امامت مستضعفين و بندگان صالح خدا درخواهد آمد شكفته مى

ها مبارزه را بر پشت و پهلو دارد به  سوز ايمان در دل، زخم شكنجه برپا، شناخت جوهر اسالم در سر و داغ سال
سياسى و اقتصادى و فرهنگى » اغالل«ها و »اصر«قرآن  رسد و زنجيرهاى استعمار و استثمار و به تعبير حكومت مى

 .شكند يكى پس از ديگرى درهم مى
شده، معتقد و  اى است شناخته بازرگان است، اما چهره. وعده خدا نزديك است: بازرگان كه انتخاب شد گفتيم    

ايم و روزى  نى زيارتش كردهروزى در كنار طالقا. صداقت مصدق را ارث برده است و آزادگى نهضت آزادى را. متفكر
گرچه اين اواخر از صحنه غايب بوده است اما باالخره پس . ايم هايش را در كتابخانه رزمندگان خلق يافته ديگر كتاب

ضمناً پلى است ميان . ها كه بر مكتب ما رفت، اين خود تعديلى است و تعادلى روى ها و راست روى همه چپ از آن
سلطه «فعالً ارتش هم از . ون، ميان دانشگاه و حوزه علميه، ميان متقدمين و متجددينمليون، سياسيون و روحاني

 .آميز نخواهد زد و دست به اقدامات جنون! وحشت نخواهد كرد» كاخ سرخ
ها  براى آنها كه سال. اند وحشت كرده» سلطه كاخ سفيد«جايى رسيد كه امروز همه از  اما روزها گذشت و كار به    

امير «ها از جامعه توحيدى سخن گفته بودند، بسيار ناگوار و دردآور بود كه ببينند  ها و دفاعيه ها، سخنرانى در نوشته
شناس  هاى سال او را ايدئولوگ و مذهب دردآور بود كه ببينند، كسى كه سال! باقى ماند» اميرانتظام«و » رفت
گذرد و از اين  ها مى شده ويل مبارزين و معتقدين و شكنجههاى ط تفاوتى تمام از برابر صف اند، اكنون با بى دانسته مى

ريزى جامعه موعود اسالمى  ها را براى پى كند و رسالت سنگين بسيج و هدايت توده ها را گلچين مى ميان اميرانتظام
 .گذارد برعهده او مى

ها،  ها، حنيف ها، طالقانى نوابها،  هاى پرتوان مصدق بار امانتى كه تا اينجاى راه جز بر دوش كوله. مضحك است    
توانا «هاى ناتوان يا  خمينى، حمل نشده است از اين پس بايد بر دوش ها و سرانجام امام ها، شريف ها، غفارى سعيدى

ها حمل  ها و ايزدى هايى مثل نزيه خورده ها و حداكثر شير پاك ها، نيك خلق اى ها، مراغه اميرانتظام» براى خيانت
 !شود
ا است كه بايد به يك نكته اساسى عميقاً توجه كرد و آن نكته اين است كه هرگز نبايد ماجراى افشاگرى ج اين    

دارد و در قالب مشتى اسناد  برمى» رابطه محرمانه يك فرد با بيگانه«شكل يك خبر كه پرده از  اميرانتظام را فقط به
پديده . خبر است نه افشاى آن» تحليل«ت آنچه مهم اس. شده دانست و مدارك ارائه كرد و قضيه را تمام

» جريان«صورت يك  بايد اين پديده را به. نبايد چنان طرح شود كه انگار يك حادثه است و يك فرد» اميرانتظام«
 .در بستر جامعه شناسايى كرد و به مردم نشان داد
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خبر دهند، » جريان«ارائه كنند و از حضور يك » خبر تحليلى«دانند كه بايد  دانشجويان پيرو خط امام بهتر مى    
 :كه هركسى بر اثر كشف و افشاى روابط جاسوسى اميرانتظام به مسائل ذيل بينديشد چنان

كوشند  هايى ديگر نظير او هستند كه مى»امير«، تنها اميرانتظام دنيا است يا »اميرانتظام«نخست اينكه آيا اين  -    
 دست گيرند؟ رشته انتظام امور را به

ها،  ها، اعتقادات، حرف گيرى بايد ديد سوابق زندگى، مسير حركت، مراحل مختلف فكرى و عملى، موضع -    
ايد اظهارنظرها و باالخره خطمشى و عملكرد اين طوطى سخنگو چيست و چه بوده است؟ مجموعه صفات او را ب

همه خطوط، خط اميرانتظام  در حال حاضر ميان اين. او را كشف كرد» خط«بندى كرد، ارزيابى كرد و آنگاه  جمع
ها  بايد نشان داد كه اميرانتظام. هاى اين خط را بايد براى عموم تشريح كرد و برشمرد ويژگى! هم خطى است

 محصول چه جريانى است، جزء كدام كل است و نقطه كدام خط؟

ايمان و اعتقاد عميق به ايدئولوژى «، »تقوى و خودسازى«پديده اميرانتظام، يعنى كنارگذاشتن معيار  -    
» اى كه در راه مبارزه و جهاد شكنجه بايد از دست داد ميزان سرمايه«و » شناخت مكتبى«، »بخش اسالمى رهايى

شد، انصاف دهيد،  كار گرفته مى ارهاى مكتبى بهراستى اگر معي. هاى پس از انقالب در انتخاب و واگذارى مسئوليت
المثل يكى از همين دانشجويان پيرو  بود؟ عباس اميرانتظام يا فى سخنگوى نخستين دولت انقالب چه كسى بايد مى

آخر اميرانتظام را . »از اين ننگ بزرگ بميرد سزاوار است«را بايد گفت كه اگر كسى ) ع(خط امام؟ اكنون سخن على
 .بالل حبشى سخنگو و مؤذن اسالم. داده بوديد كه در صدر اسالم برعهده بالل حبشى بود مسئوليتى

آن هم در درون » گام سياست گام به«پديده اميرانتظام، يعنى عدم اعتقاد به مشى قاطع انقالبى و پافشارى بر  -    
ايد؟  د پهلوى را به بنياد علوى تغيير دادهچرا نام بنيا«وقتى صريحاً بگوييم . انقالب، انقالبى چنين نيرومند و مقتدر

جا  و همان» بازگردد به اصل خود همه چيز«بايد : كه اعالم كنيم و هنگامى» !ها چيست؟ كردن اين مرض اسم عوض
ها  وزيرى و سخنگوى دولت و همكاران و معاونانش همان بماند كه بوده است، طبيعى است كه كاركنان نخست

 !و هستندباشند كه نبايد باشند 
: گويند بسيارند كه با عمل خويش مى! ها بحمداللَّه بسيار است از ما و شما چه پنهان از اين اميرانتظام -    

زدن به انقالب الزم  براى ضربه. رود يك اميرانتظام است هرجا، هركس راه او را مى» اميرانتظام، راهت ادامه دارد«
. كارى كردند ها فقط بدشانسى آوردند كه مخفى اين بدبخت. سيا باشدنيست كه نام آدم حتماً در ليست ساواك و 

هاى  ها روز روشن همراه سپهبد مقدم به كاخ شاه برده شدند و بعضى در برابر دوربين فراموش كرديد كه بعضى
 وگو با برژينسكى نشستند؟ خبرنگاران به گفت

طلب جستجوگر  طلب سوار شده بر خر مراد، هر لذت تدار استثمارگر، هر فرص پوش، هر سرمايه هر فئودال چكمه    
و يك » سيايى«نان و مقام، هر سازشكار مرتجع امريكاگرا، و باالخره هر اميرانتظام صفتى عمالً يك ضدانقالب، يك 

دليل است  همين به. ها نشان داد كه اميرانتظام كرم درخت ليبراليسم است بايد به توده. پيمان امپرياليست است هم
و اينجا است كه . ه حتى رهروان نسبتاً مقاوم و مطمئن نيز اگر روى اين خط حركت كنند باالخره خواهند لغزيدك

ناپذير و در برابر امپرياليسم  گوييم مسئولين امور بايد بر خط امام باشند، يعنى مثل امام قاطع و آشتى وقتى مى
ترين اقشار و  شرايط سخت و همسان با زندگى رنجديده پرده، مثل امام معتاد فقر و زندگى در صريح و خشن و بى
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طبقات، مثل امام خودساخته و عاشق تقوى، مثل امام اتكاء صددرصد فكرى و عملى به نيروى الهى و ايمان شگفت 
 .ها و مستضعفين، مثل امام دشمن مترفين و مستكبرين به اسالم، مثل امام مؤمن به توده

وقتى سر كيسه چندان گشاد باشد كه جاسوس سيا . بينيم و خواهيم ديد كه مى صورت همين است در غير اين    
هم بتواند سخنگوى دولت از آب درآيد، چرا جمعى نوجوان نيز هوس نكنند و به اين خوش نباشند كه آنها هم 

واند سخنگو كنند وقتى رابط سيا بت آنها فكر مى! را كانديداى رياست جمهورى كنند؟) 54(آميرزا ابراهيم پرفسور
طريق اولى  شود، البد كسى هم كه مدال از اعليحضرت قدرقدرت گرفته و پس از انقالب تعقيب و زندانى شده به

گام، عدم قاطعيت در  به بنابراين كالم آخر اينكه وقتى روى خط ليبراليسم، سياست گام. جمهور شود تواند رئيس مى
ت با سازشكاران، مروت با دوستان وابسته و مدارا با دشمنان غارتگر داران وابسته، رفاق ها و سرمايه برابر فئودال

 !خط اميرانتظام. خط ضدامام: حركت كنيم، محصولش نيز همين خواهد بود كه بود
  

  والسالم    
  58دى  2كيهان،     
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   5ضميمه  
  افشاگرى در مورد ارتباط نماينده نهضت آزادى با امريكا 
 
اى از ارتباط و همكارى عباس  دانشجويان مسلمان پيرو خط امام ديشب در يك برنامه تلويزيونى اسناد تازه 

شاپور «اميرانتظام سخنگوى سابق دولت، با امريكا و اسنادى درباره نهضت آزادى و نقشه امريكا از روى كارآوردن 
 .فاش ساختند» بختيار

هاى امريكا براى واردكردن صدمه و  ر ابتداى اين برنامه با اشاره به توطئهدو دانشجوى مسلمان پيرو خط امام د    
 :هاى گروهى و مطبوعات گفتند كشاندن آن درباره نقش و رسالت رسانه خدشه به انقالب اسالمى ايران و به انحراف

رزه ملت ما عليه در مبا. اى دارند هاى گروهى نقش ويژه نظر ما در اين مرحله حساس، مطبوعات و رسانه به    
هاى گروهى در اين است كه در خط امام و در موضع مكتبى و انقالبى  امريكاى خونخوار، رسالت مطبوعات و رسانه

و در اين راه دست به كارهايى كه . عنوان دشمن اصلى از ياد نبرند عمل كنند و هيچگاه مبارزه ملت را با امريكا به
حقيقت را بگويند، حقيقت را بنويسند و راه . ث انحراف ذهنى باشد نزنندداراى گرايشات خاص و خداى نكرده باع

هاى گروهى  عنوان مثال درباره اميرانتظام كه توسط ما افشاگرى شده بود، رسانه آنها راه ملت و راه انقالب باشد و به
. يك جريان مطرح بودعنوان  عنوان يك شخص مطرح نبود بلكه به اميرانتظام به. و مطبوعات بسيار كوتاهى كردند

هاى گروهى رسالت  ها و رسانه ولى متأسفانه روزنامه. عنوان يك انحراف بزرگ عليه انقالب اسالمى ايران مطرح بود به
نشدن اين مسئله، اميرانتظام  روشن. خود را در اين جريان انجام ندادند و گاهى اوقات آن را بسيار مجرد طرح كردند

اى از انقالب  ما در افشاگرى اين برنامه كه گوشه. همه انقالبيون و همه مسلمانان است عنوان يك جريان، وظيفه به
كنيم تا اين جريان را نشان  سعى مى. كند آميز امريكا را برمال مى هاى خائنانه و توطئه بزرگ ايران است و نقشه

يران هر روز به خاك و خون اى است كه ملت ا همانند اين روزها در سال پيش قبل از ورود امام صحنه. دهيم
ها و چه روزها، چه در شهرها و چه در روستاها به خاك و  شد، رژيم خائن بختيار ملت ما را چه شب كشيده مى
امريكا كه از شرايط انقالبى . جا را خون گرفته بود كودكان و بزرگان و زنان و مردان و همه و همه. كشيد خون مى

توانست كارى از پيش ببرد و به موقعيتى دست يابد، سخت نيازمند اطالعات  و نمىجامعه ايران به ستوه آمده بود 
طوركلى  از جبهه داخلى ايران از تصميمات و نظريات امام و به. بود و هر دقيقه محتاج بود تا به او اطالعات برسد

بر امت در پاريس جريان در اين زمان امام، ره. دست آورد ساخت اطالعات به آنچه كه انقالب ايران را موفق مى
موضع امام موضع پيروزى خون بر . ناپذير بود موضع امام موضع كامالً مكتبى و سازش. كردند انقالب را هدايت مى

ملت شعارش بازگشت . شناخت در داخل ايران ملت موضعى جز موضع امام و چيزى جز خط امام نمى. شمشير بود
ولى حكومت ايران توسط بختيار . مهورى اسالمى بايد حكومت ايران گرددج. امام بايد به ايران برگردد. امام بود

دفاع ايران  خائن، بختيار امريكايى، بختيار جاسوس هرلحظه در حال سركوبى انقالب و در حال قتل عام مردم بى
 .بود
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جمله مسئله از . هايى كه قرار بود در حكومت بختيار صورت بگيرد اشاره كردند دانشجويان سپس به توطئه    
انداختن اين شورا مردم را ساكت  خواست با به راه تشكيل شوراى سلطنت را مورد بحث قرار دادند كه امريكا مى

 .كنند
  
  نقش نهضت آزادى 
 :دانشجويان در اينجا به نقش نهضت آزادى، ارتباط اميرانتظام با امريكا و موضع بختيار اشاره كردند، و افزودند 

بختيار و تداوم شاهنشاهى مسئله سوم اين ارتباط جريان از طريق النه جاسوسى در ايران با وزيرى  نخست    
خمينى در تالطم انقالب بودند و هرلحظه شهيد  اى كه مردم براساس رهنمودهاى امام در آن لحظه. امريكاست

گرفت و به يك  در تنگنا قرار مىآمدند و براساس قهر انقالبى ملت ايران شاه هرلحظه  دادند و گام به گام جلو مى مى
زد تا بتواند حاكميت خود را بر  هاى مختلف مى امريكا دست به شيوه. اى جز فرار نداشت زمانى رسيده بود كه چاره

ها آنها رويش كار كرده  بود كه سال» شاپور بختيار«هاى مورد نظر امريكا يكى  از مهره. ملت ايران همچنان ابقا كند
زند از جمله  اى مى هاى مسخره در نظر داشت براى چنين زمانى از او استفاده كند و دست به بازىبودند و امريكا 

تشكيل شوراى سلطنت و يك سرى مانورهايى از جمله طرح قانون اساسى نظام شاهنشاهى، نظامى كه براساس 
 .ريزد خمينى و انقالب عظيم ملت ايران درهم فرو مى رهنمودهاى امام

برد به يك سرى نيروهايى كه در ظاهر نيروهاى سياسى و انقالبى هستند، ولى در  ر امريكا پناه مىمنظو بدين    
بينيم كه يك سرى نيروهاى سازشكار خائن هستند كه براساس عملكردشان  باطن و براساس عملكردشان مى

جام به يك سرى دارند كه سران در همان جهتى قدم برمى. دارند درست در جهت نظام شاه جالد قدم برمى
 .كنند رسند و همچنان منافع امريكا را بر سر ملت ايران ابقا مى هاى خودشان مى خواست

سرى از افرادش در ارتباط با  توانيم مثال بزنيم كه يك در اين رابطه ما از جريانى به نام جريان نهضت آزادى مى    
خواهند كه  دهيم همچنان مى خوانيم و شرح مى مى طور كه االن برايتان كردند و همان النه جاسوسى فعاليت مى

نهضت «دهد كه  خوانم نشان مى در اين سند كه  االن برايتان مى. حاكميت امريكا را بر سر ملت ايران ابقا كنند
دهد كه با يك سرى  كند و تعهد مى چگونه خود را سرسپرده حكومت جنايتكار امريكا محسوب مى» آزادى
عى در جهت منافع امريكا بكند و به منافع خودش هم برسد، اينجا آقاى اميرانتظام از طرف هاى ضدانسانى س شيوه

نهضت آزادى تعهد همكارى كرده و قول داد كه خمينى را وادار كند كه تظاهرات عظيم ايرانى را كنترل كند كه 
 .اعتواند كمكى حتمى باشد براى نگهداشتن اوض اين مسئله مى: مأمور سفارت امريكا گفت

  
  در كانال قانون اساسى 
اوالً اينجا مأمور سفارت كه آقاى . دهيم چند نكته دارد كه ما شرح مى. بودن است اين يكى از كارهاى جاسوس 
 ).همان فردى است كه قبالً با آقاى اميرانتظام تماس گرفت» استنتر«(باشد ) 55(»استنتر«

براى اينكه . دهد گيرد و قول همكارى مى ا استنتر تماس مىاينجا آقاى اميرانتظام از طرف نهضت آزادى ب    
شود  اينجا امريكا از اين مسئله خيلى خشنود مى. خمينى را وادار كند كه تظاهرات عظيم خيابانى را كنترل كند امام
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ى دهد كه تظاهراتى را كه از طرف خمين آيد و قول همكارى مى كه فردى از طرف جريانى به نام نهضت آزادى مى
خواهد مردم را بسيج كند عليه نظام شاهنشاهى، اين را در يك كانال به نام  خواهد مطرح شود بر مردم و مى مى

شود كه امريكا  شود، كانالى كه باعث مى اش كنند، كانالى كه باز باعث ابقاء نظام شاهنشاهى مى قانون اساسى پياده
خواهيم بپرسيم از اين جريان نهضت  در اينجا ما مى. م دهدبراساس آن همچنين بر حاكميت خود بر ملت ايران تداو

خواهند اينجا  اش هست، در ارتباط با اين جاسوسان امريكايى به چه مجوزى مى آزادى كه آقاى اميرانتظام نماينده
اهد خو مقام مردم شوند و خمينى را كه رهبر ملت ايران است وادار كنند تظاهراتى را كه ملت، مى به اصطالح قائم

كوبيدن نظام شاهنشاهى انجام دهند در يك كانالى به نام كانال قانون  آن تظاهرات را عليه نظام شاهنشاهى و درهم
گردد به همان چيزى كه گفتيم آن عملى كه اين جناح سازشكار خائن براى رسيدن به  اساسى بيندازند و اين بازمى

بعداً در . هاى امريكا عمل كند يرد و براساس خواستكند در دام امريكا قرار بگ منافع پست خودش سعى مى
سندهاى بعدى نشان خواهيم داد كه چگونه اينها براى رسيدن به منافع پست خودشان در دامن امريكا غلتيدند تا 

 .به نفع آن عمل كنند
  
 ها مالقات با امريكايى 

ت ايران ابقا كند گويا روى چند ارگان و عامل در همين رابطه امريكا براى اينكه بتواند حاكميت خودش را بر سر مل 
عنوان يك بازى مسخره  مسئله شوراى سلطنت همان چيزى كه به. 2مسئله قانون اساسى . 1: نظر خاص دارد

الظاهر شاه چند روز از ايران خارج بشود و آن شورا براى  جاى شاه بر ملت ايران تحميل كنند و على خواهند به مى
بگيرد و بعد براساس يك سرى اعمال جنايتكارانه بتوانند شاه را برگردانند و شوراى سلطنت سلطنت جاى شاه را 

ژانويه شوراى  13يعنى دو روز قبل از اين كه شاه خائن از ايران فرار كند در  24/10/57در تاريخ . برود پى كارش
راجع به اينكه صحبت » استنتر« گيرند با اين آقاى اميرانتظام يك تماس مى. گردد سلطنت انتخاب و معرفى مى

هاى اخير كه بر اثر مانورهاى امريكا كه در ايران در ارتباط تظاهراتى به نفع قانون اساسى رژيم  كنند كه پيشرفت
. رود و يا به ضرر آنهاست برقرار شود با تشكيل شوراى سلطنت چگونه است؟ آيا براساس وفق و مراد آنها پيش مى

نظر نهضت آزادى را راجع به شوراى » استنتر«. كنند، راجع به شوراى سلطنت بت مىدر اين رابطه اينها صح
ژانويه تشكيل شده است هيچ مشكلى براى نهضت  13گويد كه شوراى سلطنت در  خواهد اميرانتظام مى سلطنت مى

شاه است،  پرورده دانيد شوراى سلطنت يك چيزى است كه دست طور كه مى در اينجا همان -آزادى وجود ندارد 
هاى سياسى  سرى بازى الظاهر چند روز از ايران خارج شود و امريكا بتواند براساس يك كند تا على شاه آن را ابقاء مى

كند كه وجود شوراى سلطنت هيچ  در اين رابطه اين جناح نهضت آزادى طرح مى - شايد شاه را به ايران بازگرداند 
رود در جهتى كه اين نظام شاهنشاهى را درهم  با خط مردم دارد مىخمينى  خط امام. مشكلى براى آنها ندارد

دهد كه شوراى سلطنت  كلى نابود كند ولى اين جناح براى اينكه منافع خود را حفظ كند اينجا طرح مى بپيچد و به
 .آورد وجود نمى براى آنها هيچ مشكلى را به
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فرار شاه خائن نماينده نهضت، عباس اميرانتظام با  باز يك روز بعد از: دانشجويان پيرو خط امام افزودند    
دهد، اطالعاتى  قرار مى» سيا«گيرد و اطالعات در اختيار اين سازمان  تماس مى» سيا«جاسوس سازمان » استنتر«

 .كه عليه ملت ايران و به نفع امريكاست
خمينى قبل از يك : گفت» استنتر« هايش در تماس با مأمور سياسى امريكا كردن توطئه اميرانتظام براى پياده    

ژانويه به ايران نخواهد آمد اين دقيقاً همان چيزى است كه امريكا درصدد  19فرصت بزرگ تظاهرات پرتحرك در 
بعدها . اين اطالعاتى است كه امريكا در تالش است كه اين اطالعات را باز كند. آوردن همين اطالعات است دست به
آيد و اين اطالعاتى را كه امريكا از طرق  جريان ضدمردمى و خائن چه راحت مى بينيم كه يك مهره، يك مى

در «: گويد كه اش مى گذارد و بعد در ادامه دست بياورد، خيلى راحت در اختيار آن مى كند كه به گوناگون تالش مى
زور  و اگر نشد به خواهد كه كناره كنند رابطه با شوراى سلطنت و مجلسين انتظام گفت كه خمينى از آنها مى

اين براى ما قابل توجه و جالب است كه اين جناح نهضت آزادى با اين جناح سازشكار وابسته به . متوسل خواهد شد
دانند كه امام  اينها هم خيلى خوب مى. هاى امام خمينى را درك كرده است امريكا چه خوب طرز تفكر و شيوه

ثل طرح شوراى سلطنت يا قانون اساسى يا مجلسين گول نخواهد خمينى با مانورهاى خيلى مضحكانه امريكا م
نفع امريكا  دهد دكه اينها دقيقاً به اظهارات آقاى انتظام در اين سند نشان مى. كند ها عمل مى خورد و به نفع توده

. كندخواهد كه با ابقاء شوراى سلطنت بتواند حكومت خودش را هرچه بيشتر اعمال  كنند و امريكا مى حركت مى
وجود  گويد كه ابقاء شوراى سلطنت براى ما مشكلى را به كند يا مى اين همان درست در جهت امريكا حركت مى

بينيم كه جبهه مردم كه امام خمينى رهبر آن است به ادعا و اعتراف خودشان براى شوراى  آورد ولى درست مى نمى
 .اينها از پاى نخواهند نشست شدت مخالفت خواهند كرد و تا محو كامل سلطنت و مجلسين به

خواهند بزنند كه واقعاً در جهت  هايى مى حال كه اينها دست به يك توطئه اين اعتراف خودشان است درهمان    
 24هاى مخالف در ظرف  گويد كه نمايندگان همه گروه آيد و مى عكس منافع امريكاست يك فرد ديگر از آنها مى

نند و در زمينه دوتايى حكومت يعنى شوراى سلطنت و شوراى انقالب تصميم ساعت آينده بايد با هم مالقات ك
 .بگيرند

  
  ادغام شوراى انقالب و شوراى سلطنت 
دانشجويان اعالم كردند فرد ديگرى كه اسم او در آينده اعالم خواهد شد پيشنهاد كرده بود كه شوراى انقالب و  

هاى  براساس بينش. صورت از حمايت قوى برخوردار خواهد بود شوراى سلطنت را با هم تركيب كنند كه دراين
كنند كه جبهه مردم  مس كنند، اينها احساس مىتوانند جبهه مردم و جبهه انقالب را ل خاصى كه دارند اينها نمى

يك جبهه ضعيفى است كه حتماً بايستى يك جناحى كه وابسته به امريكا است اين جبهه مردم را تقويت كند تا 
 .اين از حمايت قوى برخوردار شود

 
شاهى و خواست اين پيچيدن طومار شاهن دانشجويان آنگاه به قاطعيت امام و ملت در مبارزه با امريكا و درهم    

كنند كه اين دو گروه در كنار هم  اينها مطرح مى: گروه ديگر كه خواستار سازش با امريكا بود اشاره كردند و گفتند
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دانيد دو جناح تشكيل شده بود جبهه حق يا  قبل از انقالب به خوبى مى. قرار بگيرند و يك خط را تشكيل بدهند
هاى رژيم را  شد و مرتباً پايگاه هاى چشمگيرى نائل مى د و دائم به پيشرفتمردم، انقالب كه تحت رهبرى امام بو

طوركلى بگوييم  كوبيد و خط ديگر، خط ضدانقالب و خط ضدمردم بود خطى كه به يكى پس از ديگرى درهم مى
نهضت شد به امريكا، حاال اين جناح ليبرال سازشكار كه در اينجا  صداى امريكا بود و به يك طريقى متصل مى

كوشد خط  كشيدن آن خط و مى شكستن خط انقالب و مردم، به انحراف كند در جهت درهم آزادى است تالش مى
جديدى ايجاد كند كه منافع امريكا را حفظ كند، كه نهايتاً اين يك سرى منافع پستى دارند كه از طرف ديگر ملت 

مردم خط جديدى بياورند مدتى خوب باشد و بعد بدتر  خواهند در مقابل خط اينها مى. را زير يوغ بردگى نگاه دارند
هاى قبلى چپاول خودش را  كرد، سركوب كند و باز هم امريكا با همان شيوه از رژيم قبل كه مردم را سركوب مى

 .ادامه دهد
دانشجويان گفتند جريان نهضت آزادى اگرچه جريانى است غير خط امام و جريانى است غير خط انقالب و     
. لزوماً يك جريان متشكل از تمام عناصر خائن و  غيرانقالبى نخواهد بود. انى غير انقالبى و غيرخط مردم استجري

جريان نهضت آزادى عناصر صادق و فداكارى براى اين انقالب داشته است، اما آنچه كه خط جريان نهضت آزادى را 
ه خط انقالبى و خط مردمى حاكم بر حاكميت كند آن است كه بر اين انقالب سوار شده و نگذارد ك مشخص مى

 .ملت و حاكم بر مقدرات ملت گردد
  
  سند روز خروج شاه 
در اين سند . يعنى روز خروج شاه نوشته شده بود افشا كردند 26/10/57گاه سندى را كه در تاريخ  دانشجويان آن 

 :آمده است
يران و مسئول سياسى حدود يك ساعت و نيم بعد از اميرانتظام عضو كميته مركزى نهضت آزادى ا: شماره يك    

گردد، علت اين  اللَّه خمينى در آينده نزديك برنمى رفتن هواپيماى شاه تلفن زد كه سفارت را مطلع كند كه آيت
 .تصميم را مسائل امنيتى ذكر كرد

كردن انقالب ما به  نحرفدر توضيح اين قسمت دانشجويان پرسيدند چرا در اين زمان كه سفارت امريكا براى م    
كند و  اطالعات نياز دارد آقاى اميرانتظام به اين سرعت و در فاصله يك ساعت و نيم به سفارت امريكا تلفن مى

 .دهد گزارش مى
 رقصى و خيانت هست؟ دادن اين اطالع كه چنين عملى انجام پذيرفته است، آيا چيزى جز خوش    

ها درنظر بگيرند  مطلب باال بهترين اطالعات نهضت آزادى است ولى مخاطب آيد كه در قسمت دوم اين سند مى    
 :كه
 .محدوده زمانى مشخص نيست: الف    
البته اطرافيان . تفاوت شده است نهضت آزادى در روزهاى اخير در مورد برگشت فورى خمينى كمى بى: ب    

 .امضا سوليوان. يم خمينى را عوض كنندخمينى در پاريس عقايد ديگرى دارند كه ممكن است خيلى زود تصم
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تفاوت  دانشجويان گفتند در اين سند آمده است نهضت آزادى در روزهاى اخير در مورد برگشت خمينى كمى بى    
رسيدن بختيار خائن و جاسوس، يعنى وقتى كه بختيار  دانيد در روزهاى اخير يعنى چه؟ يعنى به حكومت شده، مى

بيند كه شعار خمينى  شود، ديگر لزومى نمى تفاوت مى ادى در مورد برگشت خمينى بىآيد نهضت آز روى كار مى
 .كند بايد به ايران بازگردد را تكرار كند، بلكه احساس نزديكى و همسايگى بيشترى با بختيار مى

نظر اطرافيان  آقاى سوليوان اطالع دارد كه. در ادامه آن البته اطرافيان خمينى در پاريس  عقيده ديگرى دارند    
او اين اطالعات را از كجا آورده است و اينكه نظر نهضت آزادى و اطرافيان آقا در پاريس متفاوت است ! امام چيست

 اند؟ اين اطالعات را از كجا آورده

خمينى  توانند تشخيص دهند امام دانشجويان گفتند البته اين سند نشانه كوردلى حكومت امريكا است كه نمى    
كند كه اطرافيان امام در نظريات امام وتصميمات  انقالب ايران تحت نفوذ اطرافيان خودش نيست و خيال مىرهبر 

  .امام تأثير دارند
 
 يك سند ديگر 

 :سند ديگرى كه شب گذشته در تلويزيون به نمايش گذارده شده به شرح زير است 
 .متن كامالً محرمانه است. 1    
ها و مذاكراتى در تهران و بين تهران پاريس  رود، مالقات خالصه اعالن بختيار مبنى بر اينكه او به پاريس مى. 2    
راه انداخته است نهضت آزادى ظاهراً بيشتر خواهان يك سازش سياسى كامل است، جمعيت از چند استان  به

ساعت آرامش  48علماى تهران تقاضاى . هستند اللَّه خمينى و قاطع اند براى استقبال از آيت اجتماع كرده
 .پايان خالصه. توجه است احتمال خشونت خيلى قابل اندولى كرده
راه  ها و مذاكراتى در تهران و بين تهران و پاريس به اى كه مالقات مسئله: دانشجويان در اين قسمت گفتند    

بختيار و چه كسى است؟ بختيار و امام؟ مگر امام در اند يعنى چه؟ مذاكرات در تهران چه معنى دارد بين  انداخته
هاى  ديگر  تهران است؟ يا اگر امام در تهران باشد مگر اصالً بختيار را خواهد پذيرفت و مذاكرات بين بختيار و گروه

ها چه كسانى هستند و مذاكرات تهران و پاريس چيست؟ مگر بختيار در پاريس بوده  چه معنى دارد و آن گروه
خواهند  خواهند تشكيل كانالى بين تهران و پاريس بدهند؟ كدام نيروها و عناصر خائنى مى چه نيروهايى مى است؟

 اين ارتباط را برقرار كنند؟

دانشجويان سپس با اشاره به جمله بعد كه آمده است نهضت آزادى خواهان يك سازش سياسى كامل است،     
انتظام عضو نهضت آزادى معتقد است كه بختيار «: ن قسمت آمده استدر اي. قسمت ديگرى از سند را افشا ساختند

بايد يك معامله كامل سياسى در پاريس انجام دهد؟ چون در غير اينصورت وقتى كه موقع توافق در تهران برسد او 
 شنوى دارد و رضايت دهد كه به نوعى از خمينى حرف يك سناريو بختيار را نشان مى. گروگان ارتش خواهد شد

وزير باشد جلب كرده است سه تا چهارماه ديگر و  وزير ديگر، نخست اللَّه را مبنى بر اينكه تا زمان انتخاب نخست آيت
كردن ارتش و استقبال  كند و براى آرام اللَّه به يك سطح برگشته و در سناريوى بعدى بختيار توافق را جور مى با آيت

 .گردد از امام برمى
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عضو نهضت آزادى معتقد است كه بختيار بايد يك معامله كامالً سياسى در پاريس انجام  :دانشجويان گفتند    
 دهد، معامله بر سر چى؟ معامله بر سر خون شهيدان؟ بر سر انقالب؟ يا معامله با امريكا؟ آن هم در پاريس؟

 
ريس برود، چون آنها تأكيدى كه نهضت آزادى دارد آن است كه بختيار به پا: دانشجويان در پايان گفتند    

معتقدند كه در تهران بختيار در گرو ارتش درخواهد آمد بنابراين اين فاجعه است براى نهضت آزادى كه مايل 
 .نيست بختيار به گروگان ارتش دربيايد

ها وزيرى باقى بماند و آن وزير جديد در سمت نخست خواهند بختيار تا زمان انتخاب نخست آنها با بازى ديگرى مى    
خواهند كه بختيار خائن و جاسوس با امام در يك سطح قرار گيرد البته از نظر اعتبار سياسى و در سناريوى  نيز مى

  .   گردد كردن ارتش و استقبال از امام برمى كند و براى آرام ديگر بختيار توافق را جور مى
  

 58دى  5اطالعات، 
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  6ضميمه  
   نامه شديداللحن نهضت آزادى بيان 
 
 .اى انتشار داد نامه نهضت آزادى ايران در ارتباط با افشاگرى دوتن از دانشجويان پيرو خط امام عليه اين نهضت بيان 

نامه، نهضت آزادى ضمن اعتراض به اتهاماتى كه بر آنان وارد آمده است، واردكردن اتهامات به  در اين بيان    
 .شدت محكوم كرد هاى مبارز و پرسابقه را به ها و سازمان شخصيت

 :شرح زير است نامه به متن بيان    
  
  ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق. تعالى بسمه 

اى به معرض ديد و شنود مردم  ماه در برنامه راديو و تلويزيون، صحنه دى 4شنبه  بعدازظهر سه 5/10در ساعت     
گذارده شد كه موجى از سؤال همراه با تأثر در بين طبقات مردم برانگيخت و افراد و وابستگان نهضت از گوشه و 

ترين لحظات انقالب  ا سر آن نيست كه در اين حساسما ر. خاطر سكوت مورد اعتراض قرار گرفتند كنار كشور به
اسالمى ايران دست به تحليل سياسى اجتماعى زده، از حقيقت اوضاع و روند حوادث پرده برداريم چرا كه معتقد به 

گرفتن اين نوع اقدامات، سكوت را جايز  ولى در برابر اوج. منت هستيم تا حرف و شعار صدا و بى كار و خدمت بى
 .يمدان نمى
خورد ولى ما را گمان نبوده و نيست كه انقالب اسالمى ايران هم از همان  گويند انقالب فرزندان خود را مى مى    

عمل دو نفر جوانان گوينده صحنه ديشب، با هيچ معيار . ها ها و معيارها برخوردار باشد كه ساير انقالب ارزش
كه آنها از تريبون  درحالى. كند رى اسالمى تطبيق نمىسياسى، حقوقى، اخالقى و اسالمى و اصول قانون جمهو

مسئوليت به خورد مردم دادن، نه  پروا و بى برخوردارند و طرف مورد اتهامشان محروم، هرچه را در انديشه دارند بى
 .يك عمل سياسى حاكى از بينش و وسعت ديد و با مسئوليت انقالبى است و نه يك رفتار منطبق بر موازين اسالمى

خاطر احساس  ايم به ما آماده هرگونه مناظره و مبارزه سياسى هستيم و اگر تاكنون را به سكوت و تحمل گذرانده    
 .مان نسبت به سرنوشت انقالب اسالمى ايران است مسئوليت عميق و دقيق

هند ثابت كنند و به خوا گويندگان برنامه ديشب و گردانندگان راديو تلويزيون نيز، با اين عمليات چه چيز را مى    
 دهند؟ مردم چه آموزشى مى

دارترين گروه سياسى موجود  ترين و سابقه توان جمعيتى را كه به لحاظ سابقه مبارزاتى و اسالمى صادق آيا مى    
 مال كرد؟ است تنها با يك خبر نسنجيده و تفسيرهاى  غيرمرتبط لجن

فرض توفيق در اين برنامه خدمت به  گى دست داده است؟ بههاى آگاه اين سرزمين را خفت آيا افكار و وجدان    
شود يا خط صداقت و خدمت  گيرد؟ آيا امپرياليسم امريكا در اين ماجرا كوبيده مى كدام دستگاه صورت مى

تظاهرات و منت به انقالب ايران؟ آيا با اين تبليغات فرزندان راستين انقالب ايران يك به يك از صحنه بيرون  بى
 طلبان راست و چپ؟ د يا ضد انقالب و فرصترون مى
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جمعيتى را كه در روزگار مهجورى اسالم و ديانت نداى مبارزه مكتبى را در اين سرزمين سرداد، جمعيتى را كه     
صورت مخفى و علنى  اى از استبداد و استعمار بود به مرداد پرچمدار مبارزه ضدرژيمى كه آميزه 28پس از كودتاى 

ى را كه در روزگار تاريك آغاز انقالب سفيد كذائى محمدرضا، رشيدانه خط آن را مشخص و آشكارا جمعيت. گرديد
بينى نمود و برسر آن تجليل صادقانه  آميز و استعمار، آن را پيش آينده اسارت) 1341اعالميه بهمن (بيان كرد 

تين گروهى بود كه به شهادت خرداد نخس 15ايستاد تا به زندان و محكوميت و ممنوعيت محكوم شد و پس از 
گذار و معلم  جمعيتى كه آزادمردانى چون طالقانى پايه. بعد گرديد به 50هاى  هايش، به انقالب مسلحانه سال اعالميه

نژادها را در خود  ها و حنيف جمعيتى كه شريعتى. ها زندان را تحمل كردند نام و همراه با آن سال آن بودند و به
ورى از نظام موجود  ه تا آخرين لحظات قبل از انقالب زندان و محروميت را بر سازش و بهرهجمعيتى ك. پرورش داد
ترين بخش مسئوليت اجرايى كشور را بردوش  جمعيتى را كه از آغاز پيروزى انقالب تا اين تاريخ سنگين. ترجيح داد

ه انقالبى ايران بوده براين سبب از خود كشيده و در همه جا منادى و مبارز در راه وحدت امت اسالمى و بقاى جامع
و  56هاى  هاى انقالبى سال گذاران حركت جمعيتى را كه از پايه. هاى سياسى و تبليغاتى محروم مانده است فعاليت

ترين  هاى تاريخى تاسوعا و عاشورا از مؤثرترين و فعال پيمايى پيمايى عيدفطر تا راه جا از نخستين راه بود همه 57
اليمين والشمال مضلة و «و باالخره جمعيتى را كه مصداق بيان امام متقيان . بى سروصدا و شعار بودها ولى  گروه
گرى و شعارهاى غيرعملى وغيرمنطبق بر شرايط عينى  را شعار خود قرار داد و از افراطى» الجادة الوسطى هى طريق

انديش واسط و رابط  تعبير و تفسيرهاى ساده جمعى و كلى و تنها با طور دسته كند، يكباره و به جامعه خوددارى مى
انگيزد بلكه تخم يأس و نااميدى و  دادن كارى است كه نه فقط وحدتى برنمى با امريكاى امپرياليستى نسبت

ترتيب راه را براى پيشرفت انقالب از  اين كارد و به پراكندگى را در وابستگان به انقالب اسالمى و راه امام خمينى مى
 .كند باز مى راست و چپ

هاى واالى اسالمى پايبندتر از آنيم كه در اين  دانيم و به ارزش ما مصالح انقالب اسالمى ايران را برتر از آن مى    
هاى شخصى كنيم، ولى اگر امام و رهبر عاليقدر انقالب اسالمى  شرايط تاريخى نيروى انقالب را صرف درگيرى

گذرد و  نات قبل از انقالب و تفسير و تحليل آنچه كه در اين سرزمين مىزودى به تشريح جريا مجازمان بدارند به
شود پرداخته و نتيجه را به عرض امت اسالمى و همه پويندگان حقيقت خواهيم رساند و در  خطوطى كه دنبال مى

 .آنجا مسائل مربوط به عضويت افراد و ارتباط و نحوه آن را روشن خواهيم كرد
دهيم در اين صبحدم رژيم جمهورى اسالمى با بيدارى و  مسلمان انقالبى ايران پيام مىما به ملت عزيز و     

دل و  هوشيارى از تفرقه و تشتت و حمالت گروهى پرهيز كرده، آهنگ وحدت به گرد امام امت نموده و يك
نشجويان عزيز ما به دا. جهت عليه هرگونه استعمار و استيالى خارجى، فردى، گروهى و طبقاتى مبارزه كنند يك

التقف ما ليس لك به علم (دهيم كه به مقتضاى آيه شريفه  خط امام مستقر در النه جاسوسى امريكا هشدار مى
در انتشارات و بيانات خود احساس مسئوليت اسالمى و انقالبى ) السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئوالً ان

ها حاصلى ندارد كه  شدن بازار افترا و تهمت قه در صفوف ملت و گرمدليل پيمودن جز تفر كنند كه راه انتقام بى
طلبان از  تعهد و فرصت نمايان بى ماندن صحنه براى انقالبى نتيجه آن دلسردى خدمتگزاران راستين انقالب و خالى

اتقوا فتنه ال و. (آمدن و پيروزى ضدانقالب خواهد بود گرفتن دامنه انحراف انقالب و پيش رسيده و سرانجام اوج ره
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خاصه شما با اقدام ضدامپرياليستى خود راهى پرتوان و جديد در روند انقالب اسالمى ) تصبيبن الذين ظلموا منكم
الزم است به رسالت عظيم خود پى برده از . ايران گشوديد و آوازه و دامنه آن را به ماوراء مرزها رسانديد

 .خت برحذر باشيدها و تجاوز از خط مستقيم امام س رفتن بيراهه
و باالخره به اطالع دشمنان و مخالفين نهضت آزادى ايران كه گمان نداريم دوستان آگاه و صديقى نسبت به     

 :رسانيم كه انقالب اسالمى ايران باشند مى
  نشان كه نه از تاك نشان بود و نه از تاك           بودم آن روز من از طايفه دردكشان 

 5/10/1358ران، نهضت آزادى اي    

  
  اعالم جرم نهضت آزادى عليه دو دانشجوى پيرو خط امام 
تن از مؤسسين و رهبران نهضت  مهندس مهدى بازرگان، دكتر يداللَّه سحابى و احمد صدر حاج سيدجوادى سه 

بودند،  آزادى ايران عليه دوتن از دانشجويان پيرو خط امام كه پريشب مطالبى درباره نهضت آزادى عنوان كرده
 .هاى انقالب اسالمى ايران كردند اعالم جرمى تسليم دادستان كل دادگاه

 :متن اعالم جرم به اين شرح است    
  هاى انقالب اسالمى ايران جناب آقاى على قدوسى دادستان محترم كل دادگاه    
دو نفر آقايان جوان كه ادعاى وابستگى به دانشجويان مسلمان پيرو  4/10/1358شنبه شب  در ساعات آخر سه    

زدن و  كردند و نام خود را نگفتند در صفحه تلويزيون ظاهر شده و به قصد افشاگرى سياسى با ورق خط امام مى
كه (نادرست بيان داشته و به نهضت آزادى ايران هاى  اساس يك سلسله اظهارات و استدالل كردن به اوراق بى نگاه

اتهام و انتساب سازشكارى با بيگانگان و خيانت و ) سوابق مبارزات اسالمى و ملى آن بر ملت ايران روشن است
باشيم، ضمن اعتراض به مؤسسه راديو و  جانبان كه از مؤسسين و رهبران نهضت آزادى ايران مى اين. طلبى دادند نفع

كردن و تضعيف انقالب  نسبت به عمل اين آقايان كه خالف اسالم و قانون اساسى بوده و در جهت مخدوشتلويزيون 
نماييم و محاكمه و تعقيب آنان را همراه با رسيدگى  باشد اعالم جرم مى اسالمى ايران و رهبرى عاليقدر آن مى

  .سريع و دقيق جريان، تقاضا داريم
 

  يداللَّه سحابى، مهدى بازرگان احمد صدر حاج سيدجوادى، دكتر    
 58دى  6اطالعات،     
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  7ضميمه  
  شيوه ارائه اسناد مربوط به نهضت آزادى اشتباه بود: دانشجويان مسلمان پيرو خط امام 
 
شنبه چهارم  خود اعالم كردند شيوه ارائه اسناد كه روز سه 80دانشجويان مسلمان پيرو خط امام در اطالعيه شماره  

از . ماه در تلويزيون انجام شد، اشتباه بوده و از اين پس فقط با اجازه ملت ايران افشاى اسناد را ادامه خواهند داد دى
 .آمادگى خود را براى حضور در دادگاه و جوابگويى اعالم كردند طرفى دو دانشجوى مجرى برنامه افشاگرى نيز

  :متن اطالعيه، به شرح زير است    
 

  اللَّه الرحمن الرحيم بسم    
  خدمت ملت معظم و رشيد ايران    
تمامى اصولى اخالقى و موازين ) 56(در منطق اسالم راستين كه همان اسالم محمد و اسالم امام است و غايت    
ردى واجتماعى و براى هر فرد و در هر شرايط فرض و الزم است و عدول از آن اصول و موازين جايز و قابل قبول ف

دقيقه شب از شبكه  30/10ساعت  58ماه  شنبه چهارم دى كه روز سه  25در مورد افشاگرى شماره . نيست
پخش شد، ذكر چند نكته ضرورى  سراسرى صداو سيماى جمهورى اسالمى ايران توسط دوتن از برادران دانشجو

دو برادر دانشجو در جريان افشاگرى ديشب برخالف اصول مورد قبول همه برادران و خواهران داخل . رسد نظر مى به
عهده خود  ها بايد صرفاً به افشاى اصل سند و توضيح آن اكتفا شود چون قضاوت به النه جاسوسى كه در افشاگرى
در توضيح و تحليل اين اسناد از تغييرات، . اند اصل عدول كرده و به قضاوت نشستهملت عزيز ايران است از اين 

حدود شرعى رعايت نشده و سخن به خارج از مرزهاى مجاز كشيده شده است، اين دو برادر در برابر ساير برادران و 
هرگونه تنبيه شرعى  خواهران دانشجوى داخل النه جاسوسى به اشتباه خود اعتراف كرده و آمادگى خود را براى

هدف از ارائه اسناد افشاشده در تاريخ فوق برخالف آنچه كه بعضى از مطبوعات از اين اسناد استفاده . اند اعالم كرده
ترتيب عمق فاجعه را كم جلوه  اين اند و به عنوان عمل جاسوسى يك فرد تلقى كرده اند و موضوع اسناد را به كرده
دهيم اين اسناد حكايت از وجود يك جريان انحرافى در درون انقالب اسالمى ايران اند، اين بود كه نشان  داده
ما دانشجويان ضمن عذرخواهى از پيشگاه ملت ايران و مقام . كند كه اين جريان برخالف خط امام بوده است مى

اسناد بعدى و چه در  داريم كه از اين پس رهبرى از اين اشتباه كه در شيوه ارائه اسناد انجام شده است اعالم مى
رابطه با جريان افشاشده و چه در رابطه با ساير اشخاص و جريانات انحرافى ديگر تنها به اجازه ملت بيدار ايران 

 .كنيم شود و موافقت مجدد ملت مبارز ايران در مورد افشاء اسناد را نشانه قبول عذرخواهى خود تلقى مى انجام مى
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  پاسخ دانشجويان 
اللَّه قدوسى دادستان كل  اى به آيت دوتن از دانشجويان مسلمان پيرو خط امام مجريان برنامه افشاگرى، در نامه 

 :انقالب اسالمى اعالم كردند حاضر هستند در دادگاه حاضر شوند در اين اطالعيه آمده است
رى صدا و سيماى جمهورى شب كه از شبكه سراس 30/10شنبه شب ساعت  پيرو اجراى برنامه افشاگرى سه    

كنيم كه آمادگى داريم هرچه زودتر همراه كليه اسناد و  اسالمى توسط ما دو نفر انجام گرديد قاطعانه اعالم مى
شده عليه اينجانبان و پيرامون ارتباط نهضت آزادى و النه  مدارك موجود جهت جوابگويى به اعالم جرم مطرح

 .حضور يافته و شخصاً در مورد برنامه گذشته جوابگو باشيمجاسوسى امريكا در دادگاه عدل اسالمى 
  

  58دى  6اطالعات،     
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  8ضميمه  
   هاى دانشجويان مسلمان پيرو خط امام تأييد افشاگرى 
 
اى بدين شرح انتشار  در رابطه با افشاگرى دانشجويان پيرو خط امام از سوى جامعه مدرسين حوزه علميه قم بيانيه 

  :يافت
 

  اللَّه الرحمن الرحيم بسم
خوار يعنى دولت امريكا  هاى جهان در شرايط حساس كنونى كه انقالب اسالمى ايران در برابر يكى از ابرقدرت    

هاى بيگانه را  قرار دارد فرزندان قهرمان انقالب، دانشجويان پيرو خط امام النه جاسوسى را تصرف نمودند و توطئه
هاى فريبكار را از معركه بيرون راندند و به وحدت و  وهاند و بسيارى از گر يكى پس از ديگرى نقش برآب ساخته

ها و بيان حقايق دنيا را متوجه عمق و عظمت  انسجام ملت روحى تازه دميدند و با اين عمل انقالبى و افشاگرى
انقالب اسالمى ايران ساخته و در اين عمل ارزشمند صداقت را رعايت نموده تا آنجا كه در شيوه افشاگرى نه در 

ضعفى را نشان دهند خود شجاعانه بيان كردند كه تيزهوش گاهى اشتباه  سند پيش از آنكه ديگران نقطه اصل
اللَّه العظمى امام خمينى دامه  كند در هر صورت مورد حمايت رهبر انقالب اسالمى مرجع عاليقدر حضرت آيت مى
 .العالى و مردم سراسر مملكت بوده و هستند ظله
داند بار ديگر ضمن تشكر از خدمات گذشته آنان اقدامات آينده را كه  ه علميه قم الزم مىجامعه مدرسين حوز    

  .طبق موازين شرعى و در خط امام انجام خواهد گرفت مورد تأييد و حمايت خود قرار دهد
   جامعه مدرسين حوزه علميه قم    

 
  :اى به اين شرح منتشر شد يه قم نيز بيانيهدر رابطه با افشاگرى دانشجويان پيرو خط امام از سوى حوزه علم    
 

  اللَّه الرحمن الرحيم بسم
اى از طرف نهضت آزادى ايران و اعالم  دانشجويان پيرو خط امام اطالعيه 4/10/58شنبه شب  دنبال افشاگرى سه به 

گان عليه دو جرمى از طرف حضرات آقايان احمد صدر حاج سيدجوادى، دكتر يداللَّه سحابى و مهندس مهدى بازر
اى كه از طرف دانشجويان پيرو خط امام مبنى بر تعطيل  با توجه به اعالميه. دانشجوى افشاگر صادر گرديد

تذكر اين نكته . هايشان ادامه دهند ها صادر گرديد، الزم دانستيم تا از برادران دانشجو بخواهيم به افشاگرى افشاگرى
هاى غيرانقالبى و  گيرى از كشور با نهضت آزادى داخل كشور موضعبه جاست كه اساس اختالف نهضت آزادى خارج 

اى از طرف  نادرست نهضت آزادى داخل كشور در مقابل امريكا و رژيم شاهنشاهى بود كه منتهى شد به اعالميه
آقاى اللَّه عليه و برادر مبارز  اللَّه طالقانى رحمت نهضت آزادى خارج از كشور كه در آن اعالميه از مرحوم آيت

اللَّه سحابى كه تازه از زندان رژيم آزاد شده بودند درخواست شده بود تا طرح نهضت آزادى داخل  مهندس عزت
انتشار مجدد آن اعالميه بسيارى از حقايق را روشن خواهد نمود، ما نيز . حركت درآورد كشور را در جهت انقالب به
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شته و از هرگونه قضاوت پرهيز گردد ولى از آنجا كه تنها در ها بايد صرفاً جنبه افشاگرى دا معتقديم كه افشاگرى
برد ما نوع برخورد برادران دانشجو را با متن سند امرى عادى  خالل عمل است كه انسان به خطاهاى خويش پى مى

د خواهيم تا در تصميم خو دانيم و از شوراى هماهنگى دانشجويان مستقر در النه جاسوسى امريكا متواضعانه مى مى
 .مبنى بر تنبيه اين دو برادر عزيز تجديدنظر نمايند

   حوزه علميه قم    
 

هاى دانشجويان پيرو خط امام مستقر در النه  اى ضمن تأييد افشاگرى همچنين فدائيان اسالم در اطالعيه    
ام را كه جاسوسى امريكا اعالم كردند كه تمام اقشار ملت مسلمان ايران اين اقدام دانشجويان پيرو خط ام

ترين و مؤثرترين وسيله تصفيه انقالبى جامعه ايرانى از كثافات ننگين طاغوتى است نسبت به هر فرد و  اساسى
كرده از اقدام دانشجويان تا آخرين قطره  هاى گره كنند و با مشت جمعيت و حزب كه باشد با جان و دل تأييد مى

  .خون خود دفاع خواهند كرد
 

 58دى  8اطالعات،     

  
  حزب جمهورى اسالمى 
هاى دانشجويان مسلمان پيرو خط امام شده و  اى خواستار ادامه افشاگرى حزب جمهورى اسالمى با انتشار اعالميه 

 .ها دانسته است ترين گام در راه پيروزى انقالب و محافظت آن از سيل توطئه اين اقدام را بزرگ
اين واقعيت ما از دانشجويان پيرو خط امام خواستاريم كه  با توجه به: در ادامه اعالميه آمده است كه    

وكاست  بدون كم) ها خواه له و خواه عليه افراد و گروه(آمده را  دست هاى خود را ادامه دهند و كليه اسناد به افشاگرى
 .و تفسير و تعبير در اختيار ملت قرار دهند

هاى  شده است كه طى آن هر نوع وابستگى به اردوگاه در ادامه اعالميه به پنج نكته در اين رابطه اشاره    
غيراسالمى و ضداسالمى محكوم شده، تأكيد شده كه انقالب و امت انقالبى ايران بايد در مقابل همه نيروهايى كه 

گيرى خود را دقيقاً تعيين كند، بايد تمام اصول  به نحوى با نيروهاى كفر و شرك و الحاد وابستگى دارند موضع
بى اخالقى اسالم از نو در سطح همه حركات سياسى اجتماعى ما مطرح شود، هر نوع وابستگى به شرق و  غرب انقال

هايى كه مخلصانه براى محو تسلط شوم  محكوم شده و در آخرين مورد اعالم شده كه ما براى تمام نيروها و گروه
اطمينان داريم كه تمام مردم ايران نيز براى مبارزين  اند شديداً احترام قائل بوده و امپرياليزم بر ايران مبارزه كرده

 .اى قائلند راه خدا ارزش ويژه
  
  هاى فدايى خلق چريك 
داران ليبرال را عليه افشاگرى دانشجويان  توطئه سرمايه«اى تحت عنوان  هاى فدايى خلق در اعالميه سازمان چريك 

منظور پشتيبانى از مبارزات افشاگرانه عليه امپرياليسم  ضمن دعوت به راهپيمايى به» پيرو خط امام نابود كنيم
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هاى ايران،  گيرى مبارزات ضدامپرياليستى خلق اوج: خاطرنشان كرده است) كه ديروز انجام شد(امريكا و مزدورانش 
د كوشند به هر قيمت نگذارن فريبى مى آنها با عوام. دارى ليبرال را سراسيمه ساخته است احزاب و محافل سرمايه

هاى نيروها و  دارى كه با افشاگرى احزاب محافل سرمايه. ماهيت دوستان و جاسوسان امپرياليسم فاش و افشاء شود
هاى مردم بيش از پيش فاش و افشاء  شان براى توده هاى ضدامپرياليستى و مترقى، چهره و ماهيت وابسته سازمان

ليستى و دمكراتيك مردم ايران قرار گرفته و به حمايت از طور آشكار در برابر مبارزات ضدامپريا شود، اكنون به مى
 .دوستان خود و جاسوسان امپرياليسم امريكا برخاستند

  
  پشتيبانى كامل مجاهدين خلق از افشاگرى دانشجويان پيرو خط امام 
ه و خواستار هاى دانشجويان مسلمان پيرو خط امام پشتيبانى كرد اى از افشاگرى مجاهدين خلق ايران طى اطالعيه 

  :اطالعيه به شرح زير است. ها شدند ادامه اين افشاگرى
 
 نام خدا به

هاى انقالبى دانشجويان قهرمان پيرو خط  سازمان مجاهدين خلق ايران پشتيبانى كامل خود را از ادامه افشاگرى    
هاى ضدامپرياليستى  كننده افشاگرى امام اعالم نموده و خواستار گسترش هرچه بيشتر اين جريان حياتى و تعيين

ننگين شاه، هزاران شهيد زندانى داده است، حق دارد كه  به اعتقاد ما، خلق قهرمان ايران كه در دوران سلطه. است
هايى  عليهذا بدون چنين افشاگرى. اش اطالع حاصل كند از تمامى اسرار پشت پرده رژيم پهلوى و اربابان امريكايى

زوم دليل ل همين به. و ساواك و ايادى و مرتبطين داخلى آنها اميد بست» سيا«شدن نفوذ  كن توان به ريشه هرگز نمى
هايى قرار داشته است كه از آغاز به حمايت  هاى انقالبى جميع گروه افشاگرى هرچه بيشتر هميشه در صدر خواسته

خاطر استمرار، در خطوط انقالبى ضدامپرياليستى  اند، ما به از دانشجويان قهرمان پيرو خط امام قيام كرده
 .كنيم تقديم مىترين درود و تهنيت انقالبى را به اين قهرمانان  صميمانه

  
  58دى  9اطالعات،     

  
  
  
  
  
  
  
  
 



www.iran-amirentezam.com اميرانتظام عباس خاطرات( 1 اتهام سوي آن( 
 

191 
 

  9ضميمه  
   ها سؤال از دكتر بهشتى ده
 
اللَّه بهشتى در جمع بازاريان تهران است كه درباره  متن زير بخشى از گزارش سخنرانى و پرسش و پاسخ آيت 

 :هاى دانشجويان پيرو خط امام اظهارنظر كرده است افشاگرى
   
 

  ها سؤال از دكتر بهشتى ده 
اللَّه دكتر بهشتى عضو شوراى انقالب در اجتماع گروهى از بازاريان تهران شركت كرد و پس از  بعدازظهر ديروز آيت 

 :ها را خبرگزارى پارس مخابره كرده است سخنرانى كوتاهى به سؤاالت حضار پاسخ گفت كه اهم اين سؤال و جواب
   
 
  افشاگرى دانشجويان 
هاى دانشجويان پيرو خط امام چيست و خط مشى شوراى انقالب  نظر شما و حزب راجع به افشاگرى  

  چه خواهد بود؟
 
اى كه تا حاال عمل شده  نظر ما اين است كه مدارك سياسى در يك كشور به اطالع ملت برسد، منتهى آن شيوه  

مربوط به يك فرد يا يك مؤسسه بايد ارائه بشود، يك عيبش اين بود كه همه اوراق و اسناد : تا عيب داشت بود، سه
خوب اگر . شود جا ارائه نمى شود كه همه اوراق يك در برخى موارد، گفته مى. بندى كامل كنند تا مردم بتوانند جمع

. بندى كنند قرار است مردم درباره يك فرد يا مؤسسه چيزى بدانند بايد همه اوراق آنجا را بخوانند تا بتوانند جمع
شود آن فرد يا گروه هم  ها پخش مى شب كه اين اوراق از راديو تلويزيون و روزنامه نقص دوم اين بود كه بايد همان

رفتن درست نيست و ملت قاضى است، فرمولى را هم كه براى اين كار در  تنها به قاضى. بتوانند بيايند توضيح بدهند
زودى مطرح بشود و رويش بحث بشود اين است دانشجويان  م كه بهنظر گرفته و پيشنهاد كرده و انشاءاللَّه اميدواري

ترسند كه فرار كند، قبالً بگويند  اگر هم مى(اش را در اختيار او بگذارند  كليه اسناد مربوط به فرد يا گروه را فتوكپى
ش نوار صدا و تصوير تا او مطالعه كند و توضيحات خود را بدهد و از توضيحات) تا يك ترتيبى داده شود كه فرار نكند

خواهند  برداشته شود و از افشاى دانشجويان هم نوار، اساليد و صدا و فيلم گرفته شود و بعد هر شبى كه اينها مى
شود، تلويزيون  شود، با طرف مقابل كه مردم وقتى افشاگرى تمام مى نشان بدهند، قبالً اعالم كنند كه افشاگرى مى

ه طرف مقابل هم بعد صحبت خواهد كرد، تا همه را يك جا گوش كنند، ببينند و خود را خاموش نكنند و بدانند ك
عيب سومى كه در كار دانشجويان وجود دارد، اين است . قضاوت كنند و از نظر ما اين با عدل اسالمى سازگار است

كننده و  اسناد مأيوس كه تا حاال جز در يك مورد كه در رابطه با روزنامه جمهورى اسالمى بوده در بقيه موارد، همه
ها و مؤسسات ديگر، اسناد مثبت وجود دارد، اينها را هم نشان دهند  اگر راجع به افراد، گروه. منفى پخش شده است
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دادن به بدبينى خطر بزرگى است براى جامعه با وجودى كه  سوق. كه مردم به سمت بدبينى و يأس كشانده نشوند
ن بوده، ولى اگر اين سه اصل را رعايت كنند و كليه اسناد را هم يكجا جمع برادران دانشجو معايبى هم در كارشا

آورد و  وجود مى شان به كنند و در عرض يكى، دو هفته افشاء كنند چون مردم را در انتظارگذاشتن تزلزلى در روحيه
 .اين به نفع انقالب نيست

  
 58اسفند  12اطالعات،     
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  10ضميمه  
  سياست گام به گام جريان انحرافى امريكا در انقالب ايران بود: االسالم خوئينى حجت 
 
االسالم موسوى خوئينى ديروز در اجتماع طبقات مختلف مردم، در برابر النه جاسوسى امريكا با اشاره به  حجت 

هاى انقالبى اين  هاى دانشجويان مسلمان پيرو خط امام اعالم كرد كه ملت ايران همواره پشتيبان افشاگرى افشاگرى
 :وى افزود. دانشجويان بوده و خواهد بود

در مبارزه و جنگ با امريكا هستيم و نبايد طرح مسائلى جز مسئله نبرد با امريكا، ما را از اين خط ما همچنان     
 .اصلى و از فرياد عليه امريكا بازبدارد كه اين مسلماً خواست خود امريكاست

خط پيش از سقوط رژيم شاهنشاهى در مبارزات ايران دو : االسالم خوئينى، در آغاز سخنان خود گفت حجت    
خط امام خطى انقالبى بود و اعالم . گام يكى خط امام و خط انقالب و ديگر خط سياست گام به: وجود داشت

كرد كه خواست ملت ايران اين است كه شاه بايد برود و نظام شاهنشاهى بايد برچيده شود و هرگونه استعمار و  مى
ون اساسى شاهنشاهى كمترين ارزشى از نظر امام در اين خط، قان. كن شود سلطه خارجى نيز بايد از ايران ريشه

در . امام بارها و بارها اعالم كردند كه ما قانون اساسى شاهنشاهى را كه حافظ سلطنت است، قبول نداريم. نداشت
در . اين خط، بختيار از نظر امام، نوكر امريكا و رابطه امريكا با ما رابطه گرگ با ميش و رابطه ظالم با مظلوم است

در خط امام، تصفيه و پاكسازى در تمامى . گونه ابهامى وجود ندارد امام كه خط مردم و ملت ايران است، هيچ خط
در خط امام چه پيش از انقالب و چه بعد از سقوط رژيم، همواره . هاى دولتى، بايد انجام شود ها و سازمان ارگان

زند كه اسرائيل، دشمن ملت اسالم است و  فرياد مىامام  42و پيش از  42از سال . حمايت از فلسطين وجود داشت
جنگيم، اما در برابر خط امام، خطى بود و هست كه  همه ما در صف فلسطينيان و برادران فلسطين عليه اسرائيل مى

قانون . گام، شاه بايد سلطنت كند نه حكومت در سياست گام به. كند كرد و مى گام را مطرح مى سياست گام به
 .قبول است و فقط بايد شاه موافقت كند كه انتخابات آزاد انجام بشود اساسى مورد

گام، بختيار نوكر  در سياست گام به. در اين خط، مبارزات ايران فقط مبارزه ضد استبداد است نه ضد استعمار    
ندارند و اين ها، با اشخاص سر جنگ  در افشاگرى: االسالم موسوى افزود حجت. امريكا نيست كه آقاى بختيار است

دار تحويل داده شود و  اند بايد ابتدا اسناد به مراجع صالحيت اى است كه بعضى از نويسندگان گفته چه سخن بيهوده
كدام مصلحت؟ سؤال ملت ايران امروز اين است اين همه اسنادى . آنها بررسى كنند تا اگر مصلحت بود، افشا گردد

ت كداميك براى ملت ايران افشا شد؟ از سوى ديگر، آيا افشاى جريانات كه در مركز اسناد ساواك ايران وجود داش
خواستند محاكمه كنند كه به  شود؟ مگر اشخاص را مى انحرافى سياسى مبارزاتى در دادگاه انقالب رسيدگى مى

االسالم موسوى  دادگاه ارجاع شود؟ مگر بحث محاكمه اشخاص است كه دادستان انقالب رسيدگى بكند؟ حجت
كند كه برود  گام، حكومت بختيار را حاضر است بپذيرد و به بختيار پيشنهاد مى سياست گام به: ها افزود ينىخوئ

تواند تالش كند و تا مذاكراتى در پاريس با دست پر بازگردد و سپس در ايران خود را آماده استقبال از  پاريس تا مى
 .امام بكند
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 سؤال از امريكا 

چرا در كردستان درگيرى پيش آمده و چرا هر روز در يك : شود از سفارت امريكا سؤال مىبه گام  در سياست گام 
 شود؟ نقطه ايران جنجالى به پا مى

 ها چه چيز است؟ نظر شما علت اين درگيرى به: شود از سفارت امريكا سؤال مى    

امروز . هاى ما از امريكا است د، تمام گرفتارىزن امام فرياد مى. ها از امريكاست زند، تمامى اين توطئه امام فرياد مى    
كنند، ولى  پا مى اين عمال امريكا هستند كه در ايران توطئه به. كشورهاى اسالمى همه در چنگال امريكا گرفتارند

نظر شما ملت  ها چه چيز است؟ آيا به نظر شما علت اين توطئه به: شود گام، از امريكا سؤال مى به در سياست گام
ها چيست؟  ، اگر از سفارت امريكا سؤال شود علت حوادث كردستان و آذربايجان و خوزستان و علت اين توطئهايران

دهد و  كند و اطالعات غلط به ما مى پا مى سفارت امريكا حقيقت را خواهد گفت؟ جز اينكه سفارت امريكا توطئه به
كند؟ آيا جز اين است؟ آيا اين انحراف  ط مىهاى غل گيرى براساس اين اطالعات غلط، دولت را وادار به موضع

گام نيست كه از دشمن راه چاره بخواهيم؟ بحث بر سر اشخاص نيست، چرا مسئله را منحرف  سياست گام به
 كنيد؟ مى

ها حمله كردند، اعتراض كردند، چرا مسئله را برخالف آنچه هست مطرح  دانشجويان به بعضى از روزنامه    
مسئله جاسوسى يك فرد نيست، اگر جاسوسى يك . گذارند جاسوسى يك فرد، روى مسئله مى كنيد؟ چرا عنوان مى

رفته است تا همه چيز انقالب را  فرد بود، چندان فاجعه دردناك نبود، فاجعه اين است كه يك جريان انحرافى مى
 .باشد بسا در اين جريان انحرافى، عناصر صادقى را هم به درون خود جذب كرده قبضه كند و چه

هاى برجسته بزرگ و انقالبى  هاى نورانى شخصيت ها، بحث بر سر اشخاص نيست تا ما چهره اساساً در افشاگرى    
در پناه اين چهره، حقيقتى را مكتوم و مخفى . اللَّه طالقانى را بخواهيم مطرح كنيم اين ملت همچون مرحوم آيت

چرا ما . هاى بزرگ تاريخ مبارزات اين ملت است قانى، از چهرهاللَّه طال چه كسى است كه نداند مرحوم آيت. كنيم
. كنيم هايى سوءاستفاده مى نشدن ملت از چنين چهره خواهيم حقايق تلخ را ملت بدانند و براى ندانستن و آگاه نمى

بودن  درستبودن حكومت را در اداره امور داخلى مملكت برعهده نا جاى اين كه علت ناموفق گام، به به در سياست گام
هاى  گام كميته به مگر در اين سياست گام. كنيم به نهادهاى انقالبى هاى سياسى بگذاريم، حمله مى گيرى موضع

 انقالب هر روز كوبيده نشدند؟

  
 هاى آشكار تفاوت 

د كه اين كوب هاى انقالب را مى گام مرتب كميته اما سياست گام به. كند هاى انقالب دائماً حمايت مى امام از كميته 
آورد، اما سياست گام  وجود مى هاى انقالب را به خط امام، دادگاه. گذارند كارها انجام شود ها هستند كه نمى كميته

كند، چرا؟ چون دادگاه انقالب، نهادى است انقالبى و طبيعى است كه  هاى انقالب را محكوم مى گام، دادگاه به
گام است كه به امريكاى خائن آنقدر  به اين سياست گام. اند هماوردى كندتو گام با دادگاه انقالب نمى به سياست گام

كند كه  شوند، امريكا جرأت مى دهد كه وقتى چهار عنصر پليد اعدام مى مجال دخالت و فضولى در امور مملكت مى
و به  به مقام رسمى مملكت اعتراض كند كه چرا اعدامش كردى؟ دادگاه انقالب اين ملت حكم صادر كرده است
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در . زند گام توى دهن اين مأمور امريكايى نمى به امريكا چه ربطى دارد كه اعتراض بكند؟ اما سياست گام
 خواهد بررسى بكند؟ هاى دانشجويان پيرو خط امام، دادستان انقالب كدام مسئله را مى افشاگرى

جا  ن جريان انحرافى در ارتباط با ايندهد كه اي جا  اسنادى هست كه همان جريان انحرافى را نشان مى در اين    
طور مسئله را مطرح كردند؟  ها اين بحث اين نيست كه يك فرد خاص جاسوس امريكا بوده، چرا روزنامه. بوده است

اى بود از  بحث يك جريان انحرافى است و اين مسئله امروز نيست، بلكه مسئله. بحث جاسوسى يك فرد، نيست
كرده است و  گام حمايت مى به دهد كه امريكا از سياست گام سناد افشاشده نشان مىپيش از انقالب و حاال هم ا

ترين اسناد را نابود كرده باشند، ولى  شايد مهم. گام بوده است به تاكنون هم درپى استقرار و تحكيم اين سياست گام
خص سازمان جاسوسى سيا كه دهد كه دو نفر از جاسوسان بنام و مش همين مقدار اسنادى كه باقى مانده نشان مى

: نام دبير اول و دبير دوم سفارت بودند و وقتى اين سند افشا شد، آن سناتور امريكايى گفت اند، به وارد ايران شده
دانيم چه مقدار از اين اسناد در دست دانشجويان وجود دارد، ولى اين آقا اينجا  اين سند درست بوده و ما نمى

 ...كه هيچ معلوم نيست واقعيت داشته باشد گويد كه يك مشت كاغذها مى

ها نگهداشتن؟ دانشجويان،  خبر از اين واقعيت كردن حقايق؟ تا چقدر ملت را بى پوشى؟ چقدر مخفى چقدر پرده    
كنند كه بايد اين اسناد را در معرض ديد و نگاه ملت قرار داد، تا ملت قضاوت  كردند و تصور مى صادقانه تصور مى

زنند  كنند، ولى اين مردمند كه فرياد مى گر ملت ايران معتقد است اين اسناد نبايد افشا بشود، افشا نمىكند، حال ا
 ».بايد افشا گردد، بايد افشا گردد«

بنابراين، اوالً اين نويسندگان مطلب را نفهميدند كه اصالً اسنادى كه بايد به دادستان انقالب تحويل شود، كدام     
گام، تصرف النه جاسوسى  به نظر سياست گام به. بايد بدون دادستان انقالب افشا شود، كدام استاست و اسنادى كه 

اما درنظر ملت و در نظر امام و در خط امام، تصرف يك النه جاسوسى، صددرصد . امريكا، عمل صحيحى نيست
و طبق ميزان خط امام كه اشغال سفارت جاسوسى، طبق معيارهاى انقالب است  پس همچنان. عملى انقالبى است

گام، افشاى اسناد اين النه جاسوسى هم بر موازين خط امام است، نه بر موازين سياست  است، نه سياست گام به
اگر چنانچه افشاى اين اسناد تاكنون برخالف موازين انقالب بود، پيش از هركس و جلوتر از همه، شخص . گام به گام

هاى  بينيم كه امام، به استناد همين اسناد در سخنرانى ها را بگيرد و مى اگرىبايست جلوى اين افش امام بود كه مى
جا سندى افشا شد كه بعضى از اين  كنند و شما ديديد و شنيديد كه وقتى از اين خودشان مطلب را تكرار مى

ها  كنند كه اين رار مىاند، امام در سخنانشان تك نما، معلوم شد كه با سفارت امريكا سروسرى داشته هاى انقالبى چهره
 .اند همان كسانى بودند كه ادعاى انقالبى داشتند و امروز روشن شد كه با امريكا ارتباط داشته

  
 ها هدف از افشاگرى 

ها اين است كه جريانات انحرافى در متن اين مبارزه  هدف از افشاگرى: االسالم موسوى خوئينى سپس گفت حجت 
نمايى كه در اسناد اينجا نامش برده شده، اگر از امام ناراضى  و بداند اين چهره انقالبى جاگرفته را ملت ايران بشناسد

اى نيست، بلكه سخن ما با ملت ايران اين است كه آيا اگر يك روشنفكر، اگر يك انقالبى بر فرض از  هست، مسئله
سى النه جاسوسى امريكا يا جاسوس سيا امام ناراضى بود، اگر از امام خوشش نيامد، بايد اين درددل را با مأمور سيا
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آيد، آيا  كند كه من از رهبر انقالب بدم مى آقاى روشنفكرنمايى كه آمده پيش امريكا درددل مى! درميان بگذارد؟
 افشاى اين سند نيازى به دادستان انقالب دارد؟ دادستان انقالب اين سند را ببيند كه چه بگويد؟ حكم صادر كند؟

خواهيم به ملت بگوييم كه اين آقاى  خواهيم كسى را زندانى كنيم كه چرا تو از امام بدت آمده، ما مى ما نمى    
اين ديگر . آمده، آمده پيش كاردار و پيش جاسوس سيا و درددل كرده است روشنفكرنما كه از رهبر شما بدش مى

 .خواهد دادستان انقالب نمى
اند كه  ضاوت كرد، كدام دادگاه حق دارد برخالف قضاوت او قضاوت كند؟ گاهى گفتهاگر ملت درباره يك چيزى ق    

دهد؟  به واشنگتن گزارش غلط مى» سيا«آيا مأمور . مأمور سياسى امريكا به واشنگتن دروغ گزارش كرده است
ع داد اگر اين فرد گونه گزارش داد و به ما اطال گزارش كرده است كه آقاى فالن، عضو شوراى مركزى فالن گروه اين

كنيد و نه حقيقت را  چرا نه عضويت او را تكذيب مى. عضو جمعيت شما نيست، رسماً اعالم كنيد كه از ما نيست
هرحال تمام مسئله اين بود كه دو خط  خواهيد انكار كنيد؟ به چيز را مى پذيريد و گذشته از همه اينها چرا همه مى

گام، و اين دو حقيقت و اين دو خط و اين دو نوع تفكر را ملت  به ياست گامدر برابر هم، يكى خط امام و ديگرى س
ها، انجام شده، اين بوده است كه امريكا، سياست  تنها كارى كه در افشاگرى. شناسد ايران از قبل شناخته بود و مى

اى  قيده شخص من، ضربهع كرده است و به گام را همواره پيش از سقوط رژيم و بعد از سقوط رژيم، حمايت مى به گام
هايى بوده كه در اين دو ماهه تصرف النه جاسوسى به  ترين ضربه ها خورده است از سخت كه امريكا در اين افشاگرى

هايى صادق،  او وارد شده است، زيرا امريكا پايگاهى را در داخل كشور از دست داده است كه در اين پايگاه، چهره
هاى درخشان، اين  قبول اين ملت وجود داشته است كه امريكا در سايه اين چهره هايى مورد هايى پاك، چهره چهره

بيند اين جريان انحرافى و ارتباط اين جريان با  كرده است و امروز امريكا مى جريان انحرافى را همچنان تقويت مى
ت خود در آينده ايران از لذا بيشترين اميد خود را براى تحكيم موقعي. سفارت امريكا برمال شده و افشا شده است

اند كه اين اسناد بايد براى  دست داده است، بنابراين دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، همچنان بر سر اين عقيده
 .ملت افشا بشود

  
 1358دى  9اطالعات،     
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  11ضميمه  
  هاى آينده دانشجويان پيرو خط امام برنامه 

  
خير سفارت امريكا يك موج مبارزه ضدامپرياليستى در ميان مردم بعد از حركت دانشجويان در تس •

چه برداشتى از مبارزه ضدامپرياليستى داريد و انتظارات شما براى از قوه به فعل درآوردن . آغاز شد
 بينيد؟ ها چگونه مى اين مبارزه چيست؟ وتداوم آن را حتى بعد از محاكمه گروگان

يك مبارزه خاص نيست، بلكه از ديدگاه مكتب ما اسالم هر فرد و انسان موظف  مبارزه ضدامپرياليستى از نظر ما  
در جهت رشد جامعه . و در جهت رشد و تكامل او است» براى خدا«آن مسير . است كه يك مسيرى را طى بكند

 .ه نهفته استطور مسلم ارتقاء فكر روح و فرهنگ بشر در آن مبارز هاى انسانى است و به خاطر نيل به آرمان است، به
كه هر بشرى موظف است داشته باشد، مسلماً خارهايى وجود دارد، مسلماً » براى خدا«در اين مسير رشد     

 .سدهايى وجود دارد كه مانع از اين طى طريق هستند
طوركلى آن سدهايى كه در مقابل اين راه هستند و موانعى كه به اشكال مختلف و گوناگون وجود دارند، بايد  به    

خاطر  به. ها است ترين سد در قرن اخير، در مقابل تعالى انسان امپرياليسم، به مفهوم كلمه بزرگ. از ميان بروند
چيز ديگرى را  خاطر اين هدف هم هيچ شتر است و بههدفش منافع بي. اينكه، اين پديده هدفش غارتگرى است

ها براى او در مقابل منافعش ارزش دارند، لهذا  شناسد و نه حقوق بشرى را و نه انسان شناسد، نه انسانى را مى نمى
ى ها را اصالً مانند انسان، و كس زند، غارتگرى برايش كامالً توجيه شده است و انسان عام مى راحتى دست به قتل به

بيند  كند، بلكه آنها را به مثابه اشيايى مى فهمد و حداقل زندگى در اين جامعه را دارد نگاه نمى كه حقى دارد، مى
كه بايد در جهت منافع او به كار رفتند لذا اين سد و اين مانع بايد از مقابل بشر برداشته شود تا انسان بتواند 

ترين  و ما االن بزرگ. تكاملى و رشد و تعالى خودش را طى كند خودش را، آن مسير» براى خداى«راحتى مسير  به
بينيم در مقابل بشر هست، همين پديده امپرياليسم است، كه در ايران در شكل امريكاييش ظهور  مانعى را كه مى

در راه  ترين مانع هرحال اين پديده امپرياليسم جهانى، بزرگ كند، در جاى ديگر به اشكال گوناگون ديگر، اما به مى
 .است» براى خدا«رشد 

كشاندن، يك  مبارزه را از قوه به فعل. و اما مسئله اينكه چگونه مبارزه ضدامپرياليستى را از قوه به فعل دربياوريم    
اى دست يافتيم  بينيم كه به مفاهيم تازه شود، يعنى در طول مبارزه مى صورت تدريجى حاصل مى چيزى است كه به

 .كند كشاند دعوت مى اى برخورد كرديم كه آن مسائل ما را به شناخت بيشترى از آن پديده مى تازهيا نه؟ به مسائل 
قدر وحشت دارد، يا  دانستيم امريكا از مسئله اسناد آن عنوان مثال وقتى كه ما درگير با امريكا بوديم نمى به    
هايى كه در منطقه داشته وحشت دارد، وقتى جلوتر رفتيم، ديديم  ها و برنامه دانستيم از مسئله افشاشدن طرح نمى

محاكمه گروگان . كند راين مسئله، كيفيت جديدترى، پيدا مىترين مسئله براى امريكا همين باشد، بناب شايد مهم
گروگان براى  50شود و براى اين نيست كه  بيند در جهان رسوا مى هم در همين جهت است يعنى اينكه امريكا مى

 .امريكا اصالً مهم باشد، اينطور نيست، پس اين يك مطلب
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گيرد و اين ابعاد گسترده هم باز  اى به خودش مى بعاد گستردهتدريج ا مطلب ديگر اينكه چون مبارزه به مرور و به    
ترشدن مبارزه هست، در رابطه با اين است كه ما تمام عوامل داخلى و خارجى امپرياليسم را بشناسيم و با  با عميق

د از قوه خو شود و خودبه تر مى تر و گسترده آن مبارزه كنيم، پس با توجه به اين شناخت، مبارزه ما كيفيتش عميق
اين جمله به اين معنى نيست كه اول اين مبارزه ذهنى باشد، در حد شعار و بعد آن را به  جنبه . آيد به فعل درمى

هم در رابطه با  شود، اين تر مى تر و گسترده آيد، يعنى ابعاد عمليش روشن عملى بياوريم، مبارزه از قوه به فعل درمى
 .آورند دست مى ز امپرياليسم بهتدريج ا همان شناختى است كه مردم به

  
 ها بعد از محاكمه گروگان 

ها را محاكمه كنيد و دولت امريكا را هم در انظار جهانى محكوم  ماه ديگر گروگان فرض كنيد يك •
 كند؟ شود و چگونه اين مبارزه ادامه پيدا مى كنيد، پس از آن چه مى

اگر قرار بر . دانند، مطلب اشتباهى است ضدامپرياليستى ما مىها را انتهاى مبارزه  اين مسئله كه محاكمه گروگان  
ها هم ختم شود، در حقيقت اين يك  ها شروع بشود و با گروگان اين بود كه مبارزه ضدامپرياليستى ما، با گروگان

امى كه شد، ولى اين افراد، گروگان هستند در مقابل آن هدف يا اهدافى كه ما داريم و ماد گيرى مى مبارزه گروگان
ها را  اين به معناى آن نيست كه اگر ما گروگان. ها در دست ما خواهند بود ما به آن اهداف نرسيم اين گروگان

شدنى  كنيم ديگر زايل خاطرش مبارزه مى هايى كه به يا آن اهداف و انگيزه. محاكمه كرديم آن اهداف تمام شده است
هايى كه به خاطرش  ا دشمن براى رسيدن به آن اهداف و انگيزههستند، بلكه اين يك مبارزه مقابل و رويارويى ب

تر به  ها در حد اين است كه سريع ها و اصوالً مسئله گروگان بنابراين محاكمه گروگان. كنيم است مبارزه مى
 .هايمان برسيم خواسته

  
 جزو كدام گروه هستيد؟ 

دانشجويان را به يك گروه منتسب  هايى، از آغاز تسخير سفارت امريكا هرچندگاه با انجام تحليل •
 دانيد؟ ساختند، شما خود را جزو كدام گروه مى مى

ايم كه به هيچ گروهى وابستگى نداريم و از تنها كسى كه پيروى  ما تا حاال خيلى اين مسئله را تكرار كرده  
  .االجراست كنيم امام هستند و رهنمودهاى ايشان براى ما الزم مى
 
 حد مطلوب چيست؟ 

 بينيد؟ دادن به ماجراى سفارت چيست و خود شما سرانجام را چگونه مى مطلوب شما براى پايان حد •

در . آن حدى كه خيلى عينى است و براى ما مشروعيت دارد همان است كه شاه را بگيريم و او را محاكمه بكنيم  
دنبال اين حد، راهمان را  و ما بهشود، خود شاه هم قبالً اعالم كرده  اين محاكمه امريكا مجرم اصلى شناخته مى

 .دهيم ادامه مى
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  روابط خارجى 
 آيد؟ به چه صورتى درمى -كه يك واقعيت است  - در ادامه اين راه روابط خارجى ما  •

. روابط خارجى با امريكا تا وقتى كه حاضر نشود شاه را بدهد قطع است، ولى با كشورهاى ديگر سر جنگ نداريم  
  .را رعايت كردند ما هم موظفيم به مصالح آنها احترام بگذاريم اگر آنها مصالح ما

 

 شود؟ ها محاكمه شدند و امريكا محكوم شد چه مى پس از آنكه گروگان •

خواهند بدهند، وقتى مطمئن شديم شاه را پس  ها وقتى است كه مطمئن شديم شاه را نمى محاكمه گروگان  
گيرد كه  اى و به چه شكلى انجام مى ها به چه شيوه ه محاكمه گروگاندهند، آنگاه بايد به اين مسئله برسيم ك نمى

 .باز به خواست اصلى برسيم
عنوان يك اصل صددرصد است، ولى شكل و  شود در مورد اين مسئله تصميم گرفت محاكمه آنها به االن نمى    

 .اش بستگى به شرايط دارد شيوه
  
  تحليل تسخير سفارت 
 انديشيد؟ ها چگونه مى شود درباره اين تحليل دليل تسخير سفارت امريكا مىهاى مختلفى از  تحليل •

ها مغرضانه است، خيلى از آنها سازشكارانه است و بسيارى هم  تواند متفاوت باشد خيلى از برداشت ها مى برداشت  
خاطر  رزه با امريكا بهاصالً مبا. تواند در جامعه ما واقعيت داشته باشد تر از آن چيزى كه مى روانه است، چپ چپ

خاطر اين است كه ما شاه را بگيريم و محاكمه و اعدامش كنيم؟ خوب، اين چه دردى را دوا ميكند؟  چيست؟ آيا به
هاى امريكا در داخل، عليه نفوذش در داخل و عليه  مبارزه با امريكا درست در اين رابطه است كه ما عليه پايگاه

غير از مشكالت فرهنگ وابسته،  به. اين مشكالت ماست. جنگيم ما داريم مىوابستگى كه ايجاد كرده در ملت، 
 .كنيم ها مبارزه مى اقتصاد وابسته چه مشكالتى ما داريم و ما عليه همين

  
  برداشت اوليه 
هايتان گفته بوديد كه در آغاز اين حركت برداشت اين چنينى از آن نداشتيد و  در يكى از مصاحبه •

كرديد اين حركت به كجا ختم  داشتيد، ممكن است بگوييد كه در آغاز فكر مىترى  برداشت ساده
 شود و بعد برايتان به چه صورتى درآمده؟ مى

اى در شروعش مسلماً از پيچيدگى الزم و از آن گستردگى و عمقى كه در نهايت  در ابتدا هم گفتم كه هر مبارزه  
شود و  رود ماهيت دشمن بيشتر مشخص مى زه پيش مىطور كه مبار همين. رسند برخوردار نيست به آن مى

لذا . شود فهميد با توجه به اراده و تصميم و عزم ملت اين را مى. شود گستردگى و عمق فاجعه بيشتر مشخص مى
نگرى كند كه ما حاال در  توانست نه آن صورت راه را ببيند و آينده طبيعى است كه هركس كه در آغاز مبارزه نمى

 .توانيم با امپرياليزم مقابله كنيم و چگونه مىكجا هستيم 
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تر شده و مسلماً هرچه جلوتر برود، مبارزه ما با  اين مسائل روشن نبود، ولى االن تا يك حدودى راه روشن    
 .شود و اين كامالً طبيعى است تر مى امپرياليزم امريكا پيچيده

  
  واژه تازه 
نيز وارد فرهنگ سياسى ايران شد و » پيرو خط امام«نام  بهبا تسخير سفارت امريكا، يك واژه تازه  •

نامند در  ها و احزاب مذهبى و غيرمذهبى كه خود را پيرو خط امام مى بينيم كه عالوه بر گروه مى
برداشت شما از خط امام چيست و . اند هايى به اين اسم تشكيل شده ها و مؤسسات نيز گروه سازمان

 باال ذكر كرديم چه نظرى داريد؟ درباره پيروى احزابى كه در

خط امام، خطى است كه . خط امام فقط خط مبارزه با امريكا نيست. مبارزه با امپرياليزم يك بعد خط امام است  
خواهد در  مى. خواهد به جامعه رشد بدهد خواهد به سوى نزديكى به خدا بكشاند و مى ها را مى جامعه و انسان

ترين موجود است، اين خط هم خيلى  لذا از آنجا كه انسان پيچيده. كتى ايجاد بكندروحيه و افراد جامعه يك حر
مبارزه با امريكا و . كليه قوانين اسالم بايد در اين خط تفسير و تبيين بشود. پيچيده است، درست خط اسالم است

و خارهاى موجود در سر راه خاطر اينكه تمام عوامل سدكننده  به. طوركلى مبارزه با دشمن يك بعد خط امام است به
بريم برداشتمان از آن اين است كه در همه ابعاد، نه فقط  نام مى» خط امام«بنابراين وقتى ما از . بايد برداشته شوند

در بعد سازندگى، در بعد جهاد با نفس، در بعد اخالق، در فرهنگ، در همه چيز . مبارزه با امريكا در خط امام باشند
 .همه اينها، پيرو خط امام بايد باشند. شمن، سرسختى با دشمنو در مبارزه با د

  
  حفظ وحدت 
ها كه براى  پيمايى يكى از گروه با وجود تكيه بسيار شما بر حفظ وحدت، چند روز پيش با راه •

دليل شما براى اين مخالفت چه . هاى شما انجام گرفته بود، مخالفت كرديد پشتيبانى از افشاگرى
 بود؟

گوييم خط  وقتى ما مى. طلبى و يك جريان اعزامى بود نظر ما يك فرصت پيمايى كه گذاشته شده بود، به آن راه  
اگر سازشكارى باشد مطرود است، . امام براى ما مالك است، يعنى هرگونه انحراف از اين خط براى ما مطرود است

ز هم مطرود است، چون هدف خط امام و اگر انحراف مكتبى باشد با. ناپذيرى چون خط امام يعنى قاطعيت و سازش
ها از نظر مادى در رفاه باشند و هدف زندگى به  انتهاى خط امام رسيدن به يك زندگى مادى نيست كه در آنجا آدم

پيمايى  اما در مورد راه. كند حيات جاودان و حيات راستين را خط امام در زندگى مادى جستجو نمى. آن ختم بشود
. خورد پيمايى را گذاشته بود سوءاستفاده به چشم مى ست كه در كار آن گروهى كه راهقضيه از اين قرار ا

ها بايد هشيار  گوييم روزنامه هايمان مى رغم اينكه ما در تحليلمان، در صحبت خورد، على طلبى به چشم مى فرصت
ور صريح و بعد هم ط باشند و مسئله را به شخص برنگردانند، درست مسئله را به شخص برگردانده بودند به

خواستند به اين مسئله برسند كه اين فرد منتخب  مى» او«و مسلماً بعد از . بود» او«در حقيقت عليه . پيمايى راه
طلبى و  انحراف از نظر ما بود و ما موظف  لذا اين يك فرصت. چنان چنين است و آن امام بوده و درنتيجه امام اين
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خاطر اينكه كس ديگرى نتواند از مطالبى كه ما اينجا افشا  به. معه بايستيمبوديم در مقابل اين انحراف در جا
 .كنيم سوءاستفاده كند مى

  
 فرد مطرح نيست؟ 

آنها اعتقاد داشتند كه . ولى دليل اعتراض شوراى انقالب به افشاگرى دانشجويان برعكس اين بود •
كردن يك جريان  ولى هنگام محكوم بايد فرد مورد اتهام قرار بگيرد تا بتواند از خودش دفاع كند

 .مشخص نيست چه كسى بايد از خودش دفاع كند و چه كسى نكند
برداشت ما اين . توانند از اين قضيه برداشت داشته باشند ها و همه افراد مى تنها شوراى انقالب، بلكه همه ارگان نه  

 .ابت كنيمتوانيم آن را هم ث انحرافى بوده است و مى» جريان«است كه اين يك 
  
 حقيقت چيست؟ 

 در آخر امر چگونه بايد حقيقت روشن شود؟ •

اند  دريغى كه ملت كرده چون با اين پشتيبانى بى. دهيم مسلماً ادامه مى. دهيم ما افشاگرى را انشاءاللَّه ادامه مى  
ديگر اين تبديل به يك وظيفه شده است براى ما كه افشاگرى را ادامه بدهيم و در سير اين افشاگرى اين مسائل 

 .شود روشن مى
  
  تكيه روى فرد نيست 
تظام به اتهام جاسوسى دستگير شده است، آيا از دادگاه ايشان نيز براى افشاگرى آقاى اميران •

 كنيد؟ استفاده مى

توانند اگر  مقامات آن دادگاه مى. باز خط آن دادگاه هم همين خواهد بود كه ما روى فرد تكيه نخواهيم كرد  
 .م كرد، منهاى فردولى ما روى جريان تكيه خواهي. طور تشخيص دهند روى فرد تكيه كنند اين

  
 اسناد ديگر 

بندى شده و به  شود و يا اينكه طبقه شدن افشا مى آيا كليه اسناد داخل سفارت به مجرد آماده •
 .گيرد ترتيب در برنامه افشاگرى شما قرار مى

بندى  صورت تقسيم اين شود، به هاى نظامى، سياسى و فرهنگى تقسيم مى بندى نيست منتها به قسمت طبقه  
شود و هيچ مانعى هم در راه افشاى آنها وجود ندارد و به مرور هر سندى كه كشف شود و بشود بر آن نام سند  مى

 .شود گذاشت افشا مى
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 متن كامل سند 

هايى از سند را افشا كرديد، چرا متن كامل سند را در  در آخرين افشاگرى خودتان، فقط قسمت •
 اختيار مردم نگذاشتيد؟

  .شود مرور در اختيار مردم گذاشته مىدر آينده به   
 آيا اسناد مهم ديگرى در رابطه با افشاگرى اخير و يا مسائل ديگر اكنون براى افشاگرى آمده است؟ •

 .بله، اسناد ديگرى هست  
  
  نامزد رياست جمهورى 
شما در هاى  دانيد ولى بيانيه ايد كه خود را يك گروه سياسى نمى با وجود آنكه بارها اعالم كرده •

 كند؟ شود، آيا نامزد خود براى رياست جمهورى را معرفى نمى موارد خاص بسيار بااهميت تلقى مى

آنچه مسلم است مسئله رياست جمهورى مثل قانون اساسى نيست، قانون اساسى ارتباط با فرد نداشت، قانونى بود   
اما رئيس جمهور . كرديم ر مقابل آن مشخص مىكه آقا گفته بودند انحراف اسالمى ندارد و بايد موضع خودمان را د

دهنده به  طور نيست، يعنى هركسى موظف به تعيين موضع در مقابلش نيست، ممكن است حتى افراد رأى اين
خواهيم بر اين مطلب هم موضع بگيريم و يك كانديدا معرفى كنيم،  نتيجه نرسند اما تا آنجايى كه ممكن باشد مى

  .انشاءاللَّه
 
  شده ى شناختهها چهره 
 هاى ناشناخته؟ شوند يا چهره شده معرفى مى هاى شناخته آيا كانديداى شما از بين چهره •

هاى  سرى چهره شناسد و يك هايى هستند كه اصالً كسى نمى سرى چهره در ميان نامزدهاى انتخاباتى يك  
اند  خودشان را تاكنون معرفى كرده شناسيم و در جامعه شده وجود دارند و ما هم مسلماً به كسانى كه مى شناخته

  .پشتيبانى خواهيم كرد
 كنيد نام ببريد؟ آيا ممكن است پنج نفر از كسانى را كه در مورد پشتيبانى خود از آن بررسى مى •

شود پنج تن از آنان را نام برد و من هرچه  اند و نمى هايى خواهند بود كه خود را شناسانده مطمئناً از ميان چهره  
صدر و  بكنم نظر شخصى خود من است نه نظر جمع، نظر شخصى من بيشتر روى كسانى چون فارسى و بنىاظهار 

 .ها است از اين تيپ
  
  هماهنگى 
عنوان رابط بين شوراى انقالب و دانشجويان مسلمان پيرو خط امام  زاده به از زمانى كه آقاى قطب •

 ؟وجود آمده است اند آيا هماهنگى بيشترى به تعيين شده
ها و افشاكننده اسنادى كه  ما خودمان را در حقيقت در اين حركت خروشان مردم بيش از يك محافظ گروگان  

اگر كسى . اى نداريم هايمان با كسى مذاكره دانيم و در اين مسئله هم در محافظت گروگان اينجا وجود دارد، نمى
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شاى اسناد هم مذاكره وجود ندارد، ما حتى افشاى اسناد كند، در اف رود با امام مذاكره مى خواهد مذاكره كند، مى مى
عنوان  بنابراين ما با كسى كه به. كنيم مردم اجازه دادند، مردم موافقت كردند، ما دوباره آغاز مى. را متوقف كرديم

ار و ما هيچ اختيارى نداريم مگر آن اختي. مذاكره بخواهد وارد شود اصالً حرفى نداريم و اصالً مذاكره نداريم
كنيم كه با ارگان اجرايى مملكت و يا يك ارگان  ما حس نمى. مسئوليتى كه امام وامت به ما واگذار كنند

ها  اى بكنيم و يا هماهنگ كنيم، چرا در مسائل اجرايى ساده مثل مالقات از سفارت يا گروگان گيرنده مذاكره تصميم
 .نداريم كه بخواهيم با كسى هماهنگ كنيم اى يك هماهنگى موجود است، ولى در غير اين موارد مسئله

  
  درباره سفر والدهايم 
يابى دارد و براى  شود كه سفر وى جنبه ريشه آيد و گفته مى دبيركل سازمان ملل متحد به ايران مى •

 باشد، نظر شما درباره اين سفر چيست؟ هاى امريكا در ايران مى بردن به چگونگى دخالت پى

كشيدند و خون تقريباً  انقالب ايران، زمانى كه مردم در زير رگبار مسلسل رژيم فرياد مى آقاى والدهايم كه در  
. هاى ما براى ايشان هيچ مالكى نبود وقت كشته آن! فرما شدند بار به ايران تشريف جا را فرا گرفته بود، يك همه

. طور نيست االن كه ديگر از نظر او اين. تظاهرات ميليونى مردم ما براى ايشان مالك نشد رفتند و هيچ كارى نكردند
االن هم مطمئناً ايشان هيچ ارمغانى . آيند دهد و مصايبى ندارد، ايشان مى اى نمى مردم ايران آرامند و مملكت كشته

در . كند كار دارد مى داند كه امريكا چه مگر خود آقاى والدهايم شناختى از امريكا ندارد، مگر نمى. آورد براى ما نمى
ها را نشناسد كه بيايد ايران  شود اين سياست مگر مى. هاى امپرياليستى امريكا است يقت او تأييدكننده سياستحق

تحقيق كند؟ نه، اين يك چيز ذهنى است و باز يك فريب است و ما مطمئنيم كه اين سفر كارساز نيست و به درد 
 .مردم ما نخواهد خورد

  
  پيام دانشجويان 
وگوى اختصاصى ديروز خود با اطالعات پيامى نيز به مناسبت  دانشجويان مسلمان پيرو خط امام در پايان گفت 

با توجه : اين پيام به شرح زير است. اعالم آغاز دوباره افشاى اسناد داخل سفارت از طريق روزنامه اطالعات فرستادند
هاى انحرافى را كه  شود دقت كنند و جريان ادى كه افشا مىشود، مردم ايران در اسن به اينكه افشاگرى ما شروع مى

طوركلى  به. اشان باشد عهده هايى به هايى مسئوليت بسا هنوز هم، در قسمت غير از خط امام هستند بشناسند و چه
را  ها خط امام شود و ما اگر مصر باشيم در شناخت انحراف تر مى هاى متعدد خط امام واضح اصالً با شناخت انحراف

 .شويم ايم و به لطافت و قاطعيت و ظرافت اين خط بيشتر واقف مى بهتر شناخته
توانيد در جامعه  در اين شرايط حساس، روى سندها دقت كافى شود و روى دنيا فكر كنيد و تا آنجايى كه مى    

رد و اشخاص نگاه شود دنبال كنيد و اين مطالب را در حد ف گسترش دهيد و خطهايى كه از اين مطالب واضح مى
 .نكنند بلكه در خط جريان بروند و از آن ديدگاه نگاه كنند

 58دى  11اطالعات،     
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   12ضميمه  
   در كنار همه احساسات تند و هيجانات انقالبى احتياج به موازين و ضوابط اخالق اسالمى داريم

 
گاه تهران با دانشجويان به بحث و اى روزهاى دوشنبه هر هفته در مسجد دانش االسالم سيدعلى خامنه حجت 

 :در برنامه ديروز ايشان به سؤاالت دانشجويان پاسخ گفت. نشيند وگو مى گفت
  
الدين فارسى و دكتر عباس شيبانى و  چرا با وجود افراد مسلمان و مبارز و متعهدى همچون جالل •

را دبير حزب عالى در شوراى مركزى حزب جمهورى اسالمى كسى چون دكتر بهشتى  خود جناب
 ايد؟ بهتر نبود تجديدنظرى بكنيد تا حزب بتواند خودش را انقالبى بكند؟ جمهورى اسالمى كرده

عضو شوراى مركزى حزب حضور داشتند و درنتيجه ايشان با  30نفر از  28يا  27در جلسه انتخاب دبيركل حزب   
جمله خود من و آقايان فارسى و شيبانى هم به  رأى يك نفر به دبيركلى انتخاب نشد، بلكه همه به اتفاق آراء من

اى،  خامنه(ايد  اگر شما واقعاً سه نفرى را كه در سؤالتان آورده. ايشان رأى داديم و تنها خود ايشان رأى سفيد دادند
گرى و امانت و صداقت  دانيد و به قول خودتان آنها را به انقالبى هاى موجه و مقبولى مى چهره) فارسى و شيبانى

كنيد؟ چرا شما  تر هستند قبول نمى شناسيد، چرا شما تشخيص ما را كه آقاى دكتر بهشتى از ما شايسته ىم
) كه شما آنها را قبول داريد(تشخيص خودتان را در مورد شخصيتى مثل آقاى بهشتى بر تشخيص برادرانتان 

لسه حضور داشتند را به تشخيص جمعى خواهران و برادرانى كه در آن ج دهيد؟ شما اين تشخيص دسته ترجيح مى
 .فردى خودتان ترجيح بدهيد

  
نبودن ايشان و  گام آقاى بازرگان و در خط انقالبى امام با توجه به ماهيت رفرميستى و سياست گام به •

گونه اشخاص در شوراى  با توجه به اينكه سخنگوى دولت ايشان عامل سيا از كار درآمد، چرا باز اين
 و شركت ايشان آيا به گفته امام بوده و يا غير؟انقالب شركت دارند 

اند كه هم انقالبى و هم در خط امام  خود آقاى بازرگان براين عقيده. كننده است البته ادعاهاى فوق عقيده سؤال  
ايشان را امام به رياست دولت برگزيد، شما اگر چنانچه اعتراض داريد كه چرا ايشان در شوراى انقالب . باشند مى
هر جوابى آنجا داريد اينجا . وسيله امام برگزيده شدند ند، ناگزير بايد اعتراض داشته باشيد كه چرا براى دولت بههست

ما معتقديم كه آقاى بازرگان با همه صداقت و امانت و ديانت و پاكى و مبرا از . هم همان جواب را داشته باشيد
خمينى رهبر آن انقالب  يس دولت، براى انقالبى باشند كه اماماند كه در پايه يك رئ اتهامات گوناگون، فردى نبوده

گرفت،  آورد، قرار مى وجود مى نظر به كس كه در رأس دولتى كه امام با آن منش و خط كوبنده انقالبى بى آن. هستند
ن هم در تر از آقاى مهندس بازرگان باشد، اما با اين حال امام كه خودشا از نظر ما هم بايستى انقالبى و قاطع

هرحال شناخت نداشتند و به احتمال فراوان خيلى بيشتر از ما  دار كمتر از ما به شناخت اشخاص و افراد سابقه
آقاى مهندس بازرگان در خط انقالبى قاطعانه قرار ندارند، اما . شناخت داشتند و خود امام هم ايشان را برگزيدند
وزيرى  هاى كسانى كه ايشان را به نخست يكى از عوامل و انگيزه داراى نقاط قوت و امتياز بسيارى هستند كه شايد
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ادعاى ديگرى كه اميرانتظام عامل سيا بود، اين ادعا هنوز در مرحله . پيشنهاد كردند و امام برگزيدند، همين بود
ه مورد آمده توسط برادران ما اسنادى است كه بايد در محاكم صالح دست اسناد به. اتهام است و ثابت نشده است

ما امروز در كنار همه احساسات تند و . طور قاطع ادعا بكنيم صورتى كه ما بتوانيم روى آن به بررسى قرار گيرند به
نشدن يك دادگاه صالح نبايد  مان احتياج به موازين و ضوابط اخالق اسالمى داريم و تا تشكيل هيجانات انقالبى

  »...قاطعانه حكم كنيم
 

 58دى  11جمهورى اسالمى،     
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   13ضميمه  
  طرح انحالل مجلس خبرگان افشا شد: افشاگرى دانشجويان پيرو خط امام

 
 چگونگى خروج لوازم جاسوسى امريكا از فرودگاه مهرآباد 

خود متن كامل اسنادى كه در ارتباط با  26دانشجويان مسلمان پيرو خط امام شب گذشته در افشاگرى شماره  
هايى از آن فاش شده بود را از طريق تلويزيون  هاى انحرافى در رابطه با مقامات سفارت امريكا، قبالً نيز گوشه جريان

 .منتشر ساختند
: هايى كه در ايران وجود دارد را به دو جريان كلى تقسيم كرد و گفت سخنگوى دانشجويان در آغاز، جريان    

يكى جريانى كه در ادامه حيات اين ملت معتقد است كه ما براى ادامه حياتمان بايد به يكى از دو قطب قدرت در «
وى سپس ضمن اشاره به . »ه حياتمان ادامه بدهيمتوانيم ب ها نمى جهان متمايل بشويم و بدون نزديكى به قدرت

ياد » نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسالمى«نبودن رابطه ما با امريكا از شعار مردم ايران  سخنان امام درباره ممكن
 .كرد
دست آمده كه روشنگر مسائل جديدى است و  اين دانشجو سپس اضافه كرد اسنادى در سفارت ايران در سوئد به    
شده مجلس  شود اين جريان كه مخالف خط امام بوده درنظر داشته است با يك برنامه حساب اين اسناد فاش مىدر 

 .خبرگان را منحل سازد و در اين برنامه آقاى اميرانتظام يا افراد ديگرى كه بودند، چنان طرحى داشتند
طور  در مجلس خبرگان همان: تسخنگوى دانشجويان سپس ضمن يادآورى حمايت امام از مجلس خبرگان گف    

كه امام فرمودند ممكن است اشكاالتى وجود داشته باشد، ولى اين اشكاالت در متمم قانون اساسى و در مراحل 
ها  توانيم ضمن ادامه انقالب، اشكال بعدى انقالب كامالً قابل رفع است و با يك برخورد اساسى و اصولى با مسئله مى

 .توانيم سنگ جلوى انقالب بياندازيم چنين برخوردى مىرا برطرف كنيم ولى با يك 
  :متن اسناد افشاشده در برنامه تلويزيونى ديشب به شرح زير است    
 
  اللَّه الرحمن الرحيم بسم 
 متن سند دنباله سند -خوانيم  اولين سند را مى 

كردن روابط مفيد دوجانبه در  دىطرف عا نمودن حركت به خصوص در مورد اقداماتش براى  آسان من از انتظام به 
ژوئن در اين مورد بسيار مفيده بوده  21اش در  نظر ما مصاحبه دوره بعد از انقالب تشكر كردم و متذكر شدم كه به

دادن وسائل  هاى انتظام در مورد استقرار ذخائر خواروبار ارتش امريكا در ايران و بازگشت همچنين از تالش. است
خاطر تعدد مراكز قدرت در كنترل وسايل و اموال  كردم و به او توجه دادم كه ما همچنان به مخابراتى نظامى تشكر

دولت موقت همچنان مشكالت فراوان دارد و بيشتر اين : انتظام گفت كه. ايم مربوط با مشكالتى مواجه شده
 .شود خواهند كمك كنند، ايجاد مى آليستى كه مى وسيله افراد ايده مشكالت به

افزود كه حل اين مشكالت به زمان احتياج دارد و ما و شما يعنى امريكا بايد صبور باشيم، او در دنباله  او    
مردم كه در خارج از . سخنانش خاطرنشان ساخت كه دولت موقت در اعمال قدرت مشكالتى دارد و مسئول نيست
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ا انجام دهد  اين مردم حتى دانش و يا كادر دولتند حاضر نيستند كه به آن اجازه دهند كه خودش امور مملكتى ر
انتظام گفت كه دولت موقت به دفعات سعى كرده است كه اين افراد را قانع كند كه . تخصص اداره مملكت را ندارند

كنند كه موجب دردسر  من به او متذكر شدم كه بعضى افراد سياسى مهم اظهاراتى مى. دست از مزاحمت بردارند
 .كنند كننده تلقى مى يگران اين را تحريكشود و د براى ايران مى

 .يكى از عواقب اين انقالب اين بوده است كه هركسى خود را صداى ملت بپندارد: انتظام آهى كشيد و گفت    
  
 دنباله سند 

ان ها و پاسدار بالفاصله بعد از انقالب دولت موقت به اين نتيجه رسيد كه همه از امام گرفته تا كميته: انتظام گفت 
وزير و كابينه صدها بار با خمينى تماس  نخست. كنند هاى انقالب برضد دولت موقت كار مى انقالب و دادگاه

. اند، ولى تا دو هفته قبل كه دولت موقت تصميم به اتخاذ يك موضع قاطع گرفت نتيجه مطلوبى حاصل نشد گرفته
ف كرد و گفت كه او تنها كسى است كه آلى براى اين كار توصي بازرگان را شخص ايده» اميرانتظام«او 

دهد، چرا كه آنها  وسيله عوامل مذهبى ارتجاعى پيشنهاد شده است تشخيص مى اى كه به بودن برنامه غيرعملى
انتظام خوشبين بود كه سفرش به سوئد باعث اين نخواهد شد كه . خواهند زمان را هزارسال به عقب برگردانند مى

. تر نيز خواهد شد ارتباط ساده: او حتى گفت. رتباطى بين دولت ايران و امريكا قطع شودعنوان كانال ا اش به وظيفه
بار به ايران  طور منظم دوماه يك عالوه او به هاى خود را بزنيم، به توانيم حرف در آنجا بهتر از واشنگتن و تهران مى

كه ممكن است يكى دوماه طول بكشد و وقتى از او در مورد تعيين سفير براى امريكا سؤال شد گفت . خواهد آمد
انتظام سپس از من جوياى اطالعاتى درباره كشورهاى همسايه . خوشبين بود كه خودش نامزد اين مقام خواهد شد

 .بيان كردم» ب«ايران شد و من هم نظر كلى خود را در مورد برداشت عراق در مورد رابطه با ايران براساس مرجع 
   كاردار لينگن: امضا    

 
كند خطراتى را  االمكان بتواند كه روابط عادى را كه حفظ مى كرده كه حتى امريكا با تكيه بر اين عوامل سعى مى    

 :خوانيم كه هم متوجه دولت امريكا و منافع امريكا هست بتواند دفع كند دو سند در اينجا وجود دارد كه اين را مى
  )اى هست امهن(اند  سندى هست كه به اميرانتظام نوشته    
 

 57سوم اسفندماه  1979فوريه  22    

با توجه به مشكل حمل اثاثيه ادارى سفارت امريكا به خارج از ايران مقامات ): مقصود اميرانتظام( -امير عزيز     
اريم وزير مشابه متن ضميمه د اى با امضاى شما و يا نخست اند كه ما احتياج به نامه رسمى فرودگاه به ما اطالع داده

فوريه براى  24اى را همراه با سه كپى از آن آماده نموده تا من شخصى را روز  ممكن است كه شما لطفاً چنين نامه
اگر نامه قبلى از آن تاريخ آماده شد لطفاً با من تماس تلفنى بگيريد و من آن را روز جمعه . گرفتن آن بفرستم

 .با بهترين آرزوها. خواهم گرفت
  مپلجان ديو است    
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هاى شما و  سرپرست بخش سياسى در پايين سند توضيح داده لطفاً اجازه بدهيد كه مكرر يك بار ديگر از كمك    
 .تشكر نمايم» كراس«همكاران شما در مورد آزادى 

هايى كه از اين اسناد شده دولت امريكا قبل از انقالب منافع بسيارى  برطبق اسناد موجود و تحليل: توضيح سند    
هاى بزرگ امريكا در كشورها و در جهان بوده و از ايران بوده كه بر  را در ايران داشته، منافعى كه شايد يكى از پايگاه

اند، مركز كليه وسايل جاسوسى،  اى كه اينها داشته ان و سفارتخانهكرده، بالنتيجه در اير منطقه حكمفرمايى مى
هاى  كردند كه به روش رسد اينها تالش مى ثمر مى اسناد جاسوسى و وسايل از اين قبيل بوده و موقعى كه انقالب به
راى ملت ايران و اندازد و دست امريكا را ب خطر مى مختلف اسناد، مدارك يا وسايل جاسوسى را كه امنيت اينها را به

و . كرده اينها را خارج كند كرده، سعى مى كند كه امريكا چه شكل عمل مى كند و مشخص مى هاى ديگر رو مى ملت
عنوان وسايل شخصى افراد امريكايى كه در اين مورد نامه نوشته، جالب توجه اين است كه عين متنى را  آن هم به

ن را راحت بتوانند به خارج از ايران و به امريكا منتقل بكنند اين راه را كه اينها الزم داشتند براى اينكه اموالشا
 .پيشنهاد كردند به اميرانتظام كه شما عين اين متن را بنويسيد

 :عين سند    
 )انتظام(وزير  وزير و يا معاون نخست نامه مورد نياز ما از نخست 
فوريه   26شركت پان آمريكن كه در تاريخ  747ربرى وسيله هواپيماى با هايى كه به ها و صندوق محتوى كارتن 

، از تهران حمل خواهند شد تماماً لوازم شخصى كادر ديپلماتيك سفارت اياالت متحده 57اسفند  17/  1979
لذا خواهشمند است مقرر فرمايند كه كليه مأموران در . باشند و بدين لحاظ جهت بازرسى باز نخواهند شد امريكا مى
 .الذكر همكارى نمايند هاى فوق رآباد در امر انجام امور گمركى و بارگيرى محمولهفرودگاه مه

ماه هم از انقالب ايران نگذشته و اينها به حدى به  اين نامه قرار بوده در هفت اسفند يعنى هنوز يك: توضيح سند    
و به فوريت تقاضاى چنين كارى را هراس افتاده بودند كه اسناد و لوازم جاسوسى را خارج  كنند كه به اين تاريخ 

يا مك ترمينال كه ) مك(كردند، در فرودگاه مهرآباد به نام كانل  كردند، در اين رابطه اينها از يك كانالى استفاده مى
كردن جنس از ايران  و در يكى از روزهايى كه مشغول خارج. كردند اجناسشان را بدون بازرسى از آنجا خارج مى

شود كه عين گزارشى كه يكى از افراد سفارت امريكا  ها كشف مى دند مقدارى از محتويات صندوقطرف امريكا بو به
 :نوشته اين است

كشف چند بسته از مدارك مهم اياالت متحده امريكا در فرودگاه مهرآباد، امروز مشخص شد كه طى  :موضوع    
اداره دادستانى در مهرآباد بيش از صدبسته از چند روز اخير به هنگام كنترل عبور اجناس و ارزهاى خارجى توسط 

اند، كشف شده، اينها  هاى نظامى و مدارك اياالت متحده امريكا كه در شرف حمل به خارج از كشور بوده نقشه
دست افراد نادرستى بيفتد، امنيت كشور را جداً به مخاطره خواهد  طورى كه اگر به اند، به مدارك بسيار مهمى بوده

زش حياتى و اهميت اين مدارك بيشتر از اهميت صدها ميليون تومان ارز خارجى كه همراه با اوراقى ار. انداخت
شده چيزهايى هست از  در ميان اشياء كشف. باشد كه از حمل غيرقانونى آنها ممانعت شده است اند مى كشف شده

 :قبيل
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بل به امريكا  ر بود توسط شركت تلفنهشت صندوق حاوى مداركى متعلق به شركت مخابرات ايران كه قرا. 1    
 .حمل گردند

هفتاد و دو صندوق حاوى وسايل نظامى كه قرار بود از طريق ترمينال هوايى مك، كه مخصوص پرسنل . 2    
 .باشد، حمل گردند امريكايى مى

 .تر بوده استكوپ عنوان قرض در اختيار متخصصين هلى وسيله تأسيسات نظامى ايران به وسايل خانه كه به. 3    
عالوه هفت جعبه از همين مدارك متعلق به  طور خيلى سرى به بندى شده و به هاى طبقه هفده كارتن نقشه. 4    

 .نيروى هوايى ايران و قطعات و وسايل كامپيوتر و رادار
گذاشته شده » كرون«عنوان قرض در اختيار كارمندان شركت  وسايل خانه كه توسط نيروى هوايى ايران به. 5    
 .بود
اينها در بين وسايل شخصى كارمندان خارجى كه كشور را ترك . هاى ايران هايى در رابطه با بيمارستان نقشه. 6    

 .اند كشف شده است كرده
 .باشد كوپترسازى ايران مى ك كه در رابطه با وسايل الكترونيكى متعلق به صنايع هلىتعداد زيادى از مدار. 7    
اند كه در  همچنين اسناد ديگرى نيز كشف شده. ها يك عدد ضبط صورت براى ارتباط برج مراقبت و خلبان. 8    

 .دهد كار خود ادامه مى معاون دادستان تهران هنوز در فرودگاه به. شوند حال حاضر بررسى مى
دهد، ولى اگر  كار خود ادامه مى با وجود مشكالتى كه براى او توسط بعضى از منابع ايجاد شده است وى به    

نمودن كار معاون دادستانى در فرودگاه و واگذاركردن كار او  اى جز متوقف مشكالت ادامه يابند اداره دادستانى چاره
 .ندارد كنند به كسانى كه فعالً در كار او كارشكنى مى

توضيحى كه كالً در مورد اين سند الزم است داده شود اين است كه اينها تحت پوشش بردن وسايل شخصى     
كردن وسايل مهم جاسوسى وسائل نظامى، مدارك نيروى هوايى ايران كه به  اتباع امريكايى در ايران اقدام به خارج

بندى  ور خيلى سرى چون اينها اسنادشان را در سه طبقهط اند و همچنين اسنادى به صراحت در اين سند ذكر كرده
 .كردند و اين بند يك سند محرمانه است بندى مى خيلى سرى و محرمانه طبقه

تر و اينها بيش از صد صندوق را كه كشف  تر خواهد و سند فوق سرى از همه اينها مهم سند سرى از اين مهم    
فرستادند و در پايان توضيحاتى است كه درباره برادران  ى به امريكا مىشده از طريق فرودگاه مهرآباد بدون بازرس

 .دهند مى
دست آمده در اختيار دادستان  توضيح اينكه اسنادى كه من ذكر كردم كه قبالً از سفارت ايران در سوئد به    

ط امام هست و اين انقالب هست، ولى سندى كه در رابطه با اين جريان كلى كه مطرح كرديم جريانى كه مخالف خ
ها و كارهاى  بينيم امام در همه گفته رغم اينكه مى دهد اين هست كه اين جريان على خوبى اين را نشان مى اسناد به

فرمايند كه ملت ميزان است، اين جريان برخوردش نسبت به مردم  خودشان هميشه تكيه بر مردم دارند و امام مى
كنند و در كارهايى كه  خواهند در همه كارها دخالت كنند، يا مردم مى اين است كه مردم در كارها مزاحمت مى

دانند يا تخصص ندارند، ولى آنچه كه مسلم هست و بايد توجه كرد اين است كه مردمى كه انقالب كردند و  نمى
نها دقيقاً بايد كه آ. مردمى كه اين همه شهيد دادند اينها حقشان هست و بايد كه آنها ناظر بر همه كارها باشند
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اين كار طبيعى است كه آنها جريانى را كه جريان دارد با خط امام، محك . مواظبت كنند و پاسدار انقالبشان باشند
بزنند، ببينيد آيا اين جريان با خط امام كه همان خط انقالب و همان راه مردم است آيا انطباق دارد؟ آيا جريانى كه 

 را پيش ببرد؟ تواند انقالب در جامعه حاكم است مى

اين حق آنهاست كه اين كار را . اگر چنين كارى نكنند مسلماً امكان دارد كه انقالبشان به انحراف كشيده بشود    
كنند به اينكه افراد با صالحيت را انتخاب  هاى خودشان هميشه مردم را دعوت مى بكنند و امام در بسيارى از گفته

ر، يعنى با احساس مسئوليت نسبت به انقالب برخورد بكنند كه انقالب بتواند بكنند يا ناظر باشند بر كارهاى امو
 .خوبى راه صحيح خودش كه همان خط امام هست ادامه بدهد به

   والسالم    
 

در مورد كشف اسناد و مدارك جاسوسى در فرودگاه مهرآباد كه دانشجويان پيرو خط امام، در افشاگرى ديشب به   
خبرى در روزنامه اطالعات چاپ شد، اما روز بعد كه براى كسب دنباله خبر به  3/8/58تاريخ  در. آن اشاره كردند

 .دست آورند اى به خبرنگاران ما نتوانستند خبر تازه. منابع خبرى مراجعه شد
  58دى  30اطالعات،     
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   14ضميمه  
  دعوت كنيد اميرانتظام را براى دفاع از خود به تلويزيون: بازرگان

 
ديگر از » افشاگرى«مردم ايران شاهد يك ) دى 29(شنبه شب گذشته  - شوراى محترم صداى و سيماى ايران  

دستور يا اجازه آقايان از  وزيرى ايشان بودند كه به اعمال آقاى مهندس عباس اميرانتظام در دوران معاونت نخست
 .تلويزيون سراسرى پخش شد

كند هرگونه  راى انقالب جمهورى و مقامات ايراد نمودند و عقل و عدل و قانون حكم مىطور كه شو البته همان    
هاى  توانسته است از رسانه هاى صالح و مراجع ذيربط مى اتهام و ادعاى خيانت، پس از رسيدگى و قضاوت دادگاه

وزير منتخب و معتمد  گروهى اعالم شود و به اين سادگى حيثيت و حقوق افراد خصوصاً كسانى كه از طرف نخست
 .اند پايمال و بازيچه نشود امام به خدمتگزارى آمده

حال كه چنين خالف حقى تكرار شده است آيا جا ندارد به اقتضاى اسالم و انصاف، براى آبروى انقالب و     
ر شده نسبت كار، از آقاى اميرانتظام دعوت نماييد در صحنه تلويزيون حاض دلخوشى و تأمين خدمتگزاران مشغول به

صورت  عنوان جرم و خيانت و به بسا كه آنچه به مردم توضيح بدهد واز خود دفاع كند؟ چه به اسناد و اتهامات وارده به
  .طرفه ارائه گرديده است سند برائت و خدمت باشد يك
 

  58بهمن  4كيهان،     
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   15ضميمه  
   نامه استادعلى تهرانى به امام

 
اى به امام نوشته و رونوشت آن را براى  استاد شيخ على تهرانى نماينده مردم مشهد در مجلس خبرگان، نامه 

 .مطبوعات فرستاده است
استاد على تهرانى، در نامه خود، از روش حزب جمهورى و چند تن از گردانندگان سرشناس آن حزب انتقاد     

نامه جمهورى اسالمى ارگان حزب جمهورى اسالمى درج شد و در متن اين نامه، صبح امروز در روز. كرده است
 .اى صادر كرد ارتباط با آن، هيئت تحريريه روزنامه جمهورى اسالمى، بيانيه

  :متن نامه استاد على تهرانى و بيانيه روزنامه جمهورى اسالمى به شرح زير است    
 

  اللَّه الرحمن الرحيم بسم
نبودن آقاى  االصل د كه با آنكه دوبار از اداره آمار مشهد به وزارت كشور، ايرانىشما دريافتي. محضر امام امت 

ها تومان  الدين فارسى ابالغ شد، اعتنايى نكردند و حزب جمهورى اسالمى براى تبليغ از نامبرده ميليون جالل
ه مصرف اموال اين ملت فقير اند و ب شدن نزد شما و دستور شما در اين مورد هنوز ابالغ نكرده مصرف و حتى با ثابت

 .دهند شان ادامه مى در راه تبليغ خالف قانونى
اى كه معروف شده در زير پوشش جالل فارسى، سه نفر آقايان بهشتى،  توده وسيعى به اين كار و نيز به توطئه    

دست بگيرند و قهراً در انتخابات مجلس شورا برنده شوند،  خواهند كارهاى اجرايى را به اى مى رفسنجانى و خامنه
خيانت و حفظ افكار عمومى، وزير كشور و بعضى  اعتراض دارد و ملت از امام امت توقع دارد كه براى اين

اندركاران در اين امر از مقام خود ساقط شوند و نيز خوب است از اعضاى شوراى النه جاسوسى بخواهند تا  دست
نفر از اينها را كه با اميرانتظام شريكند، ارائه دهند تا نگويند يكى از بدكاران را زندانى و بقيه را امير  2پرونده 

 .اند دهنمو
    ... 

اى دلبستگى به دنيا و اهلش ندارم در  داند با آنكه جز كار علمى براى هيچ كار  ديگر مهيا نيستم و ذره خدا مى    
دار  شود و تاريخ انقالب اسالمى ايران را لكه دانم به نادرستى كه به فاجعه ختم مى اين مرحله وظيفه شرعى خود مى

اگر دستورى هست توسط حضرت مستطاب . ه مجتمع اسالمى مبارزه نمايمكند، توسط نوشتن و عرضه ب مى
 .االسالم والمسلمين آقاى توسلى عنايت فرماييد حجت

 .نمايم پيرو اين نامه، كه به امام ارسال شد نظر ملت مسلمان شريف و مبارز ايران را به نكاتى روشنگر جلب مى    
داند كه خودش  اند و نيز مى داند كه افغانى بوده شناسد و مى ود را مىالاقل آقاى جالل فارسى پدر و مادر خ. 1    

سالگى تمام تابعيت ايران را پذيرفته و شناسنامه ايرانى گرفته و نيز در مجلس خبرگان وكيل بوده و در  18در سن 
 .اند بحث كرده و مشاهده نموده كه اكثريت الزم بدان رأى داده) 115(اطراف اصل 
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حتى در نزد (به اين دو مطلب، خيانت او نسبت به عمل به قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران با توجه     
تنها در تعهد به وظايف و آداب اسالمى قدمى راسخ ندارد،  شود كه نه مسلم است و از آن استنباط مى) خردساالن

 . ...دكه پاى منافع شخصى به ميان آيد، باكى ندار بلكه از خيانت بدان هم در صورتى

نبودن آقاى فارسى به وزارت  االصل پس از سؤال تهرانى درباره شناسايى كانديداها، از مركز آمار مشهد، ايرانى. 2    
صورت رفسنجانى سرپرست وزارت كشور، يا اين مطلب را دريافته، پس به قانون اساسى  كشور ابالغ شده، دراين

يش كوتاهى كرده و در هر دو صورت شايستگى باقيماندن در آن خيانت كرده، و يا درنيافته، پس در وظيفه ادار
 .ندارد) ويژه در ايام فعلى كه پاى دو انتخابات در كار است به(مقام را 

اى خود را  خواهند با هر حيله و وسيله اى كه در مقام توطئه عليه نظام اسالمى برآمده و مى اينها يعنى عده. 3    
دانند هرگونه وسيله كثيف و  ظاهر خود را معتقد به آن مى و عليه فكر دينى كه به حاكم بر مقدرات كشور نمايند

و بر همه كسانى كه از گوشه . گزينند، از درجه اعتماد مردم و عدالت ساقطاند پستى را در راه رسيدن به هدف برمى
ط امام ساكن در النه جاسوسى الزم ويژه دانشجويان پيرو خ هاى اينان دارند، به كارى و زوايا اطالعاتى راجع به خالف

 .است اطالعات خود را به محضر مقدس امام امت عرضه دارند
بودن آن است كه پس از قبول  االصل از بعضى از علما و وكالى مجلس خبرگان نقل شده كه معناى ايرانى. 4    

آنكه اين عبارت در قانون اساسى گذشته گوييم عالوه بر  ما به اينان مى. تابعيت ايران، از اين تابعيت برنگشته باشد
نيز بوده و تفسير شده كه پدر و مادرش ايرانى باشند، و اضافه برآنكه هر فردى با اولين مرتبه درك از در 

يابد، شما و امثالتان با اين  معناى مذكور را درمى» تابع ايران» «االصل ايرانى«گذاردن اين دو عبارت  كنارهم
اى  ها و صرف اموال عمومى و كوشش پيگير عده ود، اين قانون اساسى را با آن همه ندا دادنتفسيرهاى دل بخواه خ

نماييد و وجهه مذهبى و ملى خود را در نزد ملت مبارز و شريف ايران خراب  اعتبار مى و بلكه تمام ملت ايران، بى
 .كنيد مى

  مشهد مقدس - على تهرانى     
    25/10/58 

  
  مهورى اسالمىبيانيه روزنامه ج 
  اللَّه الرحمن الرحيم بسم 

هاى مشهور حزب جمهورى  با توجه به نامه استاد گرامى آقاى شيخ على تهرانى به امام، درباره چند تن از چهره    
اسالمى بايد اعالم كنيم كه براساس اعتقاد ما، اين نامه نشانگر حضور يك كوشش نيرومند عليه حزب جمهورى 

 .گردد اى از راديوهاى خارجى نيز تقويت مى ر ايران است كه توسط پارهاسالمى در سراس
رابطه  تواند بى گذرد نمى ها مى ها با آنچه در اين مملكت در رابطه با منافع ابرقدرت ما عقيده داريم كه اين فعاليت    

 .باشد
به ايجاد يك تشكل سياسى اسالمى  خاطر كمك خاطر حفظ انقالب اسالمى و به خاطر خدا و به ما تنها و تنها به    

خاطر جلوگيرى از خطر جدايى روشنفكران و  نيرومند كه با روحانيت پيوند اساسى و نزديكى داشته باشد و به
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وجود آورده و در اين راه  را به -ارگان حزب جمهورى اسالمى  -روزى اين روزنامه  روحانيت با تالش و كوشش شبانه
 .ايم گرفته ظر مىتنها و تنها خدا، را در ن

داريم كه  و در اين مسير مقدس، تنها نقطه اميدمان اين بود كه در راه تقويت يك نهاد سياسى اسالمى گام برمى    
كند و حافظ دستاوردهاى اين انقالب خونين است، ولى ديگر  صرفاً در جهت مصالح اسالم و در خط امام حركت مى

اى كه حتى ذهن  تبليغات گسترده. را تمام شده استامروز، تحمل ما در مقابل اين همه تبليغات و تهمت و افت
نامه (كند  هاى مشهور حزب را عامل امريكا قلمداد مى يكى، چهره. اى از پاكان را نيز مشوش نموده است پاره
: گويد وگوى انتخاباتى آنجا كه مى صدر در يك گفت سخنان بنى(خواند  و ديگرى آنها را معروفه مى) الذكر فوق

هاى نامرئى و پنهانى نيز هستند كه  و دست) 16045دى، شماره  17اطالعات، دوشنبه  -بداخالق  معروفات حزب
 .اندازند هر روز به نحو جديدى عليه اين حزب تبليغات راه مى

خواهيم اگر چنانچه با بيطرفى كامل به قضايا نگاه  ما از دانشجويان مسلمان مستقر در النه جاسوسى مى    
انچه هيچگونه وابستگى و دلبستگى به هيچ مقامى و چهره و قدرتى نداشته و تنها خدا را درنظر كنند، اگر چن مى
اى  هاى ويژه گيرند، اگر در كارهاى خود صرفاً انقالب اسالمى را مدنظر دارند، اگر در جهت منافع سياسى گروه مى

سندو مدرك درباره حزب جمهورى اسالمى دارند، اگر تحت تأثير جو كاذب تبليغاتى قرار ندارند، هرچه  گام برنمى
شود يا اصوالً هر نوع سندى كه در آن نامى از  وجود دارد و يا هرگونه سندى كه به نحوى به اين حزب مربوط مى

حزب جمهورى اسالمى برده شده را منتشر كرده و در معرض افكار عمومى قرار دهند تا ما تكليف شرعى و انقالبى 
دآگاه در يك مسير غيرخدايى گام برنداريم و يا افكار عمومى روشن شده و به اين همه شايعه خود را بفهميم و ناخو

در خاتمه با كمال ادب از رهبر كبيرمان امام امت، امام خمينى استدعا داريم كه . و تهمت و افترا خاتمه داده شود
باره اعالم فرمايند،  و نظر خود را درايندانند تبيين فرموده  هرنحو كه صالح مى هرچه زودتر تكليف شرعى ما را به

  .فرسا و غيرممكن خواهد بود زيرا با چنين جوى ادامه كار براى ما طاقت
 

  هيئت تحريريه و كاركنان روزنامه جمهورى اسالمى    
 58دى  30اطالعات،     
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   16ضميمه  
 آقاى آقاشيخ على آقا، شما هم بله؟

  
مهندس بازرگان در رابطه با اظهارات استاد على تهرانى در مورد ايشان و دولت موقت پاسخى براى كيهان ارسال  

 :خوانيد داشته است كه ذيالً مى
  

 .پس از عرض سالم و ارادت و دعاى توفيق    
ب جمهورى اسالمى در از سه نفر آقايان روحانى شوراى انقال» افشاگرى«جنجالى را كه به تبعيت از مد روز در     

 !و مبهوت شدم... پا فرموده بوديد بنده هم خواندم مطبوعات به
كنندگان اين انقالب با آقايان سابقه همفكرى و همكارى  اندركاران و تدارك از جنابعالى كه بيش از غالب دست    

آيا . رفت چنين انتظارى نمى ايد و چقدر مؤمن و حتى متعصب در انقالب اسالمى و رهبر عاليقدر آن هستيد داشته
كرديد؟ مسلماً  فرموديد و مستقيماً به خود آقايان اعتراض و ارشاد مى شد به نامه خصوصى خدمت امام اكتفا مى نمى

 .اثر بيشتر و ضرر كمتر داشت
ريد؟ ترى را سراغ دا دارتر و مخلص رفته كسان سابقه هم در جمع موجودين آيا از اين حضرات و نظائرشان روى    

انتظار عصمت و اعالم صالحيت . بديهى است كه در عالم واقعيات همه چيز را بايد به ديده نسبى و بشرى نگاه كرد
شود اثر و ضررش  اى كه به گردانندگان و خدمتكاران وارد مى اما ضربه. كامل و تقواى مطلق بسيار مشكل است

 .بيشتر روى نهضت و مملكت است تا روى شخص آنها
ها و مرد ايمان و تقوى از  ها و نوشته ى كه قرار شود آقا شيخ على آقاى تهرانى، اهل درد و سوز، صاحب كتابروز    
سر دستجاتى راه بيفتد كه علم اول آن را دشمنان واقعى خلق و خدا در  صفتان انقالب پيروى كند و پشت خام

اندازى عليه كاركنان دولت  پراكنى و شبهه ى و لجنگذار افشاگر دست گرفتند و بدعت هايى مانند آيندگان به روزنامه
 !رسد كه فاتحه همه چيز را بايد خواند گذاران انقالب اسالمى شدند، با ادامه آن كار به جايى مى جمهورى و پايه

طاغوت ) خدمت به(ها و همكاران  روزنامه آيندگان و مطبوعات ديگرى كه آشكار يا پنهان در اختيار ماركسيست    
. هاى گسترده كار خود را بالفاصله بعد از پيروزى انقالب ما شروع كردند ه آنها بودند، با نقشه منظم و سازمانرفت

حمله اول به اولين كفيل شهربانى بود كه در آن گيرودار وانفسا از ميان شاغلين قبلى ولى ناآلوده و مسلمان پيدا 
نشين شده و باقيمانده از دوران مصدق  ه زندان كشيده خانهسابق جاى او افسر شرافتمند خوش سپس به. كرده بوديم
كماآنكه اولين رئيس ستادمان كه مؤمن، شرافتمند، . باز تيرهاى تهمت و بدگويى به پرواز درآمد. را گذاشتيم

 نصيب از افتراء و انتقاد آن گذاشتيم بى دار و مبارز بود و هر رئيس ستاد و هر فرمانده كه در هر پست مى سابقه
 .گشت هاى مطبوعات انقالب نمى التفاتى ها و بى روزنامه

سازى براى اخراج و افشاگرى، درباره  چه اتهام و انهدام و چه توطئه و پرونده. شده بود تيرهاى دشمن حساب    
اساس اين بود و اين است كه منصوبين و . افراد از همه صنف، اعم از نظامى، سياسى، روحانى، ادارى و بازارى
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ها بگيرند و هم اعتبار و  هم امكان و اختيار و اقتدار را از دولت. مورين و مؤثرين دست اول از جا كنده شوندمأ
 .احترام وحيثيت را از انقالب و رهبران و رهبرى آن

كنند، اميرانتظام كه از سوءقصد  شود، استاد مطهرى مغزش را متالشى مى سرلشگر قرنى شهيد هرسه تير بال مى    
ها بدنام و  ها و مديركل برد، بايد جاسوس امريكا اعالم شود، خبيرى رسواران فرقان جان سالمت بدر مىموتو

شوند،  ها مقتول يا مجروح مى ها و مهديان ها و حاجى طرخانى گردند، عراقى مستأصل و مستعفى و بازداشت مى
آيند و قس عليهذالك تا برسيم  از آب درمىهاى مبارز قديمى و مخلص مطلع، پركار فئودال امپرياليست  دكتر ايزدى

 .به آقايانى از معممين شوراى انقالب
 !اللَّه سبحان! از جمله خود امام! اى است نشده هاى شناخته اند كه كاشف فراماسون ليستى اخيراً درآورده    
براى آنها فرق . پيش برود قدم تا دست و پا و قلب و مغز انقالب بايد نقشه نقشه شيطانى منظمى است كه قدم به    
حتى پرشورترين . وسيله خود ما كند كه به قلم و زبان و عمل خودشان انجام شود يا فهميده و نفهميده به نمى

 .چشيده تجربه و پرسوزترين مردان سرد و گرم جوانان بى
و جعلت لنا : كند ات مىايد با خدا چنين مناج حضرت سجاد درباره شيطان در دعايى از صحيفه كه حتماً خوانده    

يتعرض لنا بالشهوات و .... عدواً يكيدنا سلطته علينا ما لم تسلطنا عليه منه اسكنته صدورنا و اجريته مجارى دمائنا
 ...ينصب لنا بالشبهات

عيبى  تقصيرى و بى كماآنكه قسم روى عصمت و روى بى. اى در حسن نيت و دلسوزيتان شك نيست البته ذره    
ها  داشتن دشمن است و اثر زيانبار اين اتهام آنچه مسلم و مهم است نقشه. خورم يك از همكاران و سروران نمى هيچ

 .مملكت ثمررساندن انقالب و بقاى ها در به گيرى ها و سخت و افشاگرى
 .خداوند همه ما و ملت انقالبمان را از شر شيطان حفظ كند    

  مهدى بازرگان    
 58بهمن  4كيهان،     
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   17ضميمه  
  شوراى انقالب در جريان كارهاى اميرانتظام و ميناچى بود: بازرگان

 
وگويى اختصاصى با  مهندس مهدى بازرگان عضو شوراى انقالب و يكى از رهبران نهضت آزادى صبح امروز در گفت 

 .هاى دانشجويان پيرو خط امام مطرح كرد نظرهاى خويش را در مورد افشاگرى خبرنگار كيهان بار ديگر نقطه
در افشاگرى اخير خود بارها و بارها از مالقات مهندس بازرگان در پاسخ اين سؤال خبرنگار كيهان كه دانشجويان     

رهبران نهضت آزادى و ارتباطشان با سفارت امريكا ياد كردند و در اين رابطه از اميرانتظام و اخيراً نيز از ميناچى نام 
اى كه به  نظر من همان است كه در مصاحبه چندى قبل و هم در دو نامه: گوييد؟ گفت باره چه مى دراين. بردند

 .به آن اشاره كرده بودم» آقا شيخ على«يهان داده بودم از جمله نامه ك
طرفه بيايند و چيزهايى را  عمل اين آقايان بسيار عمل ضد اسالم و ضدقانون است كه يك: مهندس بازرگان افزود    

و بدون اينكه طرف  هاى خودشان البته بر روى تعبير و توجيه. هاى ناروايى بزنند به قول خودشان افشا كنند و تهمت
اى متذكر شده بود اين  طور كه شوراى انقالب هم در اعالميه حضور داشته باشد كه از خودش دفاع كند و يا همان

وقت او را  ها اول بايد تسليم دادگاه شود تا چنانچه دادگاه تشخيص داد كه اين شخص مجرم است آن افشاگرى
 .دم بگوينداحضار كنند از خودش دفاع بكند و بعد به مر

 :وگو خاطرنشان كرد مهندس بازرگان در بخش ديگرى از اين گفت    
دهند و همه با اين عمل آنها مخالف  اين عمل بسيار عمل زشت و خالفى است كه اين دانشجويان انجام مى    

 .هستند و عمل آنها ضدانقالب، اسالم و امام و ضد همه چيز است
اى فرستاده است كه اين را من به راديوتلويزيون خواهم  و حاال آقاى اميرانتظام هم با اجازه آقاى دادستان دفاعيه    
و اگر اجازه داده شود در راديو و تلويزيون خوانده خواهد شد و آقاى اميرانتظام در تلويزيون حضور پيدا خواهد . داد

ود دفاع كند و يا اينكه با صداى خودش دفاعياتش را ضبط و از راديو كرد تا از طريق تلويزيون ضمن صحبت، از خ
صورت چنانچه راديو تلويزيون از خواندن دفاعيات  مهندس بازرگان گفت در غير اين. تلويزيون پخش كنند

 .اميرانتظام خوددارى كنند متن كامل اين دفاعيات را براى انتشار در اختيار مطبوعات قرار خواهيم داد
من : هاى دانشجويان پيرو خط امام را مورد اشاره قرار داد و گفت هندس مهدى بازرگان آنگاه بار ديگر افشاگرىم    
هاى قبلى و حال و آينده دانشجويان مقدارى از آنها دروغ است و  خواهم بگويم كه افشاگرى طور خالصه مى به

اند دروغ گفته باشند  ها داده ا را كه امريكايىه گفتن هم خيلى آسان است و بعد هم ممكن است همين گزارش دروغ
دهم حتماً درست باشد، زيرا براى شما سنديت نخواهد  و معلوم نيست كه اين گزارشى كه من درباره شما مى

هاى دانشجويان درباره اميرانتظام جاسوسى نبوده است و عين خدمت وانجام  طور كه اصالً افشاگرى داشت، همان
ى دانشجويان درباره ميناچى وزير ارشاد ملى و سايرين هم به تعبير و توجيه آنها كار غلطى بوده افشاگر. وظيفه بود

تنهايى و در خفاء انجام  است، ولى به تعبير و توجيه بسيارى ديگر، كار بسيار صحيحى بوده و كارى بوده كه اوالً به
حاال . اند اند و مشاركت داشته اين كارها بوده نشده و با مشورت بوده و علما و اعضاى شوراى انقالب هم در جريان

دست چندتا بچه و اين جاى بسيار تأسف است و اعتراض به راديو تلويزيون است كه  اختيار مملكت افتاده است به
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اگر اينها حرفى دارند و سندى در دست دارند بايد به يك دادگاه و يا شوراى انقالب . حق ندارد اين كار را انجام دهد
تى خود امام ارائه كنند تا تكليف را روشن كنند و اين مراجع هستند كه بايد با بررسى اسناد، دستور جلب و و ح

 .بازداشت افراد را بدهند
اى به  ضربه و لطمه كار غلط دانشجويان متوجه انقالب و امام خواهد شد و هيچ لطمه: مهندس بازرگان افزود    

اند و آمدند خدمت كردند و فداكارى كردند و تمام اعمالشان با  ر شدهكسانى كه حاض. دشمنان نخواهد خورد
 .اطالع مورد اتهام قرار گيرند صالحيت و بى اى افراد بى وقت اينها بايد از طرف عده تصويب بوده آن

مهندس بازرگان در پاسخ پرسش خبرنگار كيهان كه آيا پس از افشاگرى ديشب دانشجويان با دكتر ميناچى     
. اند بامداد در منزلشان جلب و بازداشت كرده 2بله تماس داشتم، ايشان را در ساعت : ايد گفت سى داشتهتما

هاى دانشجويان از طريق راديو تلويزيون  مهندس بازرگان در پايان، بار ديگر ضمن اعتراض به نحوه انعكاس افشاگرى
تان برخالف  اعتراضى گفته بودم كه شما با اين عمل اى كه به راديوتلويزيون نوشتم ضمن من قبالً هم در نامه: گفت

داريد و اين درست نيست كه صفحه تلويزيون را اختصاص  اصول قضايى، اسالمى، ادارى و همه چيز گام برمى
طرف را خواسته باشيد كه حاضر شوند و از خود دفاع  ترين اتهامات عليه اشخاص، بدون آنكه آن دهيد به ننگين مى

كنيد و متأسفانه راديوتلويزيون هم به اين كار ادامه  اين كارتان با حيثيت و شرف افراد بازى مى شما با. كنند
 .دهد مى
 .امروز اعالم شد كه دكتر ناصر ميناچى وزير ارشاد ملى بازداشت شد •

حكم جهت رسيدگى به اتهامات ناصر ميناچى، : مقام قضايى زندان اوين صبح امروز ضمن تأييد اين مطلب گفت    
 .اند و پاسداران مستقر در اوين با اين حكم او را بازداشت كرده. بازداشت او صادر شد

گروهى از قضات دادسراى انقالب براى رسيدگى به اتهامات ناصر : مقام قضايى زندان اوين همچنين گفت    
 .نگى آن اعالم خواهد شدميناچى بسيج شدند و پس از رسيدگى به اتهامات او، در صورت ثبوت موارد اتهامى، چگو

  
 58بهمن  17كيهان،     
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   18ضميمه  
  نامه اميرانتظام از زندان

  
 بنام خدا 

صورت نوشته و نوار از طرف اينجانب احتماالً به استحضار شما مردم  ايران  اى است كه به اين اولين متن دفاعيه    
ام ولى با  روز گذشته بارها با نوشتن نامه نسبت به توقيف خود و اتهامات وارده اعتراض كرده 40در مدت . رسد مى

هاى چپ وابسته به خارج معهذا به من اجازه ندادند كه  گروهوجود ادعاى آزادى حتى براى دشمنان ملت ايران و 
 .بار اين عنايت را بنمايند اميدوارم اين. اعتراضات و مدافعاتم به گوش ملت ايران برسد

. دانم كه از جناب آقاى مهندس بازرگان و حضرات آيات عظام تشكر كنم قبل از شروع به سخن وظيفه خود مى    
 .چند تقاضا دارم كه اميدوارم پذيرفته شود قبل از شروع به مطالب

خصوص آنهايى كه مسلمان هستند تقاضا دارم براى مدتى كه به  از كليه خواهران و برادران ايرانى خودم و به. 1    
اند بردارند و صادقانه  ها بر چشم و دل خود زده داورى عرايض اينجانب توجه دارند، عينك سياهى كه به داليل پيش

عنوان يك انسان و يك مسلمان به من به همان صورت نگاه و توجه كنند  انه فقط براى همين مدت كوتاه بهو منصف
كردند و پس از شنيدن عرايض من و مراجعه به عقل و تفكر طبق دستور  كه قبل از شنيدن اين اتهامات ننگين مى

سياه بدبينى داشتيد دومرتبه از آن  خدا و پيامبر عاليقدر اسالم چنانچه احتياج مجددى به داشتن آن عينك
 !استفاده نماييد

كردن كسى  وجه منظورى براى متهم هيچ گيرم كه در اينجا به قبل از شروع به عرايضم خدا را به شهادت مى. 2    
ه رسانم وقايع و اتفاقات به همان صورتى است كه اتفاق افتاده، ن ندارم بلكه آنچه را كه به استحضار ملت ايران مى

 .كم و نه بيش و هرگز به داورى نخواهم نشست چون خداى بزرگ و ملت قهرمان ايران داورى خواهند كرد
ام و آثارى چون  روز كه در بازداشت دانشجويان پيرو خط امام بوده 40من درباره اتفاقات و وقايعى كه در مدت     

زنم و فقط به ذكر يك بيت شعر از سعدى قناعت  ناراحتى شديد معده و قلب برايم به ارمغان آورده است حرفى نمى
 .كنم مى

   سعدى رضاى خود مطلب، چون رضاى اوست              از دست دوست هرچه ستانى شكر بود 
 

 .كنم شرح زير خالصه مى ام موارد اتهامات را به ام و يا شنيده از مجموع مطالبى كه خوانده    
 .دادن اجازه خروج. مجلس خبرگان د. حمايت از بختيار   ج. وگو با مقامات امريكايى  ب تماس و گفت. الف    
البته شما ملت ايران و شما رهبران مذهبى و سياسى توجه داريد كه قبل از محاكمه سند محكوميت اينجانب     
دليل  و در اين مدت به. قصى نقاط دنيا فرستاده شدصورت نشريات افشاگرانه چاپ و به ا تنها در ايران بلكه به نه

توان نسبت داد فقط چند مرد باخدا و  ترين اتهامى است كه به انسانى مى عظمت اتهام كه شايد باالترين و ننگين
 .شجاع به خود جرأت دفاع و سؤال دادند

  



www.iran-amirentezam.com اميرانتظام عباس خاطرات( 1 اتهام سوي آن( 
 

220 
 

  وگو با مقامات امريكايى تماس و گفت. اتهام اول 
 :كنم دوره تقسيم مىاين اتهام را به چهار  
دوره سفارت در . 4وزيرى  دوره معاونت نخست. 3دوره قبل از پيروزى انقالب   . 2مرداد    28دوره پس از . 1 

 .كشورهاى اسكانديناوى
  
 1332مرداد  28دوره پس از . 1 

كه الاقل در سن  آنهايى. را به عرض شما برسانم 1332مرداد  28اجازه دهيد وقايع دوران پس از كودتاى ننگين  
هستند و خاطرات تلخ و شيرين دوران حكومت دكتر محمد مصدق رهبر بزرگ ضداستعمارى ملت ) سال 47(من 

دانند كه دكتر مصدق رهبر جبهه ملى ايران پس از يك عمر مبارزه برعليه  خاطر دارند مى ايران را در آن تاريخ به
جانبه مردان و زنان از جان گذشته ايران سكان هدايت  ت همهموفق شد با حماي 1329استبداد و استعمار در سال 

كردن صنايع نفت دولت جابر استعمارى انگلستان را از صحنه سياست ايران خارج  دست بگيرد و با ملى كشور را به
آموز  من در آن دوران دانش. نشانده او را كه شاه جنايتكار در رأس همه آنها قرار داشت مهار كند كرده عوامل دست

. عهده داشتم و بعد دانشجوى دانشگاه تهران در دانشكده فنى بودم و در اين مبارزات بزرگ ميهنى سهم كوچكى به
خاطر داريد كه حكومت ملى دكتر مصدق پس از نزديك يكسال و نيم با توطئه مشترك امريكا و انگليس و  شما به

نوشته كرميت  1332مرداد  28به كتاب كودتاى  لطفاً(ساقط شد  1332مرداد سال  28موافقت دولت شوروى در 
 .)روزولت مراجعه فرماييد

مرداد و سركوبى ملت قهرمان ايران از طريق شاه و عوامل او ملت ايران  28پس از كودتاى ننگين امريكا در     
لَّه ال ساكت ننشست و بالفاصله نهضتى زيرزمينى توسط آزادمردانى چون مهندس مهدى بازرگان، حضرت آيت

اللَّه سيد رضا زنجانى، دكتر يداللَّه سحابى، مرحوم رحيم عطائى و عده ديگرى از مردم از جان  طالقانى، حضرت آيت
من كه در دوران دانشكده فنى افتخار شاگردى مهندس بازرگان را داشتم و با افكار . وجود آورده شد گذشته ايران به

در سير مبارزات سياسى نيز جزو شاگردان ايشان درآمدم و از همان هاى سياسى ايشان آشنا شده بودم،  و فعاليت
ابتدا و شروع فعاليت نهضت مقاومت ملى چون سربازى كوچك در مبارزاتى كه مشاركت در آن جرم تا آستانه مرگ 

سطح فعاليت و كار من به حدى رسيد كه به عضويت هيئت اجرايى نهضت مقاومت ملى درآمدم . بود شركت داشتم
سئول اداره دانشگاه تهران شدم و چون سازمان، يك سازمان مخفى بود و همه ما اسم مستعار داشتيم، من هم و م

كسانى كه در آن دوران در . كردم فعاليت مى» دانش«دليل مسئوليت در دانشگاه با اسم مستعار  در آن دوران به
نا هستند و فقط به ذكر نام چند نفر از آنها هاى من و سهم كوچكى كه داشتم آش دانشگاه تهران بودند با فعاليت

آقاى دكتر ابراهيم يزدى، آقاى دكتر مصطفى چمران وزير دفاع فعلى و آقاى دكتر محمود احمدزاده وزير . پردازم مى
 .ها و صدها افراد ديگرى كه در آن زمان در دانشگاه تهران بودند صنايع فعلى و ده

ارى به ايران آمده بود كميته مركزى نهضت مقاومت ملى ايران تصميم براى ديد) 57(در سفرى كه جانسون    
. اى به جانسون بدهد و نسبت به دخالت امريكا در امور ايران و مسافرت جانسون اعتراض كند گرفت نامه اعتراضيه

مه شدم و من داوطلب دادن نا. آور به جانسون بدهد اين نامه تهيه شد و قرار شد كسى آن را در آن شرايط خفقان
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اى است كه مهندس  اين همان نامه. نام ريچارد كاتم به جانسون دادم نامه را از طريق سفارت امريكا و شخصى به
 .خاطر آن چندين سال از عمر خود را در كنج زندان گذراند بازرگان به

ر سفارت نسبت به در موقع دادن نامه آقاى ريچارد كاتم اظهار داشت شخص او و عده زيادى از همكارانش د    
مرداد نوشته كرميت  28لطفاً به كتاب كودتاى (اند  دخالت امريكا در  ايران اعتراض كرده و مخالف اين دخالت بوده

بار  آقاى كاتم پيشنهاد كرد چنانچه نهضت مقاومت ملى ايران اجازه دهد هرچند وقت يك) روزولت مراجعه فرماييد
او بدهم، پيشنهاد او را به اطالع كميته مركزى نهضت مقاومت رسانيدم و  من او را ببينم و مطالبى كه دارم به

خاطر ندارم ولى مجموعاً شايد چندبار پس از دادن  درست به. كميته تصويب كرد كه در صورت ضرورت او را ببينم
ت امريكا اطالع دول نامه جانسون، آقاى كاتم را ديدم و اعتراضات مجدد نهضت مقاومت ملى ايران را از طريق او به

به كتاب (آقاى كاتم پس از مدتى از سفارت امريكا و وزارت امور خارجه امريكا استعفا داد و از ايران رفت . دادم
 .)مرداد كرميت روزولت مراجعه شود 28كودتاى 

  
  وگو و تماس با مسئولين سياسى امريكا قبل از پيروزى انقالب گفت. 2 
اما قبل از . كنم صبر و بردبارى بيشترى داشته باشيد واجازه دهيد من كمى بيشتر وقت شما را بگيرم من تمنا مى 

 :شروع به توضيح در اين مورد مجبورم مطالبى را به استحضار ملت ايران برسانم و آن اين است
آيد تمام مسئولين سياسى عالم و  مى وجود در هركجاى دنيا كه جريان و يا حركت و يا جنبشى عليه حكومتى به    

كنند و تمام همت و توجه صرف آن  هاى گروهى به آن جنبش و حركت و گردانندگان آن توجه مى نمايندگان رسانه
. دست بياورند شود كه بتوانند رهبران آن حركت مخالف را پيدا كنند و درباره اهداف آن حركت اطالعاتى به مى

اى در كشور ما با حكومت جمهورى اسالمى ايران مخالفت دارند و من  ر حال حاضر عدهد. زنم مثال خيلى ساده مى
ام آن را براى  ماه در اين برهه خاص از زمان را در اروپا بودم و هرشب و هر روز ناظر بر اين جريانات بوده چون پنج

اوى بودم شبى نبود كه فيلم يا در تمام دورانى كه من در سوئد و يا ساير كشورهاى اسكاندين. كنم شما بيان مى
صورت  مصاحبه تلويزيونى با مخالفين دولت جمهورى اسالمى ايران در صفحات تلويزيون و يا مطالب راديو و يا به

عنوان مثال در زمانى كه تلويزيون سوئد به من كه سفير  هاى اين كشور پخش نشود و باز به مقاالتى در روزنامه
دقيقه وقت آن هم در يك هفته داده بود به يكى از آقايان گروه  3كشور بودم فقط  جمهورى اسالمى ايران در آن

دقيقه وقت مصاحبه در يك شب داده بودند تا نظريات مخالف خودش را نسبت به  45مخالف، آقاى رضا براهنى 
 .حكومت جمهورى اسالمى ايران بيان كند

عنوان يك واقعيت نمايندگان سياسى تمام كشورهاى  د كه بهاين را به اين دليل ذكر كردم تا توجه داشته باشي    
گيرند و آن گروه  خارجى مقيم در كشورى كه جنبش يا حركتى در آن وجود دارد با رهبران گروه مخالف تماس مى

هاى گروهى  نمايند و همين كار را نيز رسانه وجودآمدن است تصوير و تعبير مى عنوان دولتى در حال به مخالف را به
هاى  هاى گروهى يا نمايندگى دهند كه شناسايى افراد اين رسانه اعم از روزنامه يا راديو و يا تلويزيون انجام مى

 .پذير نيست هاى جاسوسى مختلف دنيا براى انقالبيون امكان سياسى از نظر عضويت در سازمان
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يروزى انقالب يعنى عمالً از ابتداى سال رسانم كه در دوران قبل از پ حال با توضيحاتى كه دادم به استحضار مى    
خود گرفته بود،  اى به اللَّه امام خمينى شكل تازه كه جنبش ضداستعمارى ايران به رهبرى حضرت آيت 1357

هاى گروهى خارجى با هر گروه و دسته  هاى خارجى در ايران و نمايندگان رسانه نمايندگان سياسى كليه سفارتخانه
 .ند آنها در سرنوشت انقالب اسالمى ايران مؤثرند تماس گرفته بودندكرد و شخصى كه فكر مى

ماه  كنم اواخر آذرماه يا اوايل دى خاطر ندارم ولى فكر مى تاريخ صحيح آمدن آقاى ريچارد كاتم را به ايران به    
) 58(ينى به تهران آمدخم اللَّه امام بود كه آقاى كاتم پس از رفتن به پاريس و احتماالً مالقات با حضرت آيت 1357

و من از طريق سازمان دفاع از حقوق بشر مطلع شدم كه آقاى ريچارد كاتم كه قبالً از او اسم برده بودم به ايران 
 .آمده و با اعضاى سازمان دفاع از حقوق بشر جلسه خواهد داشت، مرا هم براى اين جلسه دعوت كردند

آقاى دكتر ميناچى وزير ارشاد ملى، آقاى دكتر : رت بودند ازافرادى كه در اين جلسه حضور داشتند عبا    
موضوع . اصغر صدر حاج سيدجوادى، آقاى مهندس بنافتى، آقاى ريچارد كاتم و آقاى استمپل و شخص من على

پس از ختم جلسه آقاى كاتم آقاى استمپل را . مورد مذاكره عدم حمايت دولت امريكا از شاه و دولت وقت ايران بود
 .ن معرفى كردبه م
طور كه قبالً هم توجه دادم تمام تالش براى عدم دخالت امريكا در امور داخلى  در تمامى اين مذاكرات همان    

 .هاى وقت بود ايران و عدم حمايت از شاه و دولت
از جلسات نام آقاى رمزى كالرك به ايران آمد و در يكى  هاى معروف امريكا به در همين زمان يكى ديگر از چهره    

اللَّه طالقانى رفته بود من و عده ديگرى از برادران و خواهران هم حضور داشتيم و تالش  حضور حضرت آيت كه به
 .اللَّه طالقانى هم همين تالش همگانى ما بود حضرت آيت

ز دو راه عمل مطلبى را كه در اينجا الزم است توجه دهم اين است كه در تمام انقالبات عالم هميشه انقالبيون ا    
شود  كنند يكى از طريق جنگ مسلحانه و يكى از طريق مذاكره و هميشه اين دو همراه و همزمان هم انجام مى مى

كنم كه همزمان با جنگ قهرمانانه هردو ملت كوبا و  عنوان مثال به انقالب الجزاير و كوبا جلب مى و توجه شما را به
هاى درگير در مسائل ايران همزمان نبرد مسلحانه يك  كرات ما هم با طرفالجزاير مذاكراتى وجود داشته است و مذا

 .اى نيست روش و طريق تازه
  
 مذاكره با نمايندگان سياسى امريكا. 3 

در اينجا نيز قبل از شروع به تشريح وقايع تمنا دارم صادقانه و خالصانه و جدا از هر تعصبى وضع دولت موقت  
وزير افتخار خدمتگزارى به  عنوان معاون نخست س از پيروزى و پنج ماهى كه من بهانقالب را در روزهاى اول پ

گيرانه و بدون توجه به امكانات و حجم مسائل و  كنار گودنشستن و با ديده خرده. خاطر بياوريد كشور را داشتم به
 .مشكالت نگريستن، كار يك مسلمان و يك انسان باانصاف نيست

اللَّه شبسترى  وزير دولت موقت به اتفاق آيت من از طرف آقاى مهندس بازرگان نخست 57بهمن  23روز دوشنبه     
خاطر بياوريد كه  بهمن را به 23صبح دوشنبه . وزيرى را تحويل بگيريم و آقاى رادنيا مأمور شديم كه برويم نخست

اللَّه شبسترى  وجود آيت وزيرى رفتيم و ما به نخست. سوخت تهران در چه حالى بود و در ميان آتش هيجان مى
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خوشبختانه وقتى ما رسيديم جنگى نبود چون برادران انقالبى ما قبالً آنجا را فتح كرده . براى ما بسيار مغتنم بود
 .بودند

ها را تحويل گرفتيم و منظم كرديم و اطاقى را هم در  بعدازظهر ساختمان 2صبح تا  9يا  8هرصورت از ساعت  به    
من خدمت ايشان تلفن كردم و ايشان . وزيرى براى آقاى مهندس بازرگان آماده كرديم ن نخستساختمان كارمندا

من، تو و مهندس : گفتم، ايشان گفتند وزيرى به ايشان خيرمقدم مى هاى ساختمان نخست وقتى در پله. آمدند
هستم كه در هركجا مأمور گويى؟ گفتم سربازى  چه مى. ام عنوان معاون انتخاب كرده صباغيان و دكتر يزدى را به

وزير و بعدها در  عنوان معاون سياسى و روابط عمومى و اجرايى نخست باشم خدمت خواهم كرد و از آن لحظه به
نفر بوديم و با چندصد نفر كارمندان  4روز اول ما فقط . سمت سخنگوى دولت كار خودم را شروع كردم

كنم كه پس از پنج ماه كه من  من فكر نمى. كار كرديم ع بهشناختيم، شرو وزيرى كه اصالً آنها را  نمى نخست
وزيرى آورده بوديم از  وزيرى را ترك كردم تعداد افراد مورد اعتمادى كه ما از خارج براى همكارى به نخست نخست

 .نفر تجاوز كرده باشد 30
ها از آسياب ريخته و كارها نسبتاً روى غلطك افتاده و هر سازمانى را افراد  ماه كه آب 10شما امروز پس از     

ايم دولت  ايد كه چرا ما اجازه داده ايد، اسناد و كارهاى ما را در آن دوران بيرون كشيده كنند آمده زيادى اداره مى
المللى اوست از ايران بيرون ببرد؟ ما اين اجازه  جزئى از حقوق بينامريكا وسائل و لوازم شخصى افراد خودش را كه 

خاطر  داديم، چرا به هاى خارجى كه افرادى در ايران داشتند مى ايم، بلكه به تمام دولت را تنها به دولت امريكا نداده
مه آنها به وحشت هزار امريكايى و بيش از يكصد هزار خارجى ديگر در ايران بودند و ه 40آوريد كه حدود  نمى

ام بود  وزير آنچه را كه وظيفه خواستند از ايران خارج شوند و من با اطالع و تأييد و تصويب نخست افتاده بودند و مى
 ام؟ انجام داده

نام اميرانتظام  اى به هاى خارجى پرونده اميرانتظام تنها در سفارت امريكا پرونده ندارد، بلكه در تمام سفارتخانه    
وزير وقت كه حكومتش يك تكليف  وزير بودم و طبق دستور نخست دارد، چون من معاون اجرايى نخستوجود 

ام گذاشته شده بود به زمين  عهده اى كه به بايستى وظيفه شرعى او بود و من هم كه معاون ايشان بودم شرعاً مى
 .كردم نگذارم، انجام وظيفه مى

و خط امام، بدون اينكه حتى يك روز در عمرت كار اجرايى كرده باشى عنوان مسلمان پير شما دانشجويى كه به    
ساعت كار و نبودن هيچ نوع امكانات اجرايى و  20تا  18پذير بود كه با روزى  اى، چگونه امكان به قضاوت نشسته

اندازه ظرفيت و مگر يك انسان تا چه . ايم انجام داد تر از آنچه ما كرده تر و صحيح كوهى از مشكالت، بيشتر و دقيق
تنها سرشكسته و سرافكنده نيستم  با همه آن مشكالت و كمبودها امروز من نه. امكان فكركردن و كاركردن را دارد

عهده من گذاشته شده بود با كمال صداقت و شرافت و حفظ حقوق ملت  كنم كه سهمى را كه به بلكه افتخار مى
ا رهبران و پيشوايان بزرگ ملت مسلمان ايران كه به سخنان من گوش خواهران و برادران و شم. ام ايران انجام داده

خوانيد منصفانه و صادقانه و دور از هر تعصبى بنشينيد و خدا را حاضر و ناظر  دهيد و يا متن مدافعات مرا مى مى
 .براى قضاوت قرار دهيد و در مورد اعمال من و دولت مهندس بازرگان قضاوت كنيد
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سياست جديدى توسط دانشجويان پيرو خط امام تعريف و  1358ماه  آبان 13ران، اگر از تاريخ خواهران و براد    
اند متعلق به دورانى است كه سياست دولت بازرگان و اطاعت از او  ديكته شده است اعمالى را كه به من نسبت داده

و رئيس دولت وقت از تمام اللَّه خمينى براى ملت ايران تكليف شده بود  يك امر شرعى از طرف حضرت آيت
اما مذاكراتى كه در اين دوران من چه با حضور آقاى مهندس بازرگان . ها و مذاكرات من با اطالع بودند مالقات
ام، برمبناى رسالت دولت براى  وزير و چه با حضور آقاى دكتر يزدى وزير امور خارجه و چه تنها انجام داده نخست

 .و تمامى آنها با اطالع و تصويب دولت انجام گرفته استحل مسائل از طريق مذاكره است 
 مذاكره با نمايندگان سياسى امريكا در سوئد. 4 

 .باز اجازه دهيد توضيحى قبل از تشريح وقايع اين دوران بدهم 
 وزير در تهران كرده بودم، وقتى سفراى عنوان معاون نخست اى كه در دوران خدمت به دليل خدمات صادقانه به    

سفير : روم، الاقل چهارنفر آنها كه عبارت بودند از كشورهاى خارجى متوجه شدند كه به مأموريت خارج از كشور مى
هند، آلمان، فرانسه و انگليس به آقاى مهندس بازرگان در حضور من گفتند، پس از رفتن اميرانتظام چه خواهيد 

ه ديدنم آمده بودند، صادقانه از رفتن من اظهار تأسف كرد؟ و بالاستثناء كليه سفرايى كه تا قبل از رفتن من ب
هاى اول پس از پيروزى انقالب نيروى انتظامى نداشتيم و سپاه پاسداران و  كردند، چرا؟ دليل آن اين بود كه ماه مى

رار اى مورد تهاجم و يا تهديد ق ها هنوز شكل امروز را نداشتند و هر زمان كه منزل سفيرى و يا سفارتخانه كميته
آمدند و براى گرفتن كمك و حفظ جان  گرفت، سفراى آن سفارتخانه چه شب و چه روز به دفتر من مى مى

داند  كنم و خدا مى عنوان مثال حمله به سفارت دانمارك و انگليس را فقط ذكر مى به. كردند خودشان التماس مى
رو  ها و يا پاسداران با چه مشكالتى روبه كميته نفر چه از طريق شهربانى و چه از طريق 4كه در آن دوران پيداكردن 

شدم و تقاضاى  خاطر دارند كه بارها و بارها شب و روز من به ايشان متوسل مى اللَّه مهدوى كنى به كرات به آيت. بود
در  و ايشان اسماً مسئوليت بزرگى را پذيرفته بودند، بدون اينكه سازمانى واقعاً وجود داشته باشد و. كردم كمك مى

ها و حفظ آبروى انقالب اسالمى ايران باعث شده بود كه كليه سفراى  گيرى اين خدمات و پى. اختيار ايشان باشد
 .خارجى از رفتن من اظهار تأسف كنند

با توجه به مراتب فوق و با توجه به اينكه سياست دولت اين بود كه مسائل و مشكالت را از طريق مذاكره حل     
رفتم نمايندگان سفارت امريكا در تهران كه تظاهر به داشتن عالقه براى  ى هم كه من به سوئد مىنمايد، در دوران
مابين ايران و  توانند مذاكرات براى حل مسائل فى كردند اظهار عالقه كردند كه آيا مى مابين مى حل مسائل فى

ان گفتند اشكالى ندارد و پس از دو ماهى وزير اجازه گرفتم، ايش من از آقاى نخست. امريكا را در سوئد دنبال كنند
كه به سوئد رفته بودم از طريق سفارت امريكا در سوئد اطالع دادند كه آقاى استمپل از واشنگتن تقاضا كرده كه 

گفتم اجازه دهيد از تهران كسب اجازه كنم، به . مابين به سوئد بيايد و شما را ببيند براى مذاكره درباره مسائل فى
وزير و وزير امور خارجه تلفن كردم، اجازه دادند بعد به سفارت امريكا در سوئد اطالع دادم كه  نخستشخص آقاى 

در اينجا يك توجه اصولى بدهم كه شما . سوئد آمدند آقاى استمپل و شخص ديگرى بنام جرج كيو به. بيايد
توانستيم بگيريم مگر  ن و دولت نمىخواهران و برادران وهموطنان توجه داشته باشيد كه اصوالً هيچ تصميمى را م
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بنابراين برمبناى سياست حل مسائل از طريق مذاكره، آنها . اينكه آن تصميم به تصويب امام و شوراى انقالب برسد
 :هايى را عرضه كنند و آنچه مطرح كردند عبارت بود از حل آمدند كه راه

مابين را حل كنيم؟ اين سؤالى بود كه  خواهيم مسائل فى ما چه كنيم كه دولت ايران قبول داشته باشد كه ما مى    
 .وزير، وزير خارجه و من و ديگران كرده بودند بارها و بارها در تهران از آقاى نخست

 
جواب همه با هم اين بود كه شما بايستى اوالً صادقانه در امور داخلى ايران دخالت نكنيد و استقالل و حق     

. كردن و دخالت دست برداريد را به رسميت بشناسيد و به آن احترام بگذاريد و از توطئهحاكميت ملى و انقالب ما 
ايد آزاد كنيد و لوازم يدكى مورد احتياج نيروى  شده ما را كه در مورد قراردادها توقيف كرده هاى توقيف ثانياً پول

 .هوايى ما را در اختيار ما بگذاريد
در اين . وزير تهيه كرده بوديم هايى بود كه با مشورت وزير امور خارجه و آقاى نخست ها همه جواب اين جواب    

خواهند براى اثبات حسن نيت خود اطالعاتى را كه در مورد  سفر عالوه بر سؤال فوق كه تكرارى بود، گفتند كه مى
وزير  من نتيجه مذاكرات را تلفنى به آقاى نخست. ان بدهندهاى آنها دارند به دولت اير هاى ايران و دخالت همسايه

اطالع دادم و ايشان پس از مشورت با دكتر يزدى وزير امور خارجه گفتند عيبى ندارد، البته در اين مدت كه من در 
طبق سوئد بودم ساير افراد سفارت امريكا در تهران با مسئولين وزارت امور خارجه و وزارت دفاع و نيروى هوايى 

هايى هم در حل مسائل قراردادها و لوازم يدكى  اظهارات آقاى مهندس بازرگان جلسات متعددى داشتند و پيشرفت
 .كرده بودند كه البته من در جريان آنها نيستم

خواهد درباره  دومين بار در اواخر شهريور دومرتبه از سفارت امريكا در سوئد اطالع دادند كه آقاى جرج كيو مى    
گويا آقاى دكتر يزدى در آن وقت در تهران نبودند، . وزير تلفن كردم باز به آقاى نخست. ئلى به ديدن من بيايدمسا

آقاى . تواند بيايد وزير اجازه دادند به سفارت امريكا در سوئد اطالع دادم كه آقاى جرج كيو مى ولى آقاى نخست
وسائل حفاظتى جنوب وشمال صحبت كرد و دومرتبه  جرج كيو آمد و درباره آينده نفت در جهان و استفاده از

 .هاى قبلى بود هاى من همان جواب كردن روابط دو كشور مطرح كرد كه جواب همان سؤال تكرارى را براى عادى
در چند روزى كه در تهران بودم باز از سفارت امريكا كاردار سفارت تلفن كرد و گفت كه متصدى ميز ايران در  

به آقاى دكتر يزدى تلفن كردم و ايشان اجازه دادند و آقاى كاردار . خواهد شما را ببيند ن آمده و مىواشنگتن به ايرا
ست كه شاه مريض است و ما  ديدنم آمدند و گفتند كه مسئله اين خاطر ندارم به و آن شخصى كه نامش را به

هرصورت  شدت مخالف هستند، گفت به امر به گفتم مردم ايران با اين. خواهيم او را براى معالجه به امريكا ببريم مى
صبح به  11فردا ساعت . وزير و وزير امور خارجه را ببينيم خواهيم آقايان نخست اين يك مسئله حياتى است، مى

آقايان هم همين مطلب را گفتند كه ملت ايران . وزير آمدند و همين تقاضا را تكرار كردند دفتر آقاى نخست
هرصورت  به. شود حتى آقاى دكتر يزدى پيشنهاد كرد كه او را به اروپا بفرستند، گفتند نمى. ردتواند آن را بپذي نمى

من قبل از بازگشت به . عهده خواهيد داشت به آنها گفته شد خود شما و دولت امريكا مسئوليت عواقب اين امر را به
ا را نيز خدمتشان گفتم، با ناراحتى ه سوئد خدمت امام رسيدم و ضمن عرض گزارش كارهاى سوئد، آمدن امريكايى

 .ها خيلى احتياط كنيد فرمودند با امريكايى
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بعد كه سفارت امريكا در تهران از طريق دانشجويان پيرو خط امام . اى بود كه من با آنها داشتم اين آخرين جلسه    
آقاى جرج . ها را ندارد كايىگرفتن با امري يك از مسئولين كشور حق تماس تصرف شد و امام دستور دادند كه هيچ

به او گفتم طبق دستور امام رهبر كشور، هيچ . خواهد مرا ببيند ها مى كيو از آلمان تلفن كرد كه براى مسئله گروگان
 .كس حق تماس و مذاكره را ندارد و تلفن را قطع كردم

  
 سعى در نگهداشتن بختيار. اتهام دوم 

از هم حوصله به خرج داده به عرايض صادقانه من همچنان بدون تعصب و اميدوارم ب. خواهران و برادران هموطن 
 .گيرى و منصفانه توجه فرماييد جهت

اللَّه خمينى در زمانى كه در پاريس بودند، يكى از دستورات ايشان درباره شخص  خاطر داريد كه حضرت آيت به    
اين بود كه اگر بختيار . وافقت امام را جلب نمايدقول ايشان خودش م بختيار كه اصرار داشت خدمت امام برسد و به

دانيد كه بختيار قبل از  از طرف ديگر مى. عنوان يك فرد ساده ايرانى خواهند پذيرفت استعفاء بدهد احتماالً او را به
ى اينكه ماسك از چهره كثيف خودش بردارد و فرمان نوكرى از شاه جنايتكار بگيرد ظاهراً در صف مليون و جبهه مل

وزيرى رسيد من به آقاى  وقتى او به نخست. نتيجتاً با همه افراد مبارز از دوران دكتر مصدق آشنا بود. قرار داشت
مهندس بازرگان پيشنهاد كردم كه اگر ايشان و ساير رهبران موافقت كنند من به ديدن بختيار بروم و او را راضى 

گونه آشنايى با  ضمناً اضافه كنم تا آن تاريخ هيچ. ده بودنديعنى همان دستورى كه امام دا. كنم كه استعفا بدهد
طور مشخص براى من  آقاى مهندس بازرگان با ساير رهبران انقالب در تهران كه تا آن وقت به. بختيار نداشتم

دليل  آقاى دكتر احمد مدنى برادر مبارز و فداكار با بختيار به. شده نبودند صحبت كردند و گفتند برو شناخته
عضوبودن در جبهه ملى آشنا بودند و بختيار به ايشان اصرار داشت كه سمت وزارت كشور را در كابينه بختيار 

مطلب را با دكتر مدنى در ميان گذاشتم قول داد وسيله مالقات را فراهم كند و . بپذيرد و ايشان رد كرده بودند
اين جلسات و مذاكرات با بختيار . مقام خود كنار برودديدن بختيار رفتم و از او خواستم كه از  فراهم كرد و من به

روز زمامدارى او  38تنهايى و چه در مالقات خصوصى بين آقاى مهندس بازرگان و بختيار بارها در مدت  چه به
بود بختيار به استعفا رضايت داد و متن  1357ماه  كنم در حدود دهم بهمن بار كه فكر مى تكرار شد تا يك

در آن جلسه آقاى دكتر مدنى هم . دهم ا با خط خودش نوشت و گفت تحت اين شرايط من استعفا مىاستعفانامه ر
 .متن را به اتفاق ايشان براى استحضار مهندس بازرگان به مدرسه رفاه برديم. حضور داشتند

هندس بازرگان بود، باز اطالع داريد كه مدرسه رفاه محل اجتماع روحانيت مبارز تهران و شوراى انقالب و دفتر م    
هاى من با بختيار از قبل توسط  در مدرسه رفاه براى اولين بار با جناب آقاى دكتر بهشتى كه در جريان مالقات
كنم تمام اعضاى مشترك جامعه  مهندس بازرگان قرار گرفته بودند مالقات كردم ايشان ما را به اتاقى كه فكر مى

: ر آن حضور داشتند هدايت كردند، افرادى كه در اين اطاق بودند عبارتند ازروحانيت مبارز تهران و شوراى انقالب د
اللَّه ربانى شيرازى،  اللَّه موسوى اردبيلى، آيت اللَّه مطهرى، آيت اللَّه دكتر بهشتى، آيت اللَّه طالقانى، آيت حضرت آيت

اللَّه  اللَّه طالقانى، دكتر باهنر، آيت تا اين تاريخ من فقط خدمت آيت. االسالم هاشمى رفسنجانى و دكتر باهنر حجت
البته عده ديگرى هم از آيات عظام بودند كه من نه هيچ وقت آنها را . موسوى اردبيلى و دكتر بهشتى رسيده بودم
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من و دكتر مدنى در سر ميزى كه آقايان نشسته بودند، نشستيم و . دانستم مالقات كرده بودم و نه نام آنها را مى
البته واضح بود كه آقايان قبالً هم از طريق آقاى . ت خودمان را با بختيار به استحضار جمع رسانيدمگزارش مالقا

اللَّه طالقانى فرمودند اينجا در حضور جمع به  پس از اتمام گزارش آيت. بودند مهندس بازرگان در جريان مى
االسالم هاشمى  ه ربانى شيرازى، حجتاللَّ ، آيت)59(اللَّه مطهرى با انگشت به آيت. اى نخواهيم رسيد نتيجه

رفسنجانى و دكتر مدنى و من اشاره كردند كه به اطاق ديگرى برويم و آقاى هاشمى رفسنجانى با مشورت با 
البته دكتر مدنى و من هم . اللَّه ربانى شيرازى متن جديد را به خط خودشان تهيه كردند اللَّه مطهرى و آيت آيت

چون نزديك . پس از آنكه تمام شد به ما دادند و گفتند آن را به بختيار بدهيد. داديم نشسته بوديم و گوش مى
بختيار متن جديد را قبول . شب نتوانستيم ولى من فردا آن را به دفتر بختيار بردم ساعت حكومت نظامى بود آن

و همه آقايان ديدند و قرار متن را دومرتبه به مدرسه رفاه بردم . كرد و دو اصالح كوچك با خط خودش در متن كرد
شد توسط آقاى مهندس بازرگان با پاريس تماس گرفته شود و چنانچه امام موافقت فرمايند به مرحله اجرا گذاشته 

ساعت يا بيشتر تلفنى با پاريس با دكتر يزدى صحبت كردند و  آقاى مهندس بازرگان شايد در حدود يك. شود
من در مذاكرات تلفنى حضور . امام رسانيده شود و جوابش را به تهران بدهند توضيح دادند و قرار شد متن به اطالع

نداشتم اما از آقاى مهندس بازرگان شنيدم كه ابتدا دكتر يزدى اطالع داده بوده است كه امام موافقت فرمودند ولى 
مه اوليه كه به انشاء و به نا نتيجتاً اين موافقت! بعد تلفن كرده بوده است كه نه اين متن مورد موافقت امام نيست

. اللَّه ربانى شيرازى بود انجام نشد اللَّه مطهرى و آيت االسالم هاشمى رفسنجانى و مشورت و تائيد آيت خط حجت
داد و ما معتقد بوديم كه  داشتيم، چون هر روز ملتمان چند هزار قربانى مى معهذا ما دست از تعقيب مسئله برنمى

تر و از تعداد شهدا و  زير بكشانيم، پيروزى ملت را سريع وزيرى به وانيم از صندلى نخستهرچه زودتر بختيار را بت
الذكر من با بختيار تماس گرفتم و حتى  در نتيجه باز به دستور و موافقت رهبران فوق. قربانيان جلوگيرى كنيم

ابى و خودش و تيمسار اى را با حضور آقاى دكتر سح بختيار براى اينكه از خودش سلب مسئوليت كند جلسه
چيز در  خواستند بگويند همه باغى و تيمسار مقدم و من تشكيل داد كه جالب بود آن دو نفر ارتشى و امنيتى مى قره

آن شب . تواند ارتش را متوقف سازد وزير هست و بختيار اصرار داشت كه بگويد نمى عنوان نخست اختيار بختيار به
بهمن در منزل او داشتم باز قانع شد كه  20كه ،شايد دوساعت، عصر جمعه  اى جايى نرسيدم، اما در جلسه به

 .استعفاء بدهد
شب  10مرتبه ساعت حكومت نظامى را از ساعت  جاى شنبه جلسه را به يكشنبه موكول كرد و يك اما روز بعد به    

ن مدت آزادى حركت مردم در كرد به چهار بعدازظهر تقليل داد و در مغز كوچك خودش فكر كرده بود كه با كوتاه
خوشبختانه . شب بتواند به محل اقامت امام و ساير رهبران حمله كرده و آنها را از بين ببرد روز شنبه، در شنبه
البته اين . ها بريزند، اين توطئه را خنثى كرد موقع امام كه اعالم كرده بودند همه مردم به خيابان تصميم قاطع و به

 22دليل فردا صبح يعنى يكشنبه  همين به. كسى جز امام توجه به اين توطئه نكرده بودندرا هم بگويم كه هيچ 
بهمن  22يكشنبه (بعدازظهر يعنى  4بهمن بختيار به دفتر مهندس بازرگان به من تلفن كرد و گفت امروز ساعت 

گير و  تانه پيروزى چشمخوشبخ. همان جلسه تشكيل شود و او خواهد آمد و استعفاء خواهد داد) بعدازظهر 4ساعت 
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صبح  10شب و صبح يكشنبه باعث شد كه ارتش منهدم گردد در ساعت  غيرمنتظره ملت قهرمان ما در شنبه
 .تصميم به بيطرفى بگيرد كه اين تصميم در ساعت يك و ده دقيقه بعدازظهر اعالم شد

گان و آقاى دكتر سحابى و ساير حال طبق توضيحاتى كه در باال دادم و خوشبختانه شخص آقاى مهندس بازر    
اللَّه مطهرى همه زنده و حاضرند چگونه تالش ما براى واداركردن بختيار  اللَّه طالقانى و آيت رهبران جز حضرت آيت

 !داند؟ به استعفاء طبق دستور امام حمل بر حمايت و نگهدارى بختيار شده است، خدا مى
  
  انحالل مجلس خبرگان. اتهام سوم 
ى كه در مهرماه سال جارى به تهران آمده بودم، متأسفانه مانند مسافرت قبل يك سؤال براى مردم مطرح در سفر 

شود و  هايى كه از طرف ضدانقالب در سرتاسر مملكت انجام مى بود و آن اينكه با وجود بيكارى فراوان و خرابكارى
يستى كرد تا دوران رسيدن به حكومت وحشت عدم امنيتى كه با شايعات فراوان ضدانقالب وجود داشت چه با

ترى را به انقالب اسالمى ايران وارد سازد؟ اين بحث  دائمى را كوتاه كرد واجازه نداد كه ضدانقالب ضربات سنگين
 .كردند مند به سرنوشت انقالب درباره آن فكر مى جا وجود داشت و همه افراد عالقه همه
نهضت مقاومت دور هم جمع بوديم و مطابق معمول بحث شايعات رايج  اى از دوستان ها كه با عده يكى از شب    

وجود  شدن مدت مجلس خبرگان به دليل طوالنى شد اين فكر كه به گشايى آن فكر مى كشور مطرح بود و درباره راه
صدر و صدر حاج سيدجوادى كه قاضى و حقوقدان  قرار شد كه آقايان بنى) 60.(آمده بود انحالل آن مجلس بود

فرداظهر . وزير برسانم ضمناً قرار شد خود فكر را من به اطالع آقاى نخست. بودند مطالعه كنند و نتيجه را بگويند
متن . ايشان گفتند ابتدا بايستى متن را ببيند. خدمت آقاى مهندس بازرگان رسيدم و ايشان را در جريان گذاشتم

كوچكى تهيه شده بود كه آن را براى اطالع آقاى صدر به خط و انشاء ايشان در روى كاغذ  توسط آقاى بنى
كردن در هيئت دولت هست كه وزرا آن  ايشان مدتى فكر كردند و گفتند وقتى طرحى قابل مطرح. وزير بردم نخست

 .را امضا كنند
د نفر شدند قبل از شركت در جلسه هيئت دولت اين طرح را امضا كردند و دادن 17بقيه آقايان وزرا كه جمعاً     

خدمت آقاى مهندس بازرگان و ايشان در جلسه هيئت دولت مطرح كردند و قرار شد فردا خدمت امام برسند و آن 
 .را ارائه دهند كه البته امام طرح را رد كردند

وقتى دادستانى . من يك كپى از اين پيشنهاد را با خود به سوئد بردم و در بين اسناد و مدارك خود نگهداشتم    
وشته را در بين اوراق و اسناد خصوصى من در سفارت ايران در سوئد كه به تهران فرستاده شده بود پيدا متن اين ن

هم از خارج ايران به من تلقين شده است وقتى توضيح دادم و تحقيق  كردند، فكر كرده بودند كه شايد فكر آن
ادسراى انقالب و دانشجويان پيرو خط كردند مسئله براى دادستانى روشن شد و با وجودى كه تماس دائمى بين د

امام وجود دارد و بدون شك دانشجويان نيز از توضيحات من و تحقيقات دادسراى انقالب و صحت توضيحات من 
ام و آن هم از طرف  عنوان يك توطئه كه من عامل آن بوده اند معهذا با كمال تأسف دومرتبه آن را به مطلع شده

 .ف حق مطرح كردندامريكا ديكته شده است برخال
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  اجازه خروج. اتهام چهارم 
وزيرى بايستى به استحضار هموطنان عزيز برسانم كه  در مورد دادن اجازه خروج به افراد در دوران معاونت نخست 

وجود آورده بوديم و آن عبارت از اين بود كه كميته  وزيرى به وزير، ما سيستمى را در نخست با موافقت آقاى نخست
شد بايستى ابتدا نسبت به خروج افراد  وزير اداره مى وزير كه زير نظر معاون امور انقالب نخست نخست امنيت

الخروج است و اگر در ليست آنها وجود  نوشتند كه ممنوع اظهارنظر كند و اگر كسى در ليست آنها وجود داشت مى
كارى  وزير ما يك محكم يد دفتر امنيت نخستها نيست و عالوه بر تأي الخروج نوشتند كه در ليست ممنوع نداشت مى

كرديم و آن اين بود كه يكى از اعضاء هيئت دولت يا دفتر كميته انقالب امام و يا يكى از افراد كادر  ديگر هم مى
در آن صورت اينجانب اجازه خروج صادر . رهبرى كتباً نوشته باشند و مسئوليت خروج افراد را پذيرفته باشند

 .كردم مى
متأسفانه دو روزنامه صبح تهران، روزنامه صبح آزادگان و روزنامه جمهورى اسالمى ايران بدون بررسى و مطالعه     

وزيرى هركدام سندى را  و يا الاقل سؤال از شخص من يا ساير مسئولين براى آشنايى به نحوه كار ما در نخست
تند كه برخالف اخالق و هم اسالم و هم قانون منتشر ساخ» هم سند خيانت ديگرى از اميرانتظام اين«عنوان  به

 .اند تجديدنظر كنند اساسى است و اميدوارم اين برادران نسبت به آنچه كرده و گفته
عرض شما ملت ايران و رهبران  شدن سخن و عرض معذرت فراوان اجازه دهيد يك نكته را به با وجود طوالنى    

 .عاليقدر مذهبى و سياسى برسانم
مصاحبه و سخنرانى درباره شناساندن حقوق  50ماهى كه در كشورهاى اسكانديناوى بودم، بيش از  5در مدت     

ام كه تمامى متن  هاى دولت جنايتكار امريكا انجام داده ديده ايران و اهداف انقالب اسالمى و دخالت ملت ستم
دارد و تعدادى از آنها را هم شما مردم ايران قبل از فارسى و انگليسى آنها در دادسراى انقالب اسالمى ايران وجود 

هيچ فرد عالقمند به انقالب اسالمى و وضع سياسى ايران در كشورهاى اسكانديناوى نيست . ايد توقيف من شنيده
هاى اينجانب نخوانده و يا نشنيده باشد و جاى تأسف  ها و يا مصاحبه طلبانه ملت ايران را در سخنرانى كه فرياد حق

ترين اتهامات تاريخ  ترين و ننگين جاى دست شما درد نكند مورد كثيف قول مهندس بازرگان به سيار است كه بهب
 .ام بشرى قرار گرفته

هاى تهران خوانده بودم كه دانشجويان پيرو خط امام دست به افشاگرى  من قبل از حركت به ايران در روزنامه    
دانستم كه با خدمات گذشته  اى نيز خوانده بودم و ضمناً مى ندس مقدم مراغهاند و افشاگرى آنها را درباره مه زده

 :نام من در سفارت امريكا وجود دارد واما چرا به ايران آمدم به دو دليل اى هم به من پرونده
 .اعتماد و تكيه به انجام خدمات شرافتمندانه و صادقانه خودم به ملت ايران و انقالب اسالمى ايران. 1    
ها مردم ايران در انتظار آن  تنها ميليون اعتماد به وجود عدالت اسالمى در حكومت انقالب اسالمى كه نه. 2    

 .ها در جهان در انتظار اين عدالت است هستند بلكه همه چشم
ه زاده تماس گرفتم و با آقاى كمال خرازى معاون وزارت امور خارج من به محض ورود به ايران با آقاى قطب    

را كه توسط آقاى كروميت روزولت كه سمت رهبرى  1332مرداد  28صحبت كردم و چون كتاب كودتاى ننگين 
كودتاى ايران را داشته است ترجمه و به همراه آورده بودم تا از طريق امام خمينى به دانشجويان مسلمان پيرو خط 
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ملت ايران تقديم كنم، در تماس تلفنى با آقاى خاطر طرح در دادگاه جاسوسان امريكايى و دفاع از حقوق  امام به
البته . دكتر خرازى بنا به پيشنهاد خود ايشان براى مالقات با دانشجويان پيرو خط امام تقاضاى وقت مالقات كردم

عنوان جاسوس به زندان دانشجويان پيرو  جاى تعيين وقت و قبول هديه ناچيز من با مسلسل و گارد محافظ به به
 .ايت شدمخط امام هد

باشد و  مى 1332مرداد  28ترين سند دخالت امريكا در امور داخلى ايران و كودتاى ننگين  اين كتاب كه بزرگ    
امريكا و مسئول اجراء كودتا نوشته شد بدون حضور من از طريق آقاى  CIAتوسط كرميت روزولت مأمور عاليرتبه  

 .مهندس بازرگان خدمت امام خمينى تقديم شد
ا عرض معذرت از اطاله كالم تمنا دارم با درنظرگرفتن خداى بزرگ كه ناظر بر اعمال همه ماست درباره من به ب    

 .كنم قضاوت بنشينيد و در خاتمه دو بيت شعر از شاعر بزرگ ايران مولوى ذكر مى
 آنكه او را غم جان است به دريا نرود       گوهر قيمتى از كام نهنگان آرند 

  استـه گـنـان نـيـا اندر مـرهـخـف        تـهاس هربا سنگـك ه درياـدر ت 
  

  با عرض تشكر فراوان    
  گاه دانشجويان پيرو خط امام بازداشت    

  عباس اميرانتظام    
  58بهمن  18اطالعات،     
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   19ضميمه  
  اگر اسم اين ارتباطات جاسوسى است، صاحب اختياريد: مهندس بازرگان

 
 )61.(اللَّه اليحب الخائنين و اما تخافن من قوم خيانة فانبذ الهيم على سواً عان 

هاى گروهى پخش گرديد  چندى قبل توضيحات و تفسيرهاى ناروايى در مورد نهضت آزادى ايران از طريق رسانه    
 .اى را برانگيخت زده تابهاى ش هاى مغرضانه و استنتاج شدن اذهان شده، اتهام كه موجب تحريك احساسات و مشوب

هاى  ترين حركت ترين و راديكال گذاران نهضت اسالمى ايران بوده و خالص اعضاى نهضت آزادى كه از پايه    
رغم سوابق روشن خود در  وجود آورده بودند، على ايدئولوژيك و سياسى را عليه استبداد پهلوى و استيالى خارجى به

هاى وارده لب به شكوه نگشوده  تعمارى، براى حفظ وحدت ملت در برابر تهمتبستر مبارزات ضداستبدادى و ضداس
ها و  جان خريدند كه در بحبوحه هيجانات ناشى از قتل عثمان و انقالب حادث شده و قضاوت و پيام على را به

 :هاى عجوالنه فرمود درخواست
 )62(القلوب مواقعها اصبروا حتى يهدالناس و تقع    
بحمداللَّه جريانات انتخاب رئيس جمهور به اتمام رسيده و موجبات تحريك فروكش كرده، فرصتى  و اكنون كه    

شده در اذهان و نيز پاكسازى فضاى آلوده سياسى، به تشريح برخى  است تا براى رفع هرگونه شبهه و سؤال مطرح
  زبان حال و گذشته را تكرار كنيم كه وتار ملت بپردازيم و هاى تيره ارتباطات سياسى در ايام قبل از انقالب و سال

  بودم آن روز من از طايفه دردكشان 
  نشان كه نه از تاك نشان بود و نه از تاك

هاى عملى براى استقالل كشور و آزادى و آئين و شرف بنمايد، نه  هر حزب و جمعيت، اگر خواسته باشد فعاليت    
دار آنها را  هاى ريشه و دخالت) اعم از امپرياليست و كمونيست( گر خارجى هاى قدرتمند سلطه تواند وجود دولت مى

ناديده بگيرد و نه بدون شناخت روشن عوامل مؤثر خارجى از طريق بررسى و ارتباط با حريف به منظور تبليغ و 
ر نيروهاى بايد در ضمن توكل بر خدا و تكيه ب. دست آورد توفيقى به) 63)(اى از مبارزه عنوان مرحله به(تأثيرگذارى 

بردارى را از افكار عمومى مساعد آزاديخواهان جهان و تضاد درونى و برونى  خلق او حداكثر استفاده و بهره
 .ها بنمايد ابرقدرت

دادن،  كردن دربست ارتباطهاى سياسى با بيگانه و عوامل خودى او و عنوان جاسوسى و سازشكارى محكوم    
ترين ردپا منتهى به زندان و احياناً  ايطى انجام شده باشد كه كشف كوچكخصوصاً اگر اين اعمال در دوران و شر

 .ورزى انصافى و غرض اطالعى و بچگى است يا روى بى شده است، يا روى بى اعدام مى
واردين در سياست و انقالب ايران و براى هموطنان روشن گردد، و  براى آنكه  حقايق و وقايع گذشته براى تازه    

هاى ابهام و اتهام پاك باشد، مبادرت به تشريح مختصر بعضى از  زات هفتاد و چندساله ملت، از لكهتاريخ مبار
خاطر مانده و قابل اعتماد  تا آنجا كه به» نهضت آزادى ايران«و ) 64(مخفى نهضت مقاومت ملى ارتباطهاى نيمه

 .نماييم باشد، مى
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ها و نظرياتشان منظور نيست، بلكه  و ارائه تمام فعاليت ها كردن آن گروه بديهى است كه در اين بحث معرفى    
 .گردد طور اشاره و اجمال بيان مى صرفاً ارتباطهاى سياسى آن هم با اختصار و به

هاى  پاى زمان حركت كند و خود را در جو زمان و مكان در اين بررسى و سير تاريخى خواننده الزم است پابه    
ر پديده و عملكرد اجتماعى تنها در چهارچوب و موقعيت زمان خود از نظر وضعيت مربوطه بگذارد، زيرا شناخت ه

 .پذير است نيروهاى خودى و بيگانه، ميزان رشد و آگاهى مردم، تشكل و رهبرى آنها امكان
ضى از تنها با امريكا بلكه با بع گذاران و اعضاء و عالقمندان به نهضت آزادى ايران و نهضت مقاومت ملى، نه پايه    

تنها از چندماه مانده به پيروزى  اند، نه وبيش پنهانى داشته كشورهاى اروپايى و نيز با دولت وقت ارتباطهاى كم
ها و  ها، بلكه گروه تنها اين گروه و نه 1332مرداد  28سال پيش بعد از كودتاى  26درخشان انقالب بلكه از 

 .اند شتهاى دا هاى ملى و مذهبى ديگرى نيز چنين شيوه شخصيت
اند و اگر خدمت و افتخار باشد انحصار به نهضت  بنابراين اگر ارتباطات سياسى جرم و خيانت باشد همگى شريك    

 .مقاومت و نهضت آزادى ندارد
اول بايد ديد اين اقدامات روى چه نيت و براى چه هدفى انجام گرديده و سپس چه » االعمال بالنيات«مصداق  به    

 .از آنها نتيجه شده است) وببد يا خ(آثار 
  
 ها اهداف و برنامه 

 :ها دو چيز بود در ارتباط با خارجى» نهضت مقاومت ملى«هدف و برنامه . 1 
شده ملت ايران به دنيا و اثبات اينكه دكتر مصدق پيشواى محبوب و منتخب ايران بوده،  اوالً رساندن نداى خفه    

 .دولت او با كودتاى امريكايى انگليسى زاهدى ساقط شده است
ور است، هاى بيگانه غربى و شرقى به ايران برگشته، خائن و منف ثانياً شاه فرارى كه با دسيسه و دستور دولت    

نشانده او منعقد شود فاقد اعتبار است و همكارى و پشتيبانى امريكا و اروپا در  هاى دست قراردادهايى كه با دولت
 .بلندمدت به سود خود آنها نيز نخواهد بود

ات هايى چند با مطبوعات و با مقام دانشجويان خارج كشور با استفاده از محيط آزادتر و امكانات بيشتر تماس. 2    
نوشتند و حتى با امثال كندى مالقات  ها و مقاالتى مى گرفتند و نامه مؤثر پارلمانى و قضايى و سياسى آن ممالك مى

دريغ  كردن تبليغات فريبكارانه شاه و سفيرانش بود كه بى هدف آنها شناساندن اوضاع واقعى ايران و خنثى. كردند مى
نشجويان ما كه ممنوع و محروم از مراجعت به وطن شده بودند، وسائل عالوه بر آن، دا. كردند از كيسه ملت خرج مى

هاى حقوقى و سياسى  آشنايى و مكاتبه و مالقات مبارزين داخل كشور را با نمايندگان سازمان ملل و كميسيون
 .كردند فراهم مى

ايران در داخل و خارج  از يكى دو سال مانده به پيروزى انقالب، هدف و برنامه فعالين سابق نهضت آزادى. 3    
 :كشور از برقرارى ارتباطات دو منظور ذيل گرديد

 .اللَّه خمينى سازى براى بازگشت آيت معرفى جهانى مبارزه و نهضت اسالمى ايران و زمينه: اوالً    
 .نمودند كه از او مىاى  طلبانه جانبه نفع برگرداندن افكار عمومى اروپا و امريكا از شاه و برداشتن حمايت همه: ثانياً    
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  ترتيب كار و نتايج حاصله. ب 
هاى مقيم يا مأمور به ايران زياد بود  خاطر آنكه كنترل روى خارجى در دوران فعاليت نهضت مقاومت ملى به. 1 

 .گرفت طور غيرمستقيم و با تدابير احتياطى صورت مى ارتباط به
دعوت دولت كودتا در باشگاه دانشگاه تهران تشكيل گرديده بود و  شناس به اى از دانشمندان ايران مثالً كنگره    

. هايى تقديم نمايند گل عنوان استقبال و تجليل از ميهمانان دسته براى ظاهرسازى از دانشجويان خواسته بودند به
اى گذاردند كه بعداً  كپى شده افشاگرانه ا نامه پلىه گل دانشجويان عضو نهضت مقاومت ملى در داخل دسته

 .هايى دريافت گرديد جواب
 

وزير هندوستان را به ايران دعوت كرده و در برنامه پذيرايى او سه  همچنين زمانى كه دولت وقت، نهرو نخست    
و ) 65.(ايشان برساند بينى نموده بود، نهضت مقاومت ملى توانست نامه مفصلى به جلسه سخنرانى در دانشگاه پيش

 .بودن آن را تشريح نمايند فشارها و فسادهاى نظام مسلط و غيرقانونى
در اثر اين نامه آقاى نهرو در كنفرانس دوم خود به تفصيل از آزادى و حقوق مردم هندوستان و ممالك     

 ...دموكراسى صحبت كرد و كنفرانس سوم و ادامه پذيرايى را از دست داد

هاى مأمور در ايران تنظيم و به  اى براى كليه امريكايى هاى اول بود كه نامه معترضانه همان سال باز در    
امضا ولى پرمحتوى به آدرس آقاى اللهيار  آنها نيز بعد از دو سه ماه جوابى بى. هايشان ريخته يا رسانده شد خانه

در اين نامه تا حدودى به مبارزين . رستادندف) رهبر حزب ايران و سفيركبير سابق دكتر مصدق در واشنگتن(صالح 
 .هرحال حمايت خود را از شاه هم توجيه نموده بودند ايران حق داده و عذرخواهى خفيفى كرده بودند، ولى به

ها هديه يك قاليچه نفيس به موزه قاهره  از اقدامات ارتباطى ديگر نهضت مقاومت در آن دوران و در اين زمينه    
 .خاطر پيروزى در جنگ سوئز بود ان و براى تبريك به عبدالناصر بهنام ايراني به

با يك جوان ) آقاى اميرانتظام و مرحوم رحيم عطائى(وسيله دو نفر از اعضاء خود  نهضت مقاومت ملى ايران به    
موضع پرداختند و هركدام از  دانشجوى امريكايى ارتباط منظم داشت كه به بررسى و بحث روى مسائل سياسى مى

رفت جوان امريكايى تفاهم و تمايل بيشتر نسبت به حقوق  نظر پيش مى هرقدر تماس و تبادل. نمودند خود دفاع مى
نام ناسيوناليسم در ايران تأليف نمود كه به  كرد و در پايان مأموريت خود نيز كتابى به شده مردم ايران پيدا مى پايمال

 .هاى بعد گرديد مدافع هميشگى تظاهرات ايرانيان در سال فارسى ترجمه شده است، اين شخص بعدها نيز
ها در گوشه و كنار اروپا سردرآورد و پرتو اميدى در  چندسال از كودتا نگذشته بود كه آثار ارتباطها و افشاگرى    

 .هاى بعد گرديد وجود آمده مقدمه تشكيل و تظاهرات پرطنين سال دل دانشجويان به
ها و  ن خارج كشور با مردم و محافل در ابتداى كار مستقيم و آسان بود و از طريق مالقاتارتباط دانشجويا. 2    

 .گرفت مكاتبه و سخنرانى و پخش تراكت انجام مى
گرديد و در مراجعت به  جا شدت يافت، مبارزه دشوار مى اما بعدها كه مراقبت و حضور جاسوسان ساواك در همه    

 .شدند اى ناچار به اقامت در غربت مى طورى كه عده آمد، به راوان به استقبالشان مىهاى ف ايران مزاحمت و محروميت
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ديدند و مطلعين و  اين افراد در امريكا اعضاى كنگره و رؤساى احزاب و كانديداهاى رياست جمهورى را مى    
 .كردند مدافعين چندى نسبت به حقايق و مردم ايران جلب مى

هايى براى شناساندن ملت ايران و دفاع از  خواه اروپا و امريكا انجمن دوست و آزادى انهاى انس بعضى از شخصيت    
 .قدمى ايرانيان بود دادند كه اغلب با همكارى و گاهى پيش حقوق مردم ما تشكيل مى

آمدند و از پنج شش سال به انقالب مانده خبرنگارانى به اقتضاى حرفه يا به تشويق و معرفى دانشجويان به ايران     
از آن جمله بود مالقات با اريك . كردند با احتياط تمام با بعضى از سران ملى تماس گرفته كسب خبر و مصاحبه مى

و خبرنگار نوول ابسرواتور در دوسال  1353رولو، خبرنگار لوموند پاريس با آقاى مهندس بازرگان در حوالى سال  
اروپا مقاالت تشريحى و تحليلى از نهضت اسالمى ايران منتشر  اى كه زودتر از مطبوعات ديگر دو روزنامه(بعد 

 ).ساختند
  
  دوران بحران وانقالب 
گيرى  نشانده امريكا و اوج دنبال گسترش مبارزات ضدامپرياليستى در اغلب كشورهاى دست به 1356در سال  

براى قطع ) از شكست ويتنامپس (مبارزات مسلحانه در ايران و همچنين فشارى كه افكار عمومى مردم امريكا 
كرد، كارتر براى حفظ درازمدت منافع امريكا از سوپاپ  هاى ديكتاتورى به دولت خود اعمال مى حمايت از رژيم

هاى حقوق  خاطر جلوگيرى از انفجار و انقالب در ايران به شاه براى اعالم و اجراى آزادى اطمينان استفاده كرده و به
ولو (كشيدنى  و به اين وسيله امكان نفس) وزيرى دكتر امينى زمان نخست 1341به سال تكرار تجر(بشر فشار آورد 

 .در صحنه كشور ما پديدار گشت) ضعيف و با ترديد
سابقه عظيم به سخنرانى و انتقاد و افشاگرى  ها اجتماعات بى هايى روى كاغذ رفت، در مساجد و باشگاه قلم    

مى خمينى در سطح وسيع و تقريباً بالمانع پخش شد، خبرنگاران با عكاس و اللَّه العظ پرداختند، نوارهاى آيت
طرف ايران سرازير شدند وصفحات  فيلمبردار از كشورهاى اروپاى  غربى و امريكا و بعداً از اروپاى شرقى و آسيا به

 .دهنده شور و هيجان و عظمت و احياناً حقانيت انقالب گرديد مطبوعات دنيا انعكاس
اللَّه حاج سيد ابوالفضل زنجانى و اعضايى از  تأسيس جمعيت ايرانى دفاع از آزادى و حقوق بشر از طرف آيت    

كردن آن نزد مقامات سازمان ملل متحد  هاى ملى ديگر و شناساندن و رسمى نهضت آزادى و احزاب و شخصيت
ارتباط وسيله مؤثرى براى افشاگرى خفقان و آزار و  وسيله برادران مقيم امريكا يكى ديگر از اقدامات براى برقرارى به

 .المللى بود جنايات شاهنشاهى در سطح بين
پشت در خانه بنده و  1357فروردين  20شب  هايى بودند كه در نيمه العمل و تهديد فورى دولت بمب عكس    

شاه جنايتكار در دنيا رسواتر  طور همزمان منفجر شد و با اين عمل ناشيانه، چهارنفر ديگر از مؤسسين جمعيت به
چندى بعد آقاى باتلر شخصيت معتبر حقوق بشر امريكا به ايران آمده از شاه اعتراف به جرم و اجازه گرفت با . شد

 .مؤسسين حقوق بشر ايران و بعضى از مبارزين بازارى و روشنفكر مصاحبه نمايد
گرفت، ليكن با مصونيت نسبى خود  اك قرار مىدفتر جمعيت حقوق بشر هرچند مورد تهاجم و دستبرد ساو    

هاى آزاد يا دولتى و ديپلماتيك  ميعادگاه مناسبى براى آمدورفت خبرنگاران خارجى و داخلى و مالقات با شخصيت
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المللى بودند  از جمله با اعضاى برجسته سفارت و وزارت خارجه امريكا كه در رابطه با حقوق بشر بين. گرديد
 .ام شدهايى انج مالقات

اى  در تهران دارد و با سازمان عفو  غيراز جمعيت حقوق بشر، با صليب سرخ كه مركز آن در ژنو است و شعبه    
هايى از نمايندگان يا  ها و دعوت ها و مالقات المللى كه مركز آن در لندن است، ارتباط برقرار گرديد و مسافرت بين

ها را  ها را از نزديك ديدند و گزارش واقعيت ايران و كيفيت زندان عمل آمد و هردو جمعيت قضاياى رؤساى آنها به
المللى به حمايت از زندانيان و بهبود وضع آنان نمودند و در اين رابطه  هايى در سطح بين درج كرده اقدام و اعتراض

النى و بحرانى هاى زندانيان سياسى كه دست به اعتصاب غذاى طو بار نيز دولت ايران مجبور به قبول خواسته يك
 .ترتيب اعتصاب غذاى آنان با موفقيت پايان گرفت اين زده بودند شد و به

دستور امام خمينى رو به اوج و وسعت  هاى ماه رمضان به طرف قيام عمومى و افشاگرى از يك 1357در شهريور     
آذرماه تيراندازى  21 طورى كه در يافت، به رفت، و از طرف ديگر فشار و حمالت دولت به مردم شدت مى مى

اى رخ داد كه هرگز نتوانست مردم را از مقاومت و حرارت و حركت بازدارد، درضمن آثار تمرد در ارتش و  گسترده
ها باعث گرديد كه شاه و  اين جريان. شد سوى مردم جسته و گريخته مشاهده مى تمايل سربازان و افسران به

نشينى نمايند، ساواك و پليس ناچار نرمش نشان دادند و مقامات دولتى  بها مجبور شوند در برابر ملت عق امريكايى
 .آوردند، عالقمند به تماس با مردم و رهبران شدند كه قبالً قدرت مردم را به حساب نمى

در تهران كه مصادف با روز حقوق بشر بود و به ابتكار جمعيت  1357پيمايى تاريخى عظيم تاسوعاى آذرماه  راه    
هاى مذهبى، بدون درگيرى و تلفات، با ابهت تمام برگزار شد و  حقوق بشر و با هماهنگى روحانيت و گروه ايرانى

 .ها بود نشينى و شكست دشمن و مديون تماس و توافق افكار داخل و خارج را تكان داده از عالئم عقب
تباطهاى جميعت ايرانى حقوق بشر با هايى با خبرنگاران خارجى و ار در همين ايام و احوال بود كه در مصاحبه    

در ابتدا . مقامات سياسى امريكايى صريحاً مسئله انصراف امريكا از پشتيبانى شاه و خروج قطعى او مطرح گرديد
 .شدند مقاومت آنها شديد بود و از جمله متعذر به سرپيچى ارتش و سرسختى شخص شاه مى

تعالجى شاه و جانشينى شوراى سلطنتى موقتى متشكل از رجال حل مقدماتى مسافرت ظاهراً اس پس از آن راه    
مطرح ) كه يك دولت ملى را سركار آورده و انتخابات آزادى انجام شود(مورد انتخاب مخالفين و مورد قبول امام 

حلى كه در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست عنوان شده بود اين راه حل، هم در اعالميه مورخ  راه. گرديد
نهضت آزادى ايران اشاره شده بود و هم با بعضى از آقايان روحانى شوراى انقالب فعلى و مبارزان ملى در  7/10/58

 .عرض امام رسيده بود ميان گذاشته و مورد توجه قرار گرفته و به
دانستند  حل حتمى و به مصلحت خود او و مملكت مى در محافل دولتى و نزديك دربار كه رفتن شاه را راه    

حتى به آقاى دكتر سحابى پيشنهاد قبول عضويت در شوراى موقت سلطنتى . بهترين طرز فكر زمينه پيدا كرده بود
 .را كردند ولى ايشان نپذيرفتند

صادق (يك مؤسسه تلويزيونى بلژيكى به راهنمايى و تشويق يكى از اعضاى خارج از كشور نهضت آزادى     
اى كرد و از  ساعته ه و وزرا به تهران آمد و مخفيانه با اينجانب مصاحبه يكظاهراً براى مصاحبه با شا) زاده قطب

اللَّه  خصوص آثار حمله به خانه آيت چنين از شهر قم به زهرا و هم هاى تهران و بازار و بهشت تظاهرات خيابان



www.iran-amirentezam.com اميرانتظام عباس خاطرات( 1 اتهام سوي آن( 
 

236 
 

لمان و هلند و فرانسه هاى ديگر از آ پس از آن تلويزيون. شريعتمدارى فيلمبردارى كرد كه در سراسر اروپا پخش شد
هاى متعدد نمودند و در مصاحبه  هاى ملى و مذهبى مصاحبه و ايتاليا و امريكا راه ايران را پيش گرفته با شخصيت

آزادى و شاه با هم منافات دارند «مهندس بازرگان بود كه مردم اروپا با تعجب و تحسين براى اولين بار شنيدند كه 
واسطه انتشار  بعداً دولت ايران توسط سفير بلژيك به دولت بروكسل به. »داشتو تا شاه هست آزادى نخواهيم 

اللَّه خمينى در اعالميه خود عمل مبتكرانه و قاطعانه نهضت آزادى ايران را  مصاحبه رسماً اعتراض كرد و آيت
نجف با تلويزيون  اللَّه خمينى در همچنين توسط نهضت و آشنايى و ارتباطات او در فرانسه بود كه آيت. ستودند

ها را توقيف كرده بود نوار آن را روزنامه لوموند  اى كه چون دولت عراق فيلم مصاحبه. پاريس مصاحبه كردند
 .خريدارى و منتشر كرد و  اين اولين نداى جهانى پرطنين رهبر عاليقدر و معرفى جمهورى اسالمى در دنيا بود

كه براى ديدار و قول و قرارهاى الزم به خدمت ) ديگر نهضت آزادىيكى از اعضاى (آقاى دكتر ابراهيم يزدى     
علت فشارهاى دولت عراق تصميم به ترك آن كشور و حركت  رفت تصادفاً روزى وارد نجف شد كه امام به امام مى

ه آمد، پيشنهاد و ترتيب سفرشان ب طرف كويت را گرفته بودند و چون در مرز كويت اشكاالت و خطراتى پيش مى به
 .دهد و در تمام مدت اقامت در حومه پاريس افتخار مشاوره و مترجمى ايشان را داشته است فرانسه را مى

را داده بود، » شاه بايد برود«براى اولين بار در ايران شعار قاطع  6/6/57نهضت آزادى ايران كه در اعالميه مورخ     
 :چنين آورده بود» بين باشد ده است كه نظام حاكم واقعآيا وقت آن نرسي«تحت عنوان  14/8/57در اعالميه مورخ 

هايى كه به داعيه ثبات و امنيت خيالى ايران را در تحت رژيم شاه از او حمايت  ويژه دولت هاى خارجى، به دولت«    
ت به بودن بقاى شاه را به ثبات و نظم و بقاى مملكت درك كرده، نسب كنند الزم است عمق اين واقعيات و منافى مى

انديش بوده، به مقاصد مشروع خود بينديشند و از اين پس تنها به شورا  بين و عاقبت گذرد واقع آنچه داخل ايران مى
يا هيئتى كه مورد اعتماد ملت ايران و رهبرى روحانى و سياسى آن باشد مراجعه نموده خود را با آن تطبيق 

 ».دهند
 :نيز چنين گفته شده بود» جنگ شاه و ملت«تحت عنوان  7/10/1357در اعالميه نهضت آزداى مورخ     
طور  كند كه شاه استعفا دهد و همان هاى ادارى و صدور نفت ايجاب مى افتادن فعاليت امنيت منطقه و به جريان«    

كه شيرازه از  هاى ديگر آمده است، براى اين آذرماه حقوق بشر و احزاب سياسى و جمعيت 26كه در اعالميه مورخ 
صورت درست و منظم پيش رود حكومت در اختيار يك شوراى موقت مورد قبول ملت قرار  م نپاشد و جريانات بهه

 .گيرد
وعده صريح انصراف از سلطنت و قصد استعفاى  57آبان   15مسلماً اگر شاه در تكميل اعتراف و تعهدات پيام     

هاى مملكت به حركت  ات اضطراب محو گرديده چرخخود را اعالم كند و ملت اطمينان يابد عوامل اخالل و موجب
 ».درخواهد آمد

 :و در همين رابطه امام در مصاحبه با راديو سراسرى امريكا فرمودند    
ها دارد و نه روابط دوستانه متقابل و بازرگانى و منافع حقه  يك دولت اسالمى و ملى نه دشمنى ذاتى با خارجى«    

 ».كسى را زيرپا خواهد گذاشت



www.iran-amirentezam.com اميرانتظام عباس خاطرات( 1 اتهام سوي آن( 
 

237 
 

البته پشتوانه . كم در محافل سياسى دولت امريكا زمينه پذيرش يافت اقدامات فوق و مطالبى كه گفته شده كم    
ناپذير امام بود كه  هاى مردم، اصالت انقالب و رهبرى تزلزل ها و شهادت اصلى، پايدارى روزافزون ملت ايران، فداكارى

شهريورماه تشويق و  17ريكا، كسى كه شاه جنايتكار را در كشتار جمهور ام باالخره كار را بدانجا رساند كه رئيس
آميز و تأييد  ساله انصراف يافته و در روزهاى آخر اقامت امام در پاريس پيام احترام تأييد كرده بود از مسير چندين

هايى  سيونبراى ايشان فرستاد، قبل از آن به شهادت مجله تايم كه سخنگوى غيررسمى دولت امريكا است، در كمي
كه با حضور وزراى خارجه و امنيت امريكا و رئيس سيا كه با حضور وزراى خارجه و امنيت امريكا و رئيس سيا و 

هاى گذشته و  برنامه) عمل آمده بود و با بعضى از آنها در تهران مالقات به(مشاورين متخصص تشكيل گرديده بود 
 .جارى و نظريات برژينسكى محكوم گرديد

ها با توجه به اعتصابات كمرشكن، دولت بختيار در وضعى قرار گرفت كه تا  مان و تحت تأثير اين جريانز هم    
هاى طرفداران امام گرديده، راضى به مسافرت پاريس براى رسيدن به خدمت  حدودى تسليم عقل سليم و توصيه

كابينه مورد قبول امام و زير نظارت  امام و مذاكره حضورى و احياناً استعفا و دريافت مأموريت يا اجازه تشكيل
 - شوراى انقالب  - طرفه بختيار  نظر سه قول و قرارهايى با دكتر بختيار در معاشرت و تبادل. شوراى انقالب شد

اى به امضاى دكتر بختيار دائر به تجليل و تمكين از امام كه آخرين  پاريس در ظرف دو روز صورت گرفت و اعالميه
ولى امام در ساعات آخر شب . يكى از آقايان شوراى انقالب است از راديو تلويزيون پخش شد خط متن مصوب آن به

 .بنا به توصيه و اعتراض بعضى از آقايان روحانيون تهران اعالم انصراف از پذيرفتن دكتر بختيار فرمودند
رغم نگرانى  بنا به تصميم توأم با تهور و توكل خود ايشان و على 57بهمن  12خمينى به تهران در  رجعت امام    

اى بود كه  هاى چندين هفته سازى وگوها و زمينه متعاقب گفت. همگان كه اصرار به تأخير داشتند، صورت گرفت
ترى نيز  ارتباطهاى خصوصى. شد حث و بررسى مىاندركاران ب مابين اعضاى شوراى انقالب آن زمان و ديگر دست

ها برقرار بود تا اين مرحله حساس  طور مستقيم و غيرمستقيم با دولت وقت، ستاد ارتش، ساواك و سفارتخانه به
 .ساز انقالب ما با موفقيت و خالى از خسارت و ضايعات انجام پذيرد كه به فضل خدا انجام پذيرفت سرنوشت

ه سفراى ممالك اروپايى و امريكا كه قبالً جز تأييد و پشتيبانى از شاه مخلوع و نظام سلطنتى به در اينجا بود ك    
انديشيدند در مقابل باالرفتن موج مبارزه و منطق رهبران نهضت تا اين مرحله تسليم و حاضر شده بودند  چيزى نمى

اساسى ايران انطباق پيدا كند و از طريق كه اگر تبديل نظام موجود به جمهورى اسالمى با منطق و محتوى قانون 
شناختن نظام جديد و رهاكردن شاه براى آنها  انتخابات صحيح با مراجعه به آراء عمومى عمل شود، به رسميت

 )66.(اشكال چندان نخواهد داشت
ون شوراى نفرى سرى با شركت يكى از آقايان روحاني جلسه سه 1357ماه  روى همين نظر بود كه در اوايل بهمن    

موضوع برگزارى رفراندوم جهت تبديل مشروطيت سلطنتى . انقالب، مهندس بازرگان و سفير امريكا تشكيل گرديد
به جمهورى اسالمى مورد بحث قرار گرفت، نظر سفير اين بود كه رفراندوم را وزارت كشور يعنى دولت بختيار انجام 

كه دو نفر ديگر عقيده  لمللى براى آنها پيش نيايد درحالىا دهد تا محظورى از نظر اصول ديپلماسى و حقوق بين
داشتند رفراندومى كه دولت اعالم نمايد، ملت در آن شركت نخواهند كرد بنابراين بهتر است اين كار در مساجد و 

 .مدارس انجام شود و دولت نظارت نمايد مگر آنكه وزير كشور و دولت، مورد انتخاب و اعتماد رهبرى انقالب باشد
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دان امور بازرگانى با  موازات ارتباط با سفير امريكا با ارتباطى كه اينجانب از طريق يكى از كارمندان فارسى به    
سفير شوروى برقرار كرده بودم جواب مثبت شناسايى دولت شوروى را از دولت احتمالى جمهورى اسالمى در روز 

ماه قبل از ورود امام به ايران به مالقات اينجانب آمده  بى يكبهمن دريافت كرده و نيز يكى از سفراى اروپاى غر 14
 .داد دست دوستى و وعده همكارى مى

اى در زمينه روابط آينده با سفيركبير دولت  بهمن مالقات و مذاكرات يك ساعته 15همچنين بعدازظهر روز     
وزير مأمور  عنوان نخست از طرف امام به ديگرى از اروپاى غربى داشتم، بدون آنكه او بداند قرار است دوساعت بعد

 .تشكيل اولين دولت جمهورى اسالمى به مردم ايران و دنيا معرفى گردم
اى منتشر ساخت كه از آن  اعالميه) يعنى دو روز مانده به سقوط رژيم(بهمن  20شوراى عالى دفاع در تاريخ     

ها و مذاكرات اتخاذ شده  دنبال جريان ين تصميم كه بها. پس ارتش ايران با ملت درگيرى و رويارويى نخواهد داشت
 .شد بود موفقيت بزرگى براى ملت و راهگشاى اميدى براى آينده نزديك محسوب مى

المرء يدبر «. بوده باشد» ماوقع الخير فى«البته جز خدا كسى خبر از غيب ندارد و آنچه پيش آمد شايد مصداق     
رفت و ارتش و نيروهاى  داند كه اگر كار به آن ترتيب و تدريج نيز پيش مى ىولى چه كسى م) 67(»واللَّه يقدر

 .آمد تر از آب درنمى تر و سالمت آمد عواقب امر محكم انتظامى، متالشى نشده به تسخير ملت درمى
ى عنوان شاهدى كه از غيب برسد بد نيست نقل روايت از يك سند زنده كه به قلم حريف اصلى داستان يعن به    

مجله . محمدرضا شاه مخلوع آمده و خاطرات خود را اخيراً در كتابى در امريكا منتشر ساخته  است بنماييم
ترجمه » ها مرا مثل موش مرده از ايران بيرون انداختند امريكايى«اكسپرس قسمتى از اين خاطرات را تحت عنوان 

العهده (كند  ران جبهه ملى را نقل مىبوسى يكى از رهب ماجرايى از درخواست مالقات و دست. كرده است
باغى رئيس ستاد ارتش از مسافرت ژنرال هايزر رئيس مستشارى  سپس به شرح خبرى كه تيمسار قره) الراوى على

اين . پردازد كه شاه را بسيار ناراحت كرده است اجازه وى با مهندس بازرگان نقل كرده مى امريكا و قصد مالقات بى
تا چه اندازه نظر خود را به امريكا قبوالنده بودند كه آنها ناچار شاه را كنار گذاشته و مجبور به  رساند كه مبارزين مى

 .مذاكره با رهبران و افراد مورد اعتماد امام و امت شدند
وار از ارتباطات سياسى و قسمتى از اقدامات مبارزين ملى و اسالمى ايران از جمله  اين بود تاريخچه فهرست    

حال . 1358بهمن  21تا واژگونى نظام طاغوتى شاهنشاهى   در  1332مرداد  28نهضت آزادى ايران، از كودتاى 
سنگر مبارزات ملى و انقالب اسالمى  يروزى سنگربهاگر كسانى اسم اين ارتباطات و نتايج مؤثر مثبت آنها را در پ

 ....اختيارند گذارند صاحب ايران به رهبرى امام خمينى، جاسوسى و سازشكارى مى

  
  التكالن، مهدى بازرگان اللَّه التوفيق و عليه و من    

 58بهمن  18اطالعات،     
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   20ضميمه 
  !افشاگرى دانشجويان ادامه يابد يا نه؟

 
بال افشاگرى دانشجويان پيرو خط امام در مورد ناصر ميناچى وزير ارشاد ملى، شوراى انقالب ادامه افشاگرى را دن به 
صورت گذشته مردود شناخت و قرار شد از اين پس افشاگرى اسناد و مدارك موجود در النه جاسوسى تحت  به

هاى  ب كليه اسناد بايد در دادگاهشده در شوراى انقال براساس ضوابط تعيين. ضوابط جديدى انجام پذيرد
اقدام . دار بررسى شود و در صورتى كه دادگاه صالح دانست از طريق راديو تلويزيون به اطالع مردم برسد صالحيت

ها و  ها، ظرف چندروز گذشته در ميان احزاب، سازمان جديد شوراى انقالب درباره مشروطساختن افشاگرى
هاى سياسى و  را برانگيخت و ما ضمن تماس با بعضى از احزاب و شخصيتهاى سياسى، نظرات متفاوتى  دسته

 .شود انگيز جويا شديم كه در اينجا عيناً منعكس مى حقوقى نظر آنان را در مورد اين تصميم پرسروصدا و بحث
سياسى  هاى هاى سياسى نتوانستيم نظر كليه گروه علت عدم دسترسى به بعضى از احزاب و سازمان متأسفانه به    

هاى بعدى نظر بقيه احزاب و دستجات سياسى را نيز منتشر  فعال در كشور را انعكاس دهيم واميدواريم در گزارش
 .سازيم

گرفتن كاركنان امريكايى اين  آبان با اشغال النه جاسوسى امريكا و گروگان 13دانشجويان پيرو خط امام كه در روز  
اى  ها، حركت تازه ان شدند همان آغاز به موج ضدامپرياليستى تودهطور فعال وارد صحنه سياسى اير مركز به

آشام را بيش از  بخشيدند و با افشاى اسناد و مدارك جاسوسان امريكايى چهره پليد و كثيف اين جهانخوار خون
 .پيش روشن ساختند

كشيده برخوردار شد  رنج هاى سرعت از حمايت توده حركت قاطع و ضد امپرياليستى دانشجويان پيرو خط امام به    
سرعت  و دستجات مختلف مردم به منظور حمايت و تأييد اين حركت ضدامپرياليستى دانشجويان پيرو خط امام به

اى چندشب از  دانشجويان پيرو خط امام پس از فتح النه جاسوسى امريكا هفته. سوى النه جاسوسى روانه گشتند به
اى را در رابطه با بعضى دولتمردان و سياستگزاران امريكايى افشا كردند و  دهدهن طريق تلويزيون، اسناد تازه وتكان

ها دست بعضى از عوامل و سرسپردگان ايرانى كه به خدمت امپرياليسم امريكا درآمده بودند  در جريان اين افشاگرى
 .نيز رو شد

وزير  ه عباس اميرانتظام معاون نخستافشاگرى دانشجويان از النه جاسوسى ادامه داشت تا اينكه اسناد مربوط ب    
 .عنوان سفيركبير ايران در كشورهاى اسكانديناوى منصوب شد، افشا گرديد دولت موقت كه بعداً به

 .اميرانتظام نيز از محل مأموريتش به تهران احضار شد و پس از آمدن به تهران دستگير و زندانى شد    
گيرى از  شجويان در تلويزيون داشتند و طى آن به تجزيه و تحليل و نتيجههايى كه دان به دنبال يكى از افشاگرى    

پيمايى مردم و دستجات  اسناد منتشره پرداخته بودند، برنامه افشاگرى مدتى دچار وقفه و تعطيل شد، اما با راه
وجود در النه ها، دانشجويان خط امام مجدداً دست به انتشار اسناد و مدارك م منظور ادامه افشاگرى سياسى به

 .جاسوسى زدند، تا اينكه با ماجراى ميناچى، ديگر بار مسئله افشا يا عدم افشاى اين گونه اسناد، بحث روز شد
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  مجاهدين خلق 
ما از آغاز : صورت اعالم كرد اين سازمان مجاهدين خلق، موضع خود را در مورد اقدام جديد شوراى انقالب به 

جانبه به اطالع مردم  طور همه ه كليه روابط و قراردادهاى امپرياليستى بايستى بهپيوسته معتقد بوده و هستيم ك
طرفانه انقالبى تا حركت براساس خطوط و  رسيده و درباره آنها تصميم قاطع اتخاذ شود، لكن ميان افشاگرى بى

النه جاسوسى انتقاد تمايالت خاص سياسى و گروهى تفاوت قائليم و در همين رابطه نيز از دانشجويان مستقر در 
بنابراين پيشنهاد ما اين است كه كليه مدارك موجود در النه جاسوسى تحت نظر شخص رياست جمهورى . كنيم مى

و با اشتراك رسمى كليه نيروهاى انقالبى در معرض اطالع و قضاوت عموم قرار گرفته و سپس دادگاه خلق به 
كردن آنها از  ها به معنى خارج راين اگر مشروطكردن افشاگرىداورى رسمى در مورد هريك از آنها بنشيند، بناب

كنيم كه انتقاد بر  حيطه تمايالت خاص گروهى و عقيدتى باشد ما نيز با اين شرط موافقيم، ليكن باز هم تأكيد مى
وجه نبايستى نافى ضرورت افشاگرى كليه ارتباطات مشكوك استعمارى در هر سطحى  هيچ هاى دانشجويان به شيوه

كه باشند، باشد اما افشاى اسناد بايد در سطح وسيعى در مطبوعات و راديو تلويزيون انجام بگيرد و البته نبايد 
وجود نيايد كه فقط  منحصر به يك يا دو سند خاص باشد و بايد اسناد ارائه شده كامل و كافى باشد تا اين شائبه به

 .خواهند افشا كنند اسرار عناصر خاصى را مى
دهد و ضرورت دارد كه اجازه دهند دانشجويان  افشاى اسناد، آگاهى مردم را رشد مى: سپس اضافه كردوى     

تر تمامى اسناد را افشا كنند و جلوگيرى از افشاى آنها در وسايل ارتباط جمعى به نظر من ضربه مهمى  هرچه سريع
 .زند و خيانت به خلق انقالبى ايران است به انقالب مى

  
  دكتر پيمان 
 :دكتر پيمان در مورد اسناد افشاشده گفت 

 .مسئله فقط اين نيست كه عناصرى مورد تعقيب قرار گيرند بلكه اين يك جريان انحرافى است    
كرده، اين يك جريان فكرى  بحث از يك جريان است كه در كنار جريان اصلى انقالب وجود داشته و عمل مى    

گيرد، چه آنهايى كه اسمشان آمده و چه آنهايى كه اسمشان نيامده است  ن نظام را دربرمىاست كه تمامى عناصر اي
 .اند كرده ولى در اين سيستم قرار داشته و عمل مى

شود همين است كه آنها بتوانند  هايى كه اكنون عليه دانشجويان خط امام در النه جاسوسى مى همه مخالفت    
نما و  اند همچنان حفظ نمايند و همينان انقالبى پرده تزوير و ريايى را كه در رابطه با انقالب و خط امام داشته

 .نما تلقى شوند خمينى
  
  حزب ايران 
ها و  گونه طبيعى و خارج از هرنوع حساب افشاگرى اسناد به: ز حزب ايران در اين مورد گفتابوالفضل قاسمى ا 

اعتراض شخصى كار خوبى است، بايد مردم تمامى كسانى را كه هرگونه ارتباط با مقامات سفارت دارند بشناسند، 
در عين حال كه . كند مى چون شناخت اين اشخاص با توجه به سابقه و شخصيت خود آنها بسيار حقايقى را روشن
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رسد از سويى خود اين ارتباط حقايقى را روشن  نظر نمى تماس و ارتباط افراد با مقامات سفارت كار مهمى به
 .سازد مى
ها بايد خارج از هرگونه برنامه موسمى باشد و الزم است تمام اسناد يكجا افشا شوند نه  در ضمن اين افشاگرى    

 .زمان آنها را يكايك فاش سازندحسب  اين كه بگذارند به
معنى كه در زمان دكتر مصدق به هنگام اشغال اداره  نظير چنين كارى در زمان دكتر مصدق صورت گرفت بدين    

دست دولت و مردم افتاد و دولت بالفاصله تمام اين اسناد را در  انتشارات شركت نفت و خانه سدان اسناد زيادى به
 .ادمعرض افكار عمومى قرار د

شود و موقعيت آنان  در حال حاضر با افشاگرى يك سند فوراً به مقام و شخصيت افراد توهين مى: وى اضافه كرد    
هاى شخصى و خصوصى و  حساب ها براى تسويه بنابراين نبايد از اين افشاگرى. دهد حرمتى قرار مى را مورد بى

چ نيازى ندارد كه در دادگاه مطرح شود، زيرا افكار عمومى عقيده من اين اسناد و مدارك هي به. گروهى استفاده شود
 .ترين داور و قاضى جامعه است بزرگ

  
  حزب جمهورى اسالمى 
يكى از مسئوالن حزب جمهورى اسالمى در مورد تصميم جديد شوراى انقالب در مقابل افشاگرى دانشجويان  

وشن، قاطع و معلوم است و نيازى نيست كه آنها در اسناد و مدارك معموالً دو نوع است، بعضى از اسناد ر: گفت
دادگاه مورد بررسى و تحقيق قرار گيرد، اما برخى از اسناد محتاج بررسى بيشترى است و صالح نيست كه قبل از 

شدن در دادگاه افشا شود، زيرا در صورتى كه اين مدارك دليل بر وقوع جرمى باشد و قبل از بررسى افشا  مطرح
گناهى متهم را به آسانى ثابت نمود، اما در مورد اسنادى كه  توان از ذهن مردم پاك كرد و بى را نمى شود، اثر آن

 .درجه اطمينان آنها صددرصد است افشايش اشكالى ندارد
اند سند منفى بوده است،  حال برادران دانشجوى ما هرچه سند منتشر كرده تا به: وى سپس اضافه كرد    

 .هاى سياسى دارند بايد آنها را نيز افشا كنند د مثبتى از مقامات و شخصيتكه اگر اسنا درحالى
  دادستان سابق ايران 
اگر قرار باشد سندى در دادگاه مطرح شود، : ابوالفضل ميرشمس شهشهانى دادستان سابق تهران در اين مورد گفت 

شود و ديگر نيازى  طور علنى مطرح مى به عمل آيد و كيفرخواست نوشته شود و اين نيز بايد اول از متهم تحقيق به
 .به افشاگرى نيست

خاطر اينكه  ها هم برخالف قانون است و هم برخالف شرع، برخالف قانون است به عقيده من اين افشاگرى اما به    
در هيچ كجاى دنيا اجازه داده نشده پيش از آنكه كسى  در دادگاه رسمى محكوم شود، در دادگاه ذهن مردم به 

تر اينكه در دادگاه ذهن مردم  محاكمه كشيده شود، زيرا دادگاه ذهن مردم اثرش از دادگاه رسمى بيشتر است و مهم
 .شود اجازه دفاع هم به شخص داده نمى

پوشى يكى از واجبات است و  پوشى وعيب ها درست نيست زيرا در شرع اساساً پرده از نظر شرع هم اين افشاگرى    
خاطر جرائم پنهانشان كه روشن و معلوم نشده است محكوم بكند،  از نيست كه اشخاص را بههيچ حاكم شرعى مج
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اند،  دانم و معتقدم كسانى كه مرتكب جرايمى شده ها را من از نظر قانونى و شرعى صالح نمى بنابراين اين افشاگرى
وقتى معلوم شد . ش را به او بگوينداسناد مربوط به آنها را به مرجع صالح بفرستند و متهم را بخواهند و اتهامات

شود جز آنكه جامعه دچار  صورتى كه اكنون عمل مى مرتكب جرم شده كيفرخواست ديگر جنبه علنى دارد، اما به
 .گيرد امنى بشود عمل مثبت ديگرى انجام نمى هرج و مرج و بى

  
  نظر يك وكيل دادگسترى 
شود بايد در  اعتقاد دارم كه هر اتهامى به كسى وارد مى من اصوالً: عبدالكريم الهيجى وكيل دادگسترى گفت 

همان زمان به متهم فرصت دفاع داده شود و اگر چنين فرصتى به متهم داده نشود اين هم برخالف موازين انصاف و 
عدل است و هم برخالف موازين قانونى و حقوقى و هم برخالف موازين اسالمى و انسانى، بنابراين اگر اين 

رسد بايد به شخص افشا شده يا سازمان افشاشده هم در  ها توسط وسايل ارتباط جمعى به اطالع مردم مى ىافشاگر
وشنود باشد، يعنى  صورت يك جلسه بحث و گفت همان موقع فرصت دفاع داده شود و اصوالً اين نوع افشاها بايد به

د از طريق يك بحث آزاد شنونده يا بيننده را شود بتوانن كند و آن كسى كه متهم مى آن كسى كه اتهام را وارد مى
در معرض يك داورى قرار بدهند و اگر مداركى باشد كه كامالً جنبه حقوقى و قضايى داشته باشد ارزيابى مدارك 

 .وسيله دادگاه و قاضى صورت بگيرد كالً به
  

 58بهمن  23اطالعات،     
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   21ضميمه  
 !ها را باز كرده است مشت» سوليوان«ساخت و پاخت با : اميرانتظامپاسخ رضا براهنى به 

  
  روزنامه محترم اطالعات 
 :كنم طبق قانون مطبوعات امر به درج يادداشت زير بفرماييد استدعا مى 

اى كه آقاى ميرانتظام، سفير سابق جمهورى اسالمى ايران در سوئد و سخنگوى اسبق دولت موقت سابق،  در نامه    
ماه آن روزنامه چاپ شده،  بهمن 18دفاع از خويش و از بازداشتگاه دانشجويان پيرو خط امام نوشته و در شماره  در

 :كنم تا جوابش را بنويسم نام اينجانب نيز كرده است كه عين اشاره را نقل مى اى به اشاره
مى ايران در آن كشور بودم فقط سه عنوان مثال در زمانى كه تلويزيون سوئد به من كه سفير جمهورى اسال به«    

دقيقه وقت مصاحبه در  45دقيقه وقت آن هم در يك هفته داده بود، يكى از آقايان گروه مخالف، آقاى رضا براهنى 
 ».يك شب داده بودند تا نظريات مخالف خودش را نسبت به حكومت جمهورى اسالمى ايران بيان كند

نمايندگان سياسى تمام كشورهاى خارجى «گيرى كرده است كه  ام نتيجهدنبال اين گفته، آقاى اميرانتظ به    
وجودآمدن تصوير و  عنوان دولتى در حال به گيرند و آن گروه مخالف را به با رهبران گروه مخالف تماس مى... مقيم

 ».دهند نجام مىهاى  گروهى اعم از روزنامه يا راديو و يا تلويزيون ا نمايند و همين كار را نيز رسانه تعبير مى
» رهبران گروه مخالف«ثانياً من از . اوالً تلويزيون سوئد، نماينده دولت سوئد نيست: چند نكته را روشن كنم    

عنوان دولتى در  نيستم تا نمايندگان سياسى تمامى كشورهاى خارجى، با من تماس بگيرند تا من و گروهم را به
ثالثاً، اگر من از رهبران گروه مخالف بودم و دولتى در آستين داشتم و . وجودآمدن تصوير و تعبير نمايند حال به

گذاشتم در مالء عام و در برابر  گرفتند، اين تماس را مى نمايندگان سياسى كشورهاى خارجى با من تماس مى
غز من خطور رابعاً هرگز به م. ها به بيرون كشيده نشود جهانيان بگيرند تا فردا مداركش از آشغالدانى جاسوسخانه

نام و نشان مانده اين آب و خاك خطور نكرد كه درست در  طور كه به مغز بسيارى از خادمان بى كرد، همان نمى
، وقتى كه شاه و شاپور بختيار و ويليام سوليوان، 57ترين حركت تاريخ ايران، يعنى انقالب بهمن  بحبوحه بزرگ

سوليوان، اين جانى كبير اقطار عالم به دور يك ميز بنشينم و با نوشيدند، با  خون در كاسه سر شهيدان كشور ما مى
را مورد بحث قرار دهم، » موضوع برگزارى رفراندوم جهت تبديل مشروطيت سلطنتى به جمهورى اسالمى«او، 

ه ما خامساً اگر شما به چنين قرار و مدارى در اوايل بهمن. گونه كه آقاى مهندس بازرگان مورد بحث قرار داد همان
ماه اسلحه امريكايى از فرزندان   رسيده بوديد، چرا به دولت ايران قرار و مدار خود را اطالع نداديد تا در همان بهمن

غيور كشور ما خون نگيرد؟ خيزبرداشتن از باالسر انقالب براى ساخت و پاخت با سوليوان، اين عيب را دارد كه دير 
دهد كه اينك آقاى اميرانتظام در آن جا  ه حق در بازداشتگاهى جا مىكند، و آدم را ب يا زود مشت آدم را باز مى

 .گرفته است
گويد كه تلويزيون سوئد به ايشان بيش از سه دقيقه در هفته وقت نداده، ولى به من چهل و  آقاى اميرانتظام مى    

ولى از آنجا . دهد البته اين اعتراف حدود لياقت اميرانتظام در سفارت سوئد را نشان مى. پنج دقيقه وقت داده است
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كلى ناقض ادعاى قبلى  كند كه به پايان دفاعيه خود ادعايى مىشود، آقاى اميرانتظام در  حافظه مى كه دروغگو كم
هيچ فرد عالقمند به انقالب اسالمى و وضع سياسى ايران در كشورهاى اسكانديناوى نيست كه «گويد  مى. است

، در و اين همه» .هاى اينجانب نخوانده و يا نشنيده باشد ها و يا مصاحبه طلبانه ملت ايران را در سخنرانى فرياد حق
 !دقيقه عرض همان سه

اى  اى، بلكه مصاحبه اى چهل و پنج دقيقه ولى چرا تلويزيون سوئد با من مصاحبه كرده است، آن هم نه مصاحبه    
 .مورد است در حدود بيست الى بيست وپنج دقيقه؟ حتى حسادت آقاى اميرانتظام هم بى

، سردبير داگن نايهتر، 1976ولى بايد در اينجا متذكر شوم كه در سال . ام اينجانب هرگز در كشور سوئد نبوده    
هاى من كه تازه به زبان انگليسى چاپ شده  اى نوشته بود درباره يكى از كتاب معتبرترين روزنامه استكهلم، مقاله

، »پرواستبرگ«سردبير اين روزنامه آقاى . رجمه شده بودبخشى از اين كتاب در آن زمان به زبان سوئدى ت. بود
. كتاب من درباره فجايع شاه بود. نويس شهير سوئدى است كه اكنون رياست انجمن جهانى قلم را برعهده دارد قصه

در همان سال دو فيلمبردار و يك خبرنگار . اعتبار شود سبب شد كه شاه در سوئد بى» واستبرگ«مقاله آقاى 
گران  ساعته درباره شاه، شكنجه سوئد با قرار قبلى در نيويورك به آپارتمان من آمدند و يك مصاحبه يك تلويزيون

هاى بعد  بعدها يكى دو مصاحبه ديگر هم در طول سال. عمل آوردند شاه و مسائل مربوط به انقالب در ايران با من به
گوش مردم  نكه آقاى اميرانتظام مدعى رساندن آن بهطلبانه ملت ايران، چهارسال پيش از آ فرياد حق. با من كردند

 .ها رسيده بود وسيله اين مصاحبه گوش آنان و به كشورهاى اسكانديناوى بشود، به
كليه . جمله تلويزيون سوئد ام، من هاى گروهى جهان مصاحبه كرده ترين رسانه ها بار با مهم بعد از انقالب من ده    

خبرنگار تلويزيون سوئد چندماه پيش به كانون . انيت انقالب ايران بوده استها در دفاع از حق اين مصاحبه
اين . ام با من مصاحبه كرد نويسندگان ايران آمد و خود را معرفى كرد و بعد با من قرار مصاحبه گذاشت و در خانه

طبيعى است  و اين. ترين ارتباطى به نظريات مخالف، نسبت به حكومت جمهورى اسالمى نداشت مصاحبه كوچك
چرا كه در دفاع ايشان آقايان سوليوان و استمپل، . كه دفاع من از انقالب ايران با دفاع اميرانتظام از آن، فرق كند

گيرند، در دفاع من مردان و زنانى كه  يعنى سردمداران ضدانقالب جهانى در شمار مشاوران انقالب ايران قرار مى
ر داخلى و قلدر جهانى، جنگيدند و تا اين سنگرها را فتح نكردند، از پا سنگر عليه شاه و سوليوان، قلد سنگربه

نقش امام در حركت ضدامپرياليستى و ضدسلطنتى انقالب، تركيب «در مصاحبه من ساخت انقالب ايران . ننشستند
اسى هاى تحت ستم ايران در انقالب، نقش دموكر عنوان ساختى مركب از چندين خلق، نقش مليت جمعيت كشور به

هايى كه مردم  هاى دموكراسى، علل و ماهيت خفقان در دوران سلطنت، و انواع شكنجه و امكانات پيشبرد هدف
و علت . دست سيا و موساد كشيده بودند، و مسائل مشابه بررسى شده بود شده به ايران از دست مأموران تربيت

زبان سوئدى بود، كتابى كه به  هاى من به بمصاحبه با من چاپ بخشى از كتاب آدمخواران تاجدار، يكى از كتا
 .دوازده زبان مختلف ترجمه شده و پرده از روى جنايات شاه و سيا در ايران كنار زده است ده

. مند باشد كه تلويزيون سوئد به ايشان سه دقيقه بيشتر در يك هفته وقت نداده است آقاى اميرانتظام نبايد گله    
زاده، به  ترين دوران انقالب، تلويزيون قطب تلويزيون خارجى است، ولى درست در شيرينباالخره تلويزيون سوئد يك 

درصد آزاديخواهان مبارز و مستقل ايران كه به  نود و نه. اش ظاهر شوم من اجازه نداد حتى يك ثانيه بر روى پرده
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ر طول سال گذشته دقيقاً ورزيدند، د هاى محروم از همه چيز خويش عشق مى كشور خويش، به زحمتكشان و توده
كه آقاى  درحالى. يعنى آنان نيز دسترسى به رسانه اصلى كشور، يعنى راديوتلويزيون نداشتند. وضع مرا داشتند

اميرانتظام، در همان زمان كه روابط مخصوص خود را با نمايندگان  غارتگران كشور ما حفظ كرده بود، راديو 
 .وزير و سخنگوى دولت موقت در اختيار خويش داشت عنوان معاون نخست تلويزيون را هم به

كوشند ساحت پاك ديگرانى را كه با  زنند و مى وپا مى اى مذبوحانه دست هنگام فرورفتن در گرداب و گنداب، عده    
غافل از اينكه اين قبيل تشبثات . شرف مبارزه كردند و با شرف زندگى كردند و با شرف هم خواهند مرد، آلوده كنند

درخت برومند انقالب ايران، . كند تر مى تر، گنداب را پليدتر و عرصه را بر آنان تنگ بوحانه، تنها گرداب را عميقمذ
بازگشت اين . ريزد تكاند و فرو مى هاى مصنوعى و دروغين خود را بر اثر وزش نسيم آگاهى انقالبى جامعه مى برگ
ه كاخ نياوران امرى است محال و آقاى اميرانتظام بيخودى زور ها به باالى درخت به همان اندازه بازگشت شاه ب برگ
 !زند مى

  رضا براهنى    
 58بهمن  24اطالعات،     
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   22ضميمه  
   اللَّه ربانى شيرازى به اميرانتظام پاسخ آيت

 
اى فرستاده است كه متن كامل آن به  ها نامه اللَّه ربانى شيرازى، در ارتباط با چاپ دفاعيه اميرانتظام در روزنامه آيت 

  :شرح زير است
 

  بسمه تعالى 
واسـطه   اى از اميرانتظام انتشار يافته بود كه متأسفانه مـن بـه   ماه نامه بهمن 18پنجشنبه  16069در روزنامه شماره  

 .رى مجال مطالعه آن را پيدا نكرده بودم و امروز يكى از دوستان مرا واقف نمودشدت گرفتا
اند كه سعى در نگهداشتن بختيـار داشـته، اينجانـب را در رديـف      آقاى اميرانتظام در رد اتهامى كه به ايشان زده    

. ف واقع و كذب محض اسـت افرادى كه رفتن بختيار را به فرانسه تصويب نمودند، ذكر نموده است و اين مطلب خال
 .دستور دهيد آن را در روزنامه منعكس سازند. كنم شدن مردم، جريان حقيقتى را ناچار بيان مى من براى روشن

 .ام وقت آشنايى نداشته حال نديده و با ايشان هيچ من آقاى اميرانتظام را تا به. 1    
ز آن در شوراى انقالب و يا شورايى كـه اعضـاى فعلـى    وقت چه پيش از ورود حضرت امام و چه بعد ا من هيچ. 2    

 .ام اى رسمى داشته باشند شركت نكرده شوراى انقالب جلسه
گويد در مدرسه رفـاه بـا شـركت علمـاء اعـالم آقايـان طالقـانى، بهشـتى،          اى كه آقاى اميرانتظام مى در جلسه. 3    

اى كه آقاى طالقـانى   ام و همچنين در جلسه نداشتهمطهرى، موسوى اردبيلى، رفسنجانى و باهنر منعقد شده شركت 
 .ام با اشاره به رفتن در اطاقى دعوت نموده است نبوده

نه در نوشتن متن قديم و يا جديد استعفانامه و نه در تهيه آن دخالتى نداشته و تا طرح آن در جلسه عمومى . 4    
 .اطالعى از آن نداشتم

مسافرت بختيار به فرانسه از راديو اعالم شد، پيش از اعالم در مدرسه علوى بـا   شبى كه اطالعيه: اما اصل جريان    
اى داشتيم چند نفر از آقايان روحـانيون كـه در نامـه     ها جلسه حضور علمايى كه از حوزه علميه قم و ساير شهرستان

داشـتند بـه مجلـس آمدنـد و     آقاى اميرانتظام ذكرى از آنها شده و در تهيه اطالعيه رفتن بختيار به فرانسه دخالـت  
اين اقدام با اعتـراض  . تفاهمى كه بين آنها و بختيار شده بود و متن اطالعيه و كم و زيادى كه شده بود بازگو كردند

رو گرديـد و متأسـفانه اكثريـت حضـار مجلـس       و انكار شديد اينجانب و آقاى منتظرى و آقاى طاهرى اصفهانى روبه
درگيرى ما با آقايان درحدى بـود كـه بعضـى از    . شدن بختيار به خدمت امام بودند طرفدار طرح آقايان يعنى مشرف

داشـتند كـه ايـن مسـئله      آقايان در برابر ما سـه نفـر اظهـار مـى    . حاضران به طرفدارى از آقايان، به ما حمله نمودند
ض كه چنين باشـد، وظيفـه   گفتيم برفر وسيله افرادى به عرض امام رسيده و ايشان با آن موافقت فرمودند و ما مى به

ما است كه آقايان در فرانسه را به جو ايران واقف سازيم و نظر دهيم كه اين كار به صالح انقالب نيست و عقيده مـا  
خمينى نرسيده است و چطور ممكن است ايشان كه چند روز قبل به ديگران  برآن بود كه مسئله دولت به عرض امام

با دربار و با عضويت در حزبى خدمت رسند ممكن اسـت بـه بختيـار اجـازه مالقـات      اجازه نفرمود كه با حفظ رابطه 
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وگو زياد شد، عده زيادى به طرفدارى از آقايان و بعضى به طرفدارى از ما صـحبت نمودنـد و مـا     آن شب گفت. دهد
وساطت و جروبحث  اى جز تماس با فرانسه نديديم و پس از چند نوبت تلفن با براى متوقف شدن برنامه بختيار چاره

عاقبت در حدود صبح از آقاى احمدآقا خمينى خواستيم كه گفتار ما را ضبط كند و به خدمت امام ببـرد و متعاقـب   
استماع امام گفته ضبطشده از طرف ما با اظهار نـاراحتى از ايـن امـر اعالميـه دادنـد و از پـذيرفتن بختيـار امتنـاع         

نمودند كه نظر ما اين بود كه بختيار به فرانسـه   ، كار خود را چنين توجيه مىالبته آقايان وسايط در فرانسه. فرمودند
ولـى  . گـردد  خـورده برمـى   اگر امام او را پذيرفتند كه اشكالى نيست و اگر نپذيرفتند بختيار شرمنده و شكست. بيايد

بـود و مـن تعجـب     شـن مـى  نادرستى اين توجيه با آنكه در اعالميه آمده بود كه موضوع با توافق امام بوده اسـت رو 
وكيف جريان مطلع بودند، چطـور حضـور مـرا در جلسـات تكـذيب و       كنم كه اعضاى شوراى انقالب با آنكه از كم مى

طـور   اند و فقط آقـاى دكتـر بهشـتى در مصـاحبه بـه      ها را به اطالع مردم نرسانيده گيرى عدم مداخله من در تصميم
و مسـائل را بـدون   . شود بسيار ناراحت شدند و گفتند كه نه آقا اصالً نمىاجمال اشاره نمودند كه چندنفر از دوستان 

 .ذكر اسامى بيان نمودند
البته در همان روزها درباره بختيار اقداماتى از طرف بعضى افراد انجام گرفت كه برخالف مصالح كشـور و انقـالب       
مانـدن در تـاريخ آن را ذكـر     ر موقع مناسب براى باقىبود كه فعالً مقتضى نيست آن را بيان كنم، ولى انشاءاللَّه د مى

 .خواهم كرد
  ربانى شيرازى

    24/11/58   
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    23ضميمه  
 ها امپرياليسم امريكا را اميدوار كرده بود حاكميت ليبرال: دكتر پيمان

علت تراكم مطالب چاپ  وگوى زير چند هفته قبل يعنى پيش از انتخابات رياست جمهورى انجام شد، اما به گفت 
وگوى زير داراى اهميت خاصى است و مسائل مورد بحث آن بسيار  دليل اينكه گفت اكنون به. آن به تعويق افتاد

 .پردازيم زنده است به انتشار آن مى
  
رفت كه يك جريان ضد  توسط دانشجويان خط امام ابتدا انتظار مى پس از اشغال النه جاسوسى •

ها  دهد يك سرى از سازشكارى امپرياليستى در ايران ريشه بدواند اما آنچه كه ظاهر امر نشان مى
اى و به چه  نظر شما به چه اصلى و به چه مسئله يابى كنيم به گيرد اين را براى اينكه ريشه صورت مى

 .رديمجريانى بايد بازگ
مسئله دو بعد دارد، يكى بعد داخلى است، يكى خارجى، اول بايد امريكا را در برابر اين مبارزه ضدامپرياليستى   

 .دوم آرايش نيروهاى داخلى را در رابطه با سياست امريكا و مبارزه ضدامپرياليستى. تحليل كنيم
  
 ها و اميد امريكا حكومت ليبرال 

اميدوار به اين معنا كه . شدند طوركلى نسبت به انقالب ايران داشتند اميدوار مى ذشته بهماهه گ 10ها در  امريكايى 
ها و عملكرد دستگاه مسئول  جهت كلى انقالب منافع اساسى آنها را به خطر نيندازد، يعنى حاكميت ليبرال

ها  يك طرف اين پايگاهاز . گرفت هاى اساسى امريكا در داخل مورد حمايت قرار مى اى بود كه پايگاه گونه به
داد  هاى اقتصادى كه براى رفع بحران ارائه مى حل كرد و راه دارى وابسته بود كه دولت موقت از آن دفاع مى سرمايه

هاى خارجى بود و اين درست  دارى خصوصى وابسته و حتى تجديد حيات شركت مستقيماً در رابطه با حفظ سرمايه
در رابطه با مسئله مناسبات فئودالى و بزرگ . كردند ش در غرب دنبال مىچيزى است كه امريكا و ساير متحدين

كرد و مخالفت تغييرات اساسى در  دارى اراضى بود باز هم دولت ليبرال از آن مناسبات دفاع مى مالكى و سرمايه
رد سوءظن مناسبات ارضى و تقسيم زمين بين دهقانان بود و در رابطه با فرماندهان ارتش و عناصرى كه حتى مو

و باالخره در رابطه با نيروهاى مرتجع و رفرميستى كه با تغييرات انقالبى موافق نبودند و در . كرد بودند دفاع مى
در . داد كردند تفاهم و همكارى و نزديكى نشان مى مقابل انقالب اسالمى جناح انقالبى اسالمى ايستادگى مى

اى براى ساير  ين بود كه انقالب ايران صادر نشود و الگو و نمونهترين مسئله براى امريكا ا سياست خارجى هم مهم
كرد و رسماً  دولت ليبرال در سياست خارجى دقيقاً همين خط را دنبال مى. ها در منطقه و سطح جهانى نباشد ملت

د پيمانى و نزديكى با كشورهاى ض كرد و حتى هم نمود و تبليغات انقالبى نمى از صدور انقالب جلوگيرى مى
كرد مناسباتش را با كشورهايى كه داراى چهره ضدامپرياليستى  عكس سعى مى كرد و به امپرياليستى را نفى مى

 .نبودند تقويت كند
اينها همه موجب شد امريكا اميدوار بشود، . شد ها حمايت جدى نمى از انقالب فلسطين، از ليبى و ساير جنبش    

هايى كه در منطقه، در جهت كلى منافع ما  سخنرانى گفتند ما بايد از نهضتچنانكه بعضى از افراد امريكايى در يك 
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وسيله انقالب اسالمى هيچ  اين اظهارنظر آن هم بعد از چندماه از سقوط رژيم شاه به. كنند حمايت كنيم سير مى
ها بر قدرت  حوجود آورد كه تا اين جنا دليلى نداشت جز عملكرد دولت موقت و مرتجعين كه اين اميدوارى را به

مسلطند اين تسلط را تا آخر حفظ خواهند كرد و قانون اساسى را اينها خواهند نوشت و باالخره جمهورى 
 .محتوا و داراى مضمون وابستگى باشد حكم حاكم خواهند كرد محتوايى را كه از مكتبى بى بى

  
 امريكا» باغ سبز«در  

داد و صحبت از فروش اسلحه بود كه حتى مقدارى  ماه در باغ سبز نشان مى 10در همين رابطه امريكا در اين  
اسلحه و ابزار و يدك به ايران فروخت و صحبت از اين بود كه هرگونه حمايت از ايران خواهيم كرد و هرگونه كمكى 

طبيعى است كه اگر اين . كرد ها اعالم مى ن جناحكنيم و مرتب حمايت خودش را از اين دولت و اي الزم باشد مى
شد ولى اقدام دانشجويان و حمايت قاطعى كه  كم در خودش دفن مى كرد، اما انقالب ما كم موضع ادامه پيدا مى

قدر  كردند اين جريان آن وجود آمد و فكر مى خمينى كردند جريان را متوقف كرد و برخالف انتظار يك تكان به امام
خصوص سياست دولت عمالً مردم را به  كه اجازه نخواهد داد كه مردم تأثير ديگرى در انقالب بگذارند، بهقوى است 

و اين نكته خيلى مهمى . كرد هاى سياسى تقويت مى جاى انگيزه هاى مادى را به فرستاد و انگيزه هايشان مى خانه
سياسى كه در آستانه انقالب وجود داشت  هاى انقالبى و جاى آرمان است، يعنى وقتى كه در بين كارگران به

طورى كه حاضر بودند براى آزادى و استقالل و حاكميت ملى و نفى استثمار مبارزه كنند و فداكارى نمايند و به  به
. حقوق دادند هاى مادى تقويت شد و به كارمندان اضافه هر محروميتى تن بدهند، با آمدن دولت ليبرال انگيزه

دار كرد كه هدف را دنبال بكنند و هدف مبارزه به طرف كسب حقوق صنفى و مادى تغيير جهت كارگران را هم وا
رفت سياسى مكتبى  واين با توجه به بحران اقتصادى بيكارى كه وجود داشت شكل جنبش كارگرى ما را كه مى. داد

نفع  توانست به ت مىو اين وضعي. متمركز نمود... روى مسائل صرفاً مادى و صنفى و كسب اضافه و مستمر و
 .امپرياليسم باشد

راه افتد، براى اين كار  ها به كند كه دولت موقت به اين فكر برسد كه فوراً كارخانه چرا چون اين امر ايجاب مى    
دار دادند كه  دارها بيايند به آنها وام بدهند، چنانكه دادند و وام را به سرمايه اى نيست جز آنكه سرمايه چاره

هاى خارجى را به كار دعوت كردند تا بيكارى  و شركت. ها را راه بياندازند و همان مناسبات قبلى حاكم بشود كارخانه
  .كرد و كرد و تأثير منفى زيادى هم تا حاال گذاشته است و حركت انقالبى ما را ضعيف مى. از بين برود

 
 هم زد هاى ليبراليسم را به مبارزه ضدامپرياليستى، برنامه 

اش اين بود كه دولت ليبرال كه قدرت و  ها را به هم زده و اولين نتيجه مبارزه ضدامپرياليستى تمام اين برنامه حاال 
نشينى كامل نبود، براى اينكه عناصر ليبرال وارد شوراى انقالب نيز  اما اين عقب. كشش مبارزه را نداشت كنار رفت

دنبال اين حركت ضدامپرياليستى  طور كه امام به آن. تندتر ساخ شدند و شوراى انقالب را كه ضعيف بود، ضعيف
عكس اين عناصر را جذب كرد و هنوز هم بسيارى  بايد شورا هم خود را تصفيه كند، ولى به يادآور شده بودند مى

 اما با همه اين احوال قدرت مردم در رابطه با رهبر انقالب. اندركارند ديگر از آنها در مراكز قدرت هستند و دست
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رغم تمايل قلبى دولت و شورا انجام گرفت  مجدداً نقش فائق را پيدا كرد و با استقرار دانشجويان در سفارت كه على
. ها خارج شد دست توده مردم و دانشجويان افتاد و از دست رفرميست و با حمايت قاطع امام، پيشتازى جنبش به

ت را از دست عناصر ليبرال و مرتجع خارج خواهد ساخت حال اين مبارزه اگر همچنان ادامه يابد بقيه مواضع قدر
مگر اينكه مبارزه . شوند كنار بروند پاى مردم حركت كنند، ناچاراً مجبور مى توانند در اين مبارزه پابه چرا كه آنها نمى

با امريكا از آنجايى كه بقاى اينها مستلزم سازش و مصالحه با امريكا است و تشديد مبارزه . به سازش كشانده شود
 .سازى است همراه است با نابودى اين گروه كه اين خود مسئله سرنوشت

خودش جرأت داده و به شاه پناه داد، اما با  از آنجايى كه امريكا به سياست جارى اطمينان پيدا كرده بود به    
 .رو شد كه انتظارش را نداشت اى روبه مبارزه

هاى ايران از خارج آوردند بدون آنكه آنها را افشاء  ناد را از سفارتخانهاينها همان كسانى هستند كه تمام اس    
كس از وزير  آورى كرده بودند هنوز هم معلوم نيست كه كجاست و اين را هيچ اسنادى كه در امريكا جمع. بكنند

ر سفارت ايران در دهند تا ببينند كه د خارجه اسبق و بعدى و امروزى نپرسيده است كه چرا اين اسناد را ارائه نمى
يا اسنادى كه در . هاى ارتباط ايران با امپرياليسم امريكا بوده چه گذشته است ترين حلقه امريكا كه يكى از مهم

مركز ساواك تهران و مركز اصلى ساواك ايران بوده و هنوز مورد استفاده قرار نگرفته كه اين اسناد افشاءكننده 
 .باشند مى چگونگى عملكرد امپرياليسم در ايران

  
 افشاى اسناد و توجيه ليبراليسم؟ 

بردارى  هاى اصلى اين باشد كه اين اسناد همگى مورد بررسى و مورد تجزيه و تحليل و بهره بايد يكى از خواست 
هاى جهان بدانند امپرياليسم در  قرار بگيرد تا هم ملت بداند امپرياليسم چگونه عمل كرده است و هم دنيا و ملت

قبل از اينكه اين اسناد . بخش بود براى مردم آگاهى ما ديديم كه افشاى چند سند چقدر. ها كرده است ايران چه
ها كه براى توده مردم كه داراى آگاهى كمترى هستند  افشاء بشود عملكرد ليبراليسم و سازشكاران و رفرميست

اگرچه هنوز هم . دست آوردند اى معيار به طورى كه تا اندازه افشاى اين اسناد آنها را تكان داده به. شود مشخص مى
اما امريكا بعد از اينكه اين حمله ضدامپرياليستى از جانب . گونه ارتباطات را توجيه بكند كند اين راليسم تالش مىليب

المللى و از طريق  دانشجويان و امام آغاز شد، اول از همه سعى كرد با فشار روى ايران از طريق صليب سرخ بين
ها را آزاد  ه يك صورتى حل بكند و ما را وادار كند كه گروگانتهييج و بسيج افكار عمومى جهان عليه ما مسئله را ب

طورى كه نماينده پاپ را در همين رابطه به ايران فرستاد تا از راه عواطف مذهبى تأثير روى رهبر انقالب  كنيم به
اى امنيت و بگذارد، اما اين اقدامات تأثير نكرد، لذا بالفاصله فشار شديدترى از راه ديپلماسى با شكايت به شور

كشاندن مبارزه بود  المللى همراه با تهديد نظامى شروع شد، اما در اين رابطه باز هم هدفش به سازش هاى بين دادگاه
اى است  در اينجا نكته. گرفت كه تشديد تضادهاى درونى و اميدبستن به نيروهاى سازشكار در همين رابطه انجام مى

هاى درونى انقالب  ل هر كشور امپرياليستى ديگرى با شناخت دقيق از ضعفكه اهميت دارد مردم بدانند امريكا مث
هاى داخلى ضربه بزند، امكان ندارد انقالبى كه در درون  ضعف تواند عمل كند، يعنى به انقالب از طريق نقطه مى

 .انسجام دارد با ضربه بيرونى متالشى بشود
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هاى  اما دشمن ضعف. ترى خواهد شد يشتر و پيروزى بزرگاگر هم موقتاً ضربه بخورد اين ضربه باعث رشد ب    
 .شناختند كافى بود كنند مضافاً بر اينكه يك مقدار هم از پيش مى درونى را شناسايى مى

  
  قاطعيت امام و سازشكاران 
 خبرنگار و نمايندگان مختلفى مثل سناتور، نماينده مجلـس، اسـتاد دانشـگاه بفرسـتند در ظـاهر بـراى مصـاحبه و        

هاى درونى را حتى در درون شـوراى انقـالب    نظرها و گرايش مذاكره و تماس ولى با پيچيدگى خاصى كه دارند نقطه
دست آورند و بر ابعاد مقاومت يا تمايالت سازشكارانه آشنا شوند و بـر اختالفـات درونـى و نقـاط ضـعف و قـدرت        به

خيلى تبليغـات كردنـد هـدفش مسـاعدكردن زمينـه       چه كسانى فشار سياسى و تهديد نظامى كه. انقالبى پى ببرند
براى نيروهاى سازشكار داخلى بود تا بتوانند به امام خمينى فشار بياورند كه تهديد امريكـاعملى شـود و مطبوعـات    
غربى در اين زمينه خيلى كمك كردند به اينكه هر آن امكان دارد امريكا ايران را و بنـادر را بمبـاران كننـد و ايـران     

وجود عناصر ضعيف درون شورا موجب شد كه حتى شوراى انقـالب هـم در   . مقابله ندارد لذا، بايد كنار بياييمقدرت 
امـا، امـام   . خمينى خواستند كه قضـيه را فيصـله بدهنـد    مجموع جانب سازش و مصالحه را بگيرد و لذا رفتند از امام

ايستاده است، اين مبارزه تا قطـع كامـل مناسـبات    قاطعانه ايستادگى كردند و گفتند من تا آخر ايستاده و ملت هم 
تنهـا ايشـان داراى خصـلتى     اقتصادى سياسى، نظامى با امريكا بايد ادامه يابد و اين تأكيد امام نشانه اين بود كـه نـه  

 دانند كه اين مبارزه چقدر اهميت دارد براى انقـالب مـا ولـى    ناپذيرند و يكپارچه ايمان كامل بلكه آگاهانه مى سازش
نحـوى   كادرى كه مسئول كار بود از وزير خارجه قبل گرفته تا وزير خارجه فعلى تا اعضاى شوراى انقالب هركدام به

يكى از اظهارنظرها مثالً اين بود كه جنگ با امريكا برابر آن تهديدى كه گفتم تحت تأثير . اظهارنظرهايشان را كردند
نظر من بـا   يكاست اين اظهارنظرى كه خوب وزير خارجه سابق كرد بهگيرند نه به نفع ماست و نه به نفع امر قرار مى

تر نسبت به وزير قبلى ايشان گرفته بود اما اين خود نشانه اين بينش بـود كـه عامـل اصـلى      وجودى كه موضع ترقى
 .دهد امريكا قرار مى

كـه امريكـا تضـاد اصـلى      درحـالى . شـد اوالً در اين رابطه امكان ندارد جنگى هم به زيان ما و هم به زيان امريكا با    
 .اگر امريكا و امپرياليست تضاد اصلى ما ملت و انقالب ايران است. ماست

  
  هاست هرگونه تهديد امريكا، به نفع توده 
تواند به زيان هردو يا به نفع هردو باشد، بايد حتماً به زيان يكى و به نفع ديگرى باشد، لذا بدون  اين جنگ نمى 

و ما نبايد در مقابل تهديد نظامى امريكا ترسى داشته . به نفع انقالب ما و به زيان امپرياليسم استترديد جنگ 
ها  هاست، چرا كه به توده باشيم، چون هرگونه تهديدى چه از نظر نظامى و چه از نظر اقتصادى بالمĤل به نفع توده

كند و صف سازشكاران را  شور ضعيف و متالشى مىهاى امپرياليسم را در داخل ك بخشد و پايگاه آگاهى و انسجام مى
ترند، تمايلى  خصوص آگاه المقدور امريكا و حتى دول اروپايى كه به از اين نظر حتى. سازد از صف انقالبيون جدا مى

ها با حمالت نظامى در  دانند كه اروپايى ها مى چون تجربه تاريخى دارند امريكايى. به چنين تهديد نظامى ندارند
زدن به چنين اقداماتى منجر به  رميانه و حتى محاصره اقتصادى و قطع صدور نفت موافق نيستند، چرا كه دستخاو
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ها و پااليشگاه و يا انفجار  حتى اشغال مراكز توليد نفت، چاه. شود هاى كشورهاى وابسته مى آگاهى و شورش توده
كه در گذشته (كن است باعث سقوط آنها گردد شود كه اين مم هاى نفت باعث تضعيف كشورهاى ارتجاعى مى لوله

يعنى اگر . بنابراين، اين محاصره به زيان امريكاست، حتى ما بايد استقبال كنيم) هاى زيادى داشتيم و ديديم نمونه
كنند تداوم  هاى مردم و دانشجويان در آن حركت مى به حركت در موضع انقالبى كه امام اتخاذ كرده و يا توده

طورى كه امريكا مجبور بشود تهديدهايش را عملى بكند، اين اوست كه مĤالً زيان خواهد ديد و ماييم  ببخشيم، به
شدن محاصره اقتصادى بترسيم اين سؤال  ترشدن آن و از تنگ ما نبايد از رشد مبارزه، از قاطع. كه سود خواهيم برد

طورى كه قادر به صدور  فت را قطع بكنند بهتر بشود چه خواهد شد؟ اگر ن را بكنيم كه اگر محاصره اقتصادى تنگ
آيا غير از اين است كه مجبور خواهيم شد به خود ! آن نباشيم و كاالهاى مورد نياز را به ما ندهند چه خواهد شد؟

دارى  صورت اولين ضربه را سرمايه توجه داشته باشيم كه دراين! متكى باشيم و خود را به سطح خودكفايى برسانيم
ها  خواهند خود زمين هاى دهقانى كه مى شود كه اين اولين پايگاه امپرياليسم است، توده خورد و نابود مى وابسته مى

 .ها را جاروب خواهند كرد خود مالكين و فئودال را بكارند، خودبه
  
  بايد به مرحله خودكفايى برسيم 
 - هاى سياسى  مادى جاى خود را به انگيزههاى اقتصادى،  بينيم كه انگيزه مى. كارگرها بايد خودشان توليد بكنند 

اند و مناسبات پيشين همگى بايستى نابود گردند، ارتش كه وابسته به سالح امريكايى است، نابود شده و  آرمانى داده
. اى و مردمى روى كار بيايد كه به خودش متكى باشد جايش يك ارتش توده وابستگى خود را از دست بدهد و به

جامعه . ها قطع خواهد شد ترتيب تمام وابستگى كار اندازند و بدين ها را كارگران به كارخانه! د كندخودش اسلحه تولي
. آيد وجود مى گردد و مناسبات جديد انقالبى و مردمى به از نظام قبلى خارج شده و مناسبات پيشين متالشى مى

و چون مردم هستند كه بايد تصميم بگيرند  آورد دست مى محتوايش كرده بودند، محتوايش را به نظام شوراها كه بى
پس چرا بايد از اين تهديد نظامى و محاصره اقتصادى بترسيم، . هاست وكار انجام دهند، مĤالً اينها همه به نفع توده

ها هستند كه ترس دارند، براى همين است كه امريكا فشارش را  اما درواقع اين ليبراليسم و سازشكاران و رفرميست
خواست تضادها ... وقتى كه امريكا با توسل به شوراى امنيت و. كند ان زياد كرده و تضاد درونى را تشديد مىروى اير

. شدن از اين جريان مرحله جديدى را آغاز كرد از اين جهت با مأيوس. رو شد را دامن بزند با جواب قاطع امام روبه
جريانات بلوچستان مظهر رشد و تكامل . اى تشديد كرد زدن به اغتشاشات ناحيه تضادهاى داخلى را از طريق دامن

هاى وابسته به رژيم و  اندركار بودند؟ فئودال در آنجا چه كسانى دست. سياست امريكا در همين زمينه است
هاى دولت ليبرال  اين بار تحت توجهات و سياست. هاى امپرياليستى كه مرعوب از انقالب فرارى شده بودند سياست

طلب و ضدانقالبيونى كه از ترس انقالب و در  هاى خود بيرون خزيدند و تمام عناصر فرصت از سوراخرشد كرده و 
هايى  اند بلكه به اسلحه شان را محكم كرده اند و مواضع تنها برگشته اى فرارى شده بودند اكنون نه زير فشارهاى توده

 .اند دار شده منطقه را عهده» نظم«اند  كه از مقامات گرفته
تنها با قاچاق اسلحه و  اينها نه. ها در جهت منافع خودشان حركت خواهند كرد آنها توجه نكردند كه فئودال    

گيرند، متأسفانه  بلكه آخراالمر نيز در خدمت امپرياليسم قرار مى. كوشند ها در حفظ منافع خود مى استثمار توده
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عليه انقالب برخاستند و حاال هم قصد . مقامات گرفته بودندهايى كه از  ها با اسلحه همينطور هم شد، همان فئودال
شان  هاى اوليه هايى كه استاندار را به گروگان گرفتند و فرماندار را دزديدند و درخواست همان. شورش درسر دارند

بايد آزاد  ها كه برادران امريكايى ما هستند ها شعار خودمختارى سردادند و اعالم كردند كه گروگان براى فريب توده
كردند و حمايت سلطان قابوس از آنها و آزادكردن  و اين نشان دهنده موضعى بود كه آنها روان حركت مى! گردند

ارتباط آنها با دول همسايه . زندانيانى كه در آنجا اسير بودند و روانه ساختنشان به ايران خود اغتشاشات را دامن زد
روشن است كه ضدانقالب و . بيانگر مسائلى است كه بر كسى پوشيده نيست اند همه هايى كه در آنجا ديده و تعليم

خوبى  طلب در اينجا به دست عناصر ساواك و فرصت. اند وجود آورده امپرياليسم در بلوچستان چه جريانى را به
احساسات خواستند در قم و تبريز با حمله به خانه يكى از مراجع و تحريك  عين همين جريان را مى. نمايان است

هاى آذربايجانى و تشديد تضادهاى درونى دامن بزنند، كه جبهه ضدانقالب از اين جريانات حداكثر استفاده را  توده
ها كه مخالف  ليبراليسم و آن بخش از عناصر وابسته كه در آذربايجان تمايالتش را نشان داد و همينطور فئودال. كرد

دهنده اين  ها نشان تمام اين نمونه. مردم را سپر تمايالتشان قرار دادندانقالب اسالمى بودند و در آنجا احساسات 
كوشد كه انقالب را زير  واقعيت است كه امپرياليسم امريكا با فشارگذاشتن و تحريك اين نوع مسائل و تضادها مى

هاى آن  انه زمينهتواند در خوزستان و جاهاى ديگر نيز رخ بدهد كه متأسف عين همين جريانات مى. فشار قرار بدهد
 .نيز فراهم است

  
 شوند ها از هم جدا مى صف 

خواهد ما را در محاصره اقتصادى  كردن ديگر كشورها و متقاعدساختن آنها مى امريكا با فشار اقتصادى و هماهنگ 
مسئله دو شدن اين  كند در صورت عملى كند، چرا كه فكر مى قرار بدهد، كه با اين كار امريكا دو هدف را دنبال مى

شوند و با موفقيت آنها سازش انجام پذيرفته و  اول اينكه سازشكارها موفق مى. راه بيشتر در پيش روى ما نيست
در صورتى كه موفق نشود و . گردد خمينى در داخل و خارج كشور تضعيف مى موقعيت انقالب و رهبرى انقالب امام

چنانكه در همين زمان . شود فوفشان از صف انقالب جدا مىنيروهاى وابسته داخلى ص. جريان مبارزه ادامه يابد
هايى  تر شد و جريانات آذربايجان و بلوچستان و حتى در تهران نشان داد كه چه جناح كوتاه، صفوف خيلى مشخص

گيرى  جداشدن ليبراليسم و موضع. خصوص كه افشاى اسناد خود بيانگر واقعيت بود كه وجود داشت توانند به نمى
 .آن عليه مبارزه ضدامپرياليستى و جريانى كه دانشجويان ايجاد كرده بود نيز همين را ثابت كردآشكار 

ها در ابتالء است كه روشن  ماست و ماهيت افراد و گروه» ابتالى«گيريم  انقالب طبق آنچه كه ما از قرآن مى    
كنيد وخدا و رسول را قبول  مانى مىاى مؤمنين اى كسانى كه ادعاى مسل: فرمايد خداوند در قرآن مى. شود مى

طورى كه امام نيز  همان. بلكه اين يك نقاب ظاهرى است. دادن ماهيت شما كافى نيست داريد، اين براى نشان
دست بگيرد و نماز و روزه هم بگيرد و  فرمودند كه اين اشكالى ندارد كه هركس شعار انقالبى بدهد و تسبيح هم به

گويد من بايد شما را بيازمايم و در معرض ابتالء قرار بدهم  كه خداوند مى ن است درحالىما هم فكر كنيم كه مسلما
هاى سخت و با تحمل گرسنگى معلوم گردانم كه كداميك  و با جهاد و هجرت با گذشت از مال و جان و با درگيرى

 .طلب طلب و راحت عافيت گو و كاذب، كداميك مجاهد و مبارز هستيد و كداميك از شما صادق هستيد و كدام دروغ
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ها و سازشكاران كه ابتالء را از ميان برداشته بودند يعنى افول جريان انقالب  در اين دو ماه حاكميت ليبرال    
نام  پندارد و هرگز دشمنى به ليبراليسم اصوال با برداشت و بينش غلط خودش تنها دشمن را استبداد داخلى مى

كرد  بنيان ضعف ليبراليسم است و در واقع همان برخوردى بود كه اميرانتظام هم مى شناسد و اين امپرياليزم را نمى
نظر من صادقانه است كه با كمال حسن نيت اين حرف  و عقيده داشت كه اين امر هيچ اشكالى ندارد و اين توجيه به

ى ندارد و تضادى برايش زيرا كه در بينش سياسى ليبراليسم، امپرياليسم جاي. زند را رئيس دولت ليبرال هم مى
در گذشته اين روابطى كه اين آقايان با محافل امريكايى داشتند به اين معنا بود كه جناح ليبرال . شود محسوب نمى

جاى حمايت از  نشانده كه به هاى دموكراتيك دست دارى است و طرفدار حكومت امريكا كه نماينده بخشى از سرمايه
هاى امريكا بودند، و معتقد بوده بايد منافع خود »باز«ه كه مورد حمايت بخش هاى مستبد و خشن مثل شا حكومت

 .هاى ليبرال داخلى حفظ بكند هاى دموكراتيك يعنى همان جناح وسيله دولت را به
هاى داخل  ليبرال. بنابراين يك ارتباط نزديكى بين جناح ليبرال امريكايى و اين جناح ليبرال حاكم وجود دارد    

اگر جناح بازها . آيد م اميدشان به سياست امريكا بود كه ببينند كه كدام جناح امريكايى برسر كار مىكشور چش
آمدند خوشحال شده و  ها روى كار مى شدند و اگر دموكرات رسيدند، مأيوس مى قدرت مى به) جمهوريخواه(

 .توان كارى انجام داد گفتند كه مى مى
  
 استبداد داخلى؟ تضاد با امپرياليسم، يا تضاد با 

بينيم فقط امام  ما مى. از اين نظر تضاد  اصلى آنها با استبداد شاه بوده است آن هم نه با نهاد سلطنت، اشتباه نكنيم 
اما آنها اگر با استبداد مخالفند يعنى اگر شاه . شود عنوان تنها جريان انقالبى با نهاد سلطنت درگير مى است كه به
چون شناختى از . طه را بپذيرد و حكومت بكند نه سلطنت، با او كارى ندارندشد حكومت مشرو حاضر مى

امپرياليسم ندارند، قاعدتاً دشمنى و جنگى نيز با آن ندارند و با محافل آزاديخواه امريكايى هم خيلى دوست و 
 .دانند ها ارتباط دارند و اين را جاسوسى نمى نزديكند، اين است كه از قبل با امريكايى

  
هاى شما، رئيس دولت سابق قبالً در جمعى اظهار داشته بود كه اين نسيم از اياالت  ر تأييد گفتهد •

 .متحده امريكا بود كه به ايران وزيد
درست در همين . دانند مى» نسيم از غرب آمده«طور است، يعنى باز هم انقالب ما را در رابطه با  عيناً همين  

گويند كه ببينيم امريكا تا  كند و مى پاى خط امريكا حركت مى يبراليسم پا بهجاست كه قبل از مرحله سرنگونى، ل
اى : كند، همه استداللشان در برخورد با امريكا هميشه چنين بوده است كه چه حدودى شاه را محدود مى

مطمئن باشيد خواهيد كه زير سلطه كمونيسم نرود و در رابطه با غرب بماند بايد  ها شما در ايران چه مى امريكايى
تواند  دليل مى همين به. توانيم حفظ بكنيم تواند كار را بكند، بلكه فقط ماييم كه ايران را بهتر از همه مى كه شاه نمى

گويد كه چون امريكا دولت نيرومندى است و امريكا با شاه هم  با امريكا كنار بيايد و بعد هم در جريان انقالب مى
عبارت ديگر او در جهت تضاد با استبداد داخلى حركت  به. رود پاى امريكا پيش مى موافق نيست از اين نظر پابه
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حاال بعضى . كند نه در جهت تضاد با امپرياليسم، اين است كه ارتباط با محافل امريكايى برايش امرى است عادى مى
 .شوند روند و متعهد مى جلو مى از عناصر خيلى به

  
  نمايى عناصر وابسته انقالبى 
توانند بگويند ما مسلمانيم،  شود، ديگر اينها نمى خوب حاال با چنين عملكرد و بينشى وقتى كه ابتالء آغاز مى 

. شوند شود، فئودال و فرمانده وابسته ارتش نيز انقالبى مى دارى وابسته انقالبى مى ماهه سرمايه چنانكه در اين ده
اما حاال كه مبارزه . كردند تر نمودار مى البيون هم انقالبىدهند از همه انق هاى انقالبى هم ارائه مى سخنرانى

كنيم كه ابتال يك مسئله الهى است واينها ناچار هستند كه بگويند ما  ضدامپرياليستى شروع شده، مشاهده مى
بارزه هرچه م. ها آشكار شده و توده مردم شناسايى الزم را كسب نمايد توانيم و در اين رهگذر ماهيتشان بر توده نمى

چنانكه در نهضت ملى دكتر محمد مصدق . شود تر شود جبهه درونى به دو صف سازشكار وانقالبى تقسيم مى عميق
جناح سازشكار به رهبرى حسين مكى و بقايى و دوستانش در مقابل دكتر مصدق و نهضت ملى ايستاد و رسماً به 

شان كه ضدانقالب باشد  شوند به موضع اصلى د ناچار مىيعنى كسانى كه قبالً منافق بودن. پيوندد دربار ضدانقالب مى
 .برگردند

بخشيدن به مبارزه ضدامپرياليستى ناچارند كه از صف انقالب  االن اگر منافقين وجود داشته باشند مسلماً با عمق    
رض اگر ما ف به. خارج شوند و به صف ضدانقالب بپيوندند و درنتيجه اين مبارزه به نفع خلق ما تمام خواهد شد

مرداد نخواهد بود، چرا كه شكست نظامى است نه شكست سياسى،  28شكست هم بخوريم، شكستمان مانند 
 .دنبال خواهد داشت تر به تر و گسترده مكتبى، و بدون ترديد چنين شكستى پيروزى نهايى ما را عميق

فوف انقالبيون راستين در خط اصيل وسيله ص پس بدون هيچگونه سازشى بايد مبارزه را تداوم بخشيم و بدين    
 .شود امام خمينى از نيروهاى منافق و سازشكار جدا مى

  
با توجه به اينكه مقامات دولتى و شوراى انقالب از يك . هرچند كه شما پاسخ آن را از يك بعد داديد •

بنابراين اند،  ها راهبر مبارزات فكرى خلق زحمتكش ما بوده بينش توحيدى برخوردارند و سال
مواضع فكرى آنها مگر نه اين است كه بايد براساس بينش توحيدى باشد و هميشه خودشان از اين 

بايستى باشد تا در رابطه با بينش  بنابراين چه معيارى در اين عملكرد مى. اند مسئله جانبدارى كرده
 .توحيدى اين عملكردها را ارزيابى كند

ايد قانونمندى هستى و سنت الهى را بشناسيم و به آن توجه كنيم واال صرف گوييم بينش توحيدى، ب وقتى كه مى  
بايد ديد برداشت ما از توحيد چيست؟ يعنى چگونه . كننده موضع افراد نيست قبول خدا يا عدم قبول خدا تعيين

من «: گفت اى كه از قرآن نقل كردم كه خداوند مى اين را در ارتباط با همان آيه. شناسيم جهان و خدا را مى
وجود خدا كافى نيست كه بگوييم  دهنده اين است كه صرف قبول خدا و ايمان به نشان» خواهم شما را بشناسم مى

ما جهان را چگونه . مندى خداوند در هستى بينش توحيدى يعنى قبول قانون. يك فرد داراى بينش توحيدى است
 بينيم يا نه؟ بارزه بين حق و باطل مىدار تكاملى جهان در رابطه با م بينيم آيا حركت هدف مى
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 شيطان اصلى كدامست؟ 

بخش است قبول داريم يا خير؟ اگر  سوى توحيد و وحدت تعالى و قانون تضاد را كه قانون پايه و اصلى حركت به 
وقت بايد ببينيم كه در هر صحنه زندگى ما آن عنصر اصى آن شيطان اصلى زندگى ما و جامعه و تاريخ  اين باشد آن

مان  وقت نه تضاد درونى شويم دشمن را بشناسيم و آن ىما كدامست؟ اگر نتوانيم با اين قانون حركت كنيم، قادر نم
چرا كه يك موحد با تشخيص تضاد درونى و بيرونى خويش است كه . تشخيص خواهيم داد و نه تضاد بيرونى را

ها و نيروهاى بازدارنده حركت تكاملى را نتواند تشخيص  دهد و اگر اين شيطان موقعيت خود را در جامعه تميز مى
طرف توحيد حركت كند و محكوم نيروهاى بازدارنده  تكاملى توحيدى نخواهد داشت و قادر نيست به بدهد، حركت

بايد ديد كه اگر در جامعه حركت توحيدى وجود دارد نيروهاى مقابل و . ماند شود و در وضعيت خود باقى مى مى
هستيم كه در آن استثمار طبقات هايى كه براى جامعه توحيدى قائل  بازدارنده آن كدام است؟ با توجه به خصلت

شوند حال كه  خود تمام نهادهاى استكبارى برعليه ما بسيج مى گر و مناسبات استكبارى وجود ندارد، خودبه سلطه
ترين نيروى استكبارى است و تمام نهادهاى ديگر استضعاف و استكبار در رابطه با آن حيات دارند  امپرياليسم بزرگ
 .مثابه دشمن اصلى بدانيم د، بايد آن را بهباشن و به او وابسته مى

توانند موجوديت خودشان را  دارى، ارتجاع، ظلم و ستم و تمام اينها در رابطه با امپرياليست است كه مى سرمايه    
نظر من يك اصطالح كامالً مكتبى است، زيرا  اند به كار برده اين تعبير شيطان بزرگ كه امام خمينى به. حفظ بكنند

شويم كه نيروى اصلى خدا انسان آنهايى هستند كه در تمام ابعاد  هايى كه از قرآن داريم متوجه مى ر برداشتما د
يعنى تمام وجودش شيطانى است، زيرا كه . ها هستند وجودى و همه عملكردهايش بازدارنده حركت تكاملى انسان

امريكا و امپرياليسم يك . ارنده حركت تكاملى استشيطان خود مانع و بازد. توانند اولياء شيطان باشند ها مى انسان
 .بايست كه اول به شيطان اصلى پرداخت فرد يا عنصر ساده نيست بلكه شيطان اصلى است از اين نظر مى

و مقوالتى چون مسلمان و كمونيست عمده نيستند، بلكه ... هايى چون ترك، كرد، فارس و مسائلى قوميت    
ها را  توان افراد و گروه در اينجاست كه مى. نفى و طرد شيطان بزرگ حل خواهند شد مسائلى هستند كه در پروسه

كند؟ آيا  با معيار توحيدى سنجيد كه كداميك قانونمندى الهى را در رابطه با اين تضاد درست عمل و دنبال مى
؟ جالب اين است كه اين كند يا نه؟ آيا دنبال مسائل انحرافى است تمام نيرويش را متوجه و صرف شيطان بزرگ مى

امروزه طرح هر . گيرد كه خط امام تضاد اصلى را امپرياليسم مى دانند، درحالى اشخاص خودشان را پيرو خط امام مى
شود چه  در اينجاست كه معلوم مى. كردن هر تضادى جز آن تضاد يعنى انحراف از خط امام شعار و تشديد و عمده

ما معتقديم كه تمام تضادها و . و چه اشخاصى اصيل و با خط امام در حركتندكنند  طلبانه حركت مى كسانى فرصت
بنابراين كسانى . مسائل داخلى ما در رابطه با تضاد عمده كه امپرياليسم است حل خواهد شد و اين يعنى خط امام

حيدى ديد كه با گويند اسالم، نبايد در حسن نيت آنها شك كرد، بلكه بايد به شناخت قوانين تو كه صادقانه مى
مندى را  شود؟ زمانى كه ما معرفت و بينش درست توحيدى نداشته باشيم و قانون كدام قانون وارد عمل مى

. هاى مذهبى داشتند نشناسيم حركتمان اصولى نخواهد بود، يعنى درست همان حركتى خواهد بود كه ليبرال
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كه قبل از انقالب نتوانستند تضاد عمده را تشخيص هاى مذهبى هرچند كه حسن نيت هم داشتند اما ديديم  ليبرال
زدند و بعد از انقالب هم سياستشان انحرافى بود كمااينكه اكنون نيز  بدهند، از اين نظر در جهت انحرافى قدم مى

 .هست
  

  58بهمن  7كيهان،     
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   24ضميمه 
 آبروى افراد را ببردتا اتهام در دادگاه ثابت نشود كسى حق ندارد 

 
 :وگو با اطالعات اعالم كرد اللَّه منتظرى در گفت آيت  
 تا اتهام در دادگاه ثابت نشود كسى حق ندارد آبروى افراد را ببرد 

اجازه بفرماييد سؤال ديگرى را مطرح كنم، درباره اقدام اخير پسرتان آقاى محمد منتظرى در ...   •
با توجه به اينكه گويا دولت . ه جنوب لبنان براى نبرد عليه اسرائيلمورد اعزام گروهى از داوطلبان ب

 لبنان با اين امر مخالفت كرده، در اين مورد چه نظرى داريد؟

. شما از خود ايشان بپرسيد. خود آقاى محمدعلى منتظرى ماشاءاللَّه يك مردى است و سى وپنج، شش سال دارد  
خاطر نبرد با اسرائيل  خواهيم، به برد كه لبنان بگويد ما كسى را نمى نان نمىو اما بايد بگويم او افراد را براى لب

شود، معلوم است بايد هم ناراحت  اسرائيل هم البته وقتى كه كسى بخواهد در مقابلش بايستد ناراحت مى. برد مى
ى كه در اختيار هاى اسالم هاست كه از فلسطين و از همه زمين بشود، اين اندازه است كه وظيفه همه مسلمان

اسرائيل است، دفاع بكنند و اسرائيل يك حكومت غاصب و زورگويى است كه نه فقط محمدعلى منتظرى، بلكه تمام 
كشورهاى اسالمى، تمام كشورهاى عربى بايست متشكل و متحد بشوند و اسرائيل غاصب را به حسابش برسند و 

اند  ها هم گفته طور كه حتى بعضى از يهودى بلكه همان. اها را بريزند توى دري اين معنايش اين نيست كه يهودى
هاى امريكا و  كنند، اهل اين منطقه نيستند، يك عده از صهيونيست اند اينجا بر ما حكومت مى اينهايى كه آمده

و  ها ها، مسلمان يهودى. اند هاى مردم را غصب كرده اند اينجا و زمين اند آمده جا جمع شده اطريش و آلمان و همه
اند آنجا  هيچ سروصدايى هم نبود، اينهايى كه آمده. كردند ها، سابقاً در فلسطين با هم دوستانه زندگى مى مسيحى

ها واجب  هاى جاهاى ديگرند و بر همه مسلمان هاى اصيل نيستند اينها صهيونيست كنند، اينها يهودى حكومت مى
اين يك . دست صهيونيزم و عمال امريكا نجات بدهنداست به هر ترتيبى هست متحد شوند و اين سرزمين را از 

باالخره يك مردى است . وظيفه است اما حاال كار محمدعلى منتظرى صحيح بوده يا نه؟ اين را از خودشان بپرسيد
 .تواند خودش دفاع كند عاقل و بالغ و مى

 
  
 ها تر از خيلى عاقل 

 .گوييد او عاقل و بالغ است مىبه خالف آنچه قبالً عنوان شده بود شما حاال  •
ام، من كى گفتم ديوانه است؟ عقلش از  مگر من گفتم ديوانه است، اين سوءاستفاده شد كه من چنين چيزى گفته  

منتها يك آدمى است كه عرق و . كنند، زيادتر است خيلى از اينهايى كه سركار هستند و مملكت را اداره مى
ند فالنى گفته است محمدعلى منتظرى ديوانه احساسات مذهبى دارد، از اين هم افراد سوءاستفاده كردند كه گفت
ملتفت هستيد؟ محمدعلى منتظرى عقلش از . است، من كى گفتم ديوانه است؟ ضعف اعصاب غير از ديوانگى است

شما اين را . كنند، بهتر است و دلسوزتر هم هست خيلى از اينهايى كه توى اين مملكت سركارند و دارند كار مى
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تر از اينهايى است كه سركار بودند و كشور  گفتم ديوانه است؟ تكذيب كنيد، خيلى عاقل مخصوصاً بنويسيد، من كى
 .را از بين بردند

  
  مسئله اميرانتظام 
اى با يك مجله داخلى  اتفاقاً اينجا اين مسئله مطرح است كه آقاى محمد منتظرى قبالً در مصاحبه •

 ...گونه هشدارها يزم است و از اينعنوان كرده بودند كه آقاى اميرانتظام از عمال صهيون

سال مبارزه كرده و واقعاً به انقالب ايران وبه ايران و اسالم عشق  باالخره محمدعلى منتظرى، پسر من است و هفده  
اگر كسى . كند و ديوانه هم نبوده و نيست كند، هدفى جز خدا ندارد، با اخالص كار مى ورزد و هر فعاليتى هم مى مى
 .ير كرده، اشتباه كرده استجور تعب اين

  
  رابطه با ليبى 
 .شود اغلب اوقات به روابط حسنه ايشان با ليبى هم اشاره مى •
اش اين است كه ما بايد با همه كشورهاى اسالمى و  مگر روابط حسنه با ليبى گناه است؟ او عقيده. داشته باشد  

ها امت واحده هستند ما بايد با همه  چون مسلمان عربى متحد باشيم و ما در اصل يازده قانون اساسى داريم كه
خواهد  حاال مى. ها روابط حسنه داشته باشيم و متحد باشيم، در عين حال كه مرزهايمان محفوظ باشد مسلمان

 .خواهد لبنان يا جاى ديگر باشد ليبى باشد، مى
  
 مسئله امام صدر 

كه قصد و روح قضيه اين بود كه  ده درحالىها اين روابط با ليبى برقرار نبو پس چگونه است كه مدت •
 .ما با كشورهاى اسالمى متحد باشيم

  .دانم از دولتى كه روابط نداشته است بپرسيد برويد از دولت بپرسيد، من نمى  
 

 خاطر مسئله امام موسى صدر بوده است؟ فرماييد قطع روابط، به تصور نمى •

ها به  البته بايستى كه همه مسلمان. جاى خود ئله آقاموسى، بهبرفرض هم باشد مس... دانم شايد بوده، من نمى  
شود كه ما  اندازه وسعشان بايد كوشش بكنند، بلكه داستان آقاموسى را حل كنند، ولى مسئله آقاموسى سبب نمى

يد و گفت هيئتى را براى تحقيق بفرست روز مى هم بزنيم، براى اينكه دولت ليبى، همان بياييم روابط كشورها را به
خواستيم بيايند با ما همكارى كنند، تحقيق  فرستاديم به آنجا و از آنها هم مى اش اين بود كه ما هيئتى را مى قاعده

. شد مسئله را پيگيرى كنيم از راه آشتى بهتر مى. كرد كنند راجع به آقاموسى، قهركردن مسئله آقاموسى را حل نمى
 .است غلطى بوده استاگر اين براى اين جهت بوده اين سياست، سي
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 ضوابط نه روابط 

اللَّه در مورد اتهام آقاى اميرانتظام، با توجه به اينكه ايشان در دولت قبلى سمت  حضرت آيت •
 وزير و سخنگو را داشتند چه نظرى داريد؟ معاونت نخست

بله، خوب، البد تعمد نبوده، ولى خب اشتباهى شده، اين است كه بايد دقت بيشترى كرد از اين به بعد هم   
هاى حساس بكنند و خالصه  آيند، دقت بيشترى در انتخاب افراد، براى پست بايستى كسانى كه در رأس كار مى

اين رفيقيم ما با اين آشناييم، اينها هيچ مالك روابط، بر ضوابط مقدم نباشد، ضوابط را بر روابط مقدم كنند، ما به 
هاى  آيند، انشاءاللَّه، كسانى را كه در متن انقالب بودند، جوان بايستى سعى بكنند كسانى كه سركار مى. نبايد باشد

خواهند به مملكت خدمت كنند، اينها را بياورند روى كار و افرادى را كه حتى مشكوك هم  عالقمندى را كه مى
 .گوييم بريزيد دور اما، كارهاى حساس را به اينها ندهند ، اينها را نمىباشند

  
  دانم نمى 
 حضور ايشان در كابينه آقاى بازرگان از طرف چه مقامى بوده است؟ •

گويم سوءنيتى بوده، البد اشتباه شده است، بايد دقت بيشترى  دانم البد از طرف آقاى بازرگان، البته نمى نمى  
 .بشود

  
  موقعيت بازرگان 
 فرماييد اين مسئله و موقعيت آقاى بازرگان تأثير سوء داشته باشد؟ تصور نمى •

 .كار را نكرده است اى داشته باشد، ولى آقاى بازرگان هم مطمئناً عمداً اين ممكن است يك اندازه  
  
  

  58دى  11اطالعات،     
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  ها پاورقي
  
 
 .1360ارديبهشت  13، يكشنبه 502روزنامه نامه مردم، شماره ) 1
 .1359دى  30روزنامه انقالب اسالمى، ) 2
مالقات حسن و ( 2991 هGarysick, October Surprise, 1991رجوع كنيد به كتاب ) 3

رئيس ستاد انتخاباتى ريگان و رئيس بعدى  Caseyمهدى كروبى، با واسطه سيروس و جمشيد هاشمى با 
 ).Ritzه سازمان سيا در هتل پنج ستار

شب از راديو امريكا  8طور زنده در ساعت  خاطر دارند كه مراسم تحليف ريگان به عده زيادى از هموطنان به) 4
شوند،  ها را نشان داد كه در فرودگاه مهرآباد سوار هواپيما مى پخش شد و همزمان با آن، تلويزيون ايران گروگان

 .درسد اين همزمانى تعمدى و نمايشى بو نظر مى به
زودى در  ام كه اميد دارم به به اين مطالب به طور مشروح و مستند در كتاب در جستجوى حقيقت پرداخته) 5

 .دسترس ملت شريف ايران قرار گيرد
 )اميرانتظام. (آقاى مهندس بازرگان جريان مذاكرات را در يك گفتار تلويزيونى به اطالع عموم رساند) 6
 .ماشاءاللَّه قصاب ماشاءاللَّه كاشانى معروف به) 7
 .محمدرضا سعادتى از اعضاى سازمان مجاهدين خلق بود كه چندى بعد در دادگاه انقالب محاكمه و اعدام شد) 8
 .اللَّه شبير خاقانى نابينا بود آيت) 9

و در دانشكده فنى بوده  1330ترين دوستان عباس اميرانتظام از سال  گفتنى است كه شهيد چمران از نزديك) 10
 .تاس

. جز شوراى مؤسس به نهضت آزادى پيوستم شايان ذكر است كه اينجانب هفتمين نفرى بودم كه به) 11
 )اميرانتظام(

طور كه در ساليان بعد دانستم، اين اقدام باعث خروج من از نهضت آزادى از ديدگاه اعضاى بعدى نهضت  آن) 12
 )اميرانتظام. (شد
من به اينها گفتم كه ما جزء نهضت آزادى نيستيم و از ... «: دارد اظهار مى باره چنين اللَّه سحابى دراين عزت) 13

ها هم  خود نهضتى. جا منعكس شده است ها و همه از نهضت آزادى جدا شديم و اين خبر در تلكس 58سال 
و آن  مان با نهضت مطالبى را گفتم گفتند شما چرا جدا شديد؟ بنده در مورد اختالفات فكرى و نظرى. دانند مى

بعد از انقالب ناگهان عده زيادى از ايرانيان اروپا و امريكا به ايران آمدند و . موقع اين اختالفات واقعاً وجود داشت
هاى اوج مبارزه يعنى  اى هم از قديم داخل نهضت بودند ولى در سال عده. كردند همه خود را عضو نهضت معرفى مى

ما . عد از پيروزى انقالب اينها جلو آمدند مثل آقاى نزيه و آقاى اميرانتظامب. به بعد خود را كنار كشيدند 42از سال 
روى كار آمد مرحوم  58طورى كه وقتى دولت موقت بر سر كار بود در ارديبهشت  از اين تركيب ناراضى بوديم به
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در اين جلسه . تهاى خارج از دول اى تشكيل داديم، جلسه نهضتى طالقانى، بنده، اخوى و چندتن از دوستان جلسه
فقط با . از نهضت بيرون رفت و هيچ ارتباط تشكيالتى با نهضت نداشت 40 مطرح شد كه آقاى اميرانتظام از سال

به اين طرف هم با آقاى  54- 55از سال . برخى از سران نهضت مثل مرحوم رحيم عطايى ارتباط شخصى داشت
سه اعالميه داديم مبنى بر اين كه آقاى اميرانتظام عضو ما در اين جل. مهندس بازرگان ارتباط برقرار كرده بود

 .از نهضت بيرون رفته است 40نهضت آزادى نيست و از سال 
خواهم بگويم كه در نهضت اختالف فكرى وجود  به هرصورت مى. اميرانتظام هم دلخور شد و از ما گله كرد       
 ».داشت

 1378بهمن  20، 49روزنامه فتح، شماره     

 .عنوان سخنگوى دولت معرفى شد تيرماه صادق طباطبايى به 10در روز ) 14
كند و  ها و رعايت حقوق بشر در ايران، به ايران سفر مى سال بعد براى بررسى وضعيت زندان گنشر حدود پنج) 15

 .كند گردد، ياد مى ها مى اميرانتظام در خاطرات زندان خود از او كه باعث تغيير در وضعيت زندان
طرف قرارداد ايران براى تأسيس نيروگاه اتمى بوشهر آلمان بوده است كه آنان بنا به داليلى آن را رها كرده و  )16

 .ايران به روسيه متوسل شد
 :كند بودن خود از ترفند دستگيرى اميرانتظام تأكيد مى اطالع زاده در مصاحبه اختصاصى با كيهان، بر بى قطب) 17

كه آنها مثالً  كرديد درحالى عنوان نشر اكاذيب حمله مى ارى به مطبوعات اين مملكت بهشما روزگ -سؤال «        
ايد كه از جريان بازداشت  اما شما گفته. گفتند كه عباس اميرانتظام يا كسانى نظير او مأموران خارجى هستند مى

رت خارجه و جنجال مطبوعات اين موضوع را در رابطه با مسئوليت خود در وزا. ايد اميرانتظام اطالعى نداشته
 كنيد؟ نويسند در ايران عمالً دولتى وجود ندارد، چگونه توجيه مى خارجى در اين مورد كه مى

طور كه گفتم اين امر كامالً بدون اطالع من بوده و من در اين  در مورد مسئله اميرانتظام همان -زاده  قطب       
چون مطابق تصويب شوراى انقالب در گذشته و امر امام خصوصاً به . زمينه صريحاً و رسماً و علناً اعتراض كردم

كس را در ادارات دولتى بازداشت نكنند، مگر با نظر مسئوالن آن  دادگاه انقالب دستور داده شده بود كه هيچ
جريان  طور عمل شده و دادگاه انقالب و درحقيقت دادستان كل انقالب در اين سازمان و در اين مورد متأسفانه اين

به من خبر نداده و حتى بعد از آن كه ايشان دستگير شده بود و من تلفن كردم كه از واقعه امر اطالع پيدا كنم، 
 .)58دى  4كيهان، (» ...ايشان هيچ تلفنى را جواب نداد و من اين اعتراض را خدمت امام هم كردم

مى از بازداشت كه قلم و دفتر در اختيار داشته، طور روزانه در ايا اين بخش از خاطرات اميرانتظام اغلب به) 18
 .نگاشته شده است

 .اين كتاب تحت عنوان كودتا و ضدكودتا ترجمه و منتشر شده است) 19
 )اميرانتظام. (نام واقعى محمدى، ناصر آالدپوش بود) 20
 .معاون ژنرال آيزنهاور رئيس جمهور وقت امريكا) 21
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ها ضمن اعالم اين خبر، هركدام به تشريح و انعكاس علل بازداشت  ظام، روزنامهزمان با بازداشت اميرانت هم. 1) 22
. »اعالم شد» سيا«داليل ارتباط اميرانتظام با «روزنامه اطالعات يادداشتى چاپ نمود تحت عنوان . وى پرداختند

 )1نگاه كنيد به ضميمه (
اميرانتظام از روز اول انقالب رابط امريكا بود  :روزنامه كيهان نيز با تيتر درشت در صفحه اول خود نوشت       

كه تمام مردم ايران با پيروى از امام قطع وابستگى با امپرياليسم امريكا را موردنظر داشتند، اميرانتظام  درحالى(
طوطى «اى بدون امضا با عنوان  كيهان ضمن تشريح اين موضوع، مقاله) سعى در بهبود روابط با اين كشور داشت

از «اى كه گفته بود  چاپ نمود كه ضمن مورد استهزاقراردادن مهندس بازرگان براى جمله» و استاد سيا سياست
 )2نگاه كنيد به ضميمه . (سراسر به توهين نسبت به اميرانتظام پرداخت» ام تر پيدا نكرده اميرانتظام پاك

. »اصل برائت و اعدام قبل از محاكمه اميرانتظام«رو شد، از جمله يادداشتى با عنوان  اين مقاله با واكنش روبه       
 )3نگاه كنيد به ضميمه (

امير رفت و اميرانتظام «اى بدون امضا و تحت عنوان  در اين روز كيهان در ستون يادداشت روز خود در مقاله) 23
هاى ديگر و  انتظامدر اين مقاله نسبت به حضور امير. به هجو بازرگان و توهين به اميرانتظام پرداخت» باقى ماند

جاى اميرانتظام حق اين بود كه يكى دانشجويان  تداوم راه او ابراز نگرانى شده و انصاف در اين ديده شده بود كه به
 )4نگاه كنيد به ضميمه . (خط امام سخنگوى دولت بود

د اميرانتظام پاسخ اكبر هاشمى رفسنجانى عضو شوراى انقالب و وزير كشور به سؤاالت خبرنگار كيهان در مور) 24
ديروز در نشستى كه با آقاى بازرگان داشتيم، ايشان قوياً از اميرانتظام دفاع كرد و گفت كه پيش : سؤال شد«. گفت

عنوان عضو شوراى انقالب و با توجه به اين كه بهتر از ديگران در  شما به. از محاكمه نبايد يك فرد را جاسوس خواند
اوالً اسنادى كه راجع به : دانيد؟ وى پاسخ داد يد آيا اميرانتظام را يك جاسوس مىخانه هست جريان اسناد جاسوس
كنم و  هاى آقاى بازرگان را تأييد مى دهنده جاسوسى ايشان نيست و من در اين مورد حرف انتظام فاش شد، نشان

 .به نظر من ايشان جاسوس نيست
دانشجويان پيرو خط امام در اين مورد  شود كه باط مىهاى شما اين استن از حرف: خبرنگار كيهان پرسيد       

اند، بلكه گفتم اسنادى  من نگفتم دانشجويان اشتباه كرده: اند، آيا واقعاً نظرتان همين است؟ وى گفت اشتباه كرده
دهنده جاسوسى نيست و جدا از اين مسئله حتى دانشجويان نگفتند كه ايشان  اند نشان كه دانشجويان افشا كرده

هرحال استنباط من اين است كه اين اسناد  دست آمده و به سوس هستند، بلكه گفتند اين اسناد درباره ايشان بهجا
 )1358دى  4كيهان، (» .دهنده جاسوسى نيست نشان

 .است» عباس عبدى«بعدها دانستم كه نام كامل او ) 25
دى  5در روزنامه اطالعات، » دى با امريكاافشاگرى در مورد ارتباط نماينده نهضت آزا«اين مطالب با عنوان ) 26

» كردن انقالب چگونگى توطئه رابط نهضت آزادى براى منحرف«و نيز روزنامه كيهان همان تاريخ و با عنوان  1358
عنوان يك جريان مطرح  عنوان يك فرد، بلكه به كه در آن از قول دانشجويان تذكر داده شده بود اميرانتظام نه به

سيد و نهضت آزادى در روز بعد طى يك اطالعيه شديداللحن به آن اعتراض كرده و نسبت به دو است، به چاپ ر
پيرو اين اعتراض، دانشجويان . دانشجويى كه اجراى برنامه راديو و تلويزيونى را برعهده داشتند، اعالم جرم كرد
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د، از جمله جامعه مدرسين حوزه ها پرداختن ها به دفاع از افشاگرى عذرخواهى كرده، ليكن بعضى احزاب و گروه
اللَّه سحابى و تفكيك آنها از نهضت آزادى، اين گروه را به  علميه قم كه با جانبدارى از مرحوم طالقانى و عزت

هاى فدايى خلق و مجاهدين خلق  همچنين حزب جمهورى، چريك. گيرى نادرست در قبال امريكا متهم كرد موضع
 )8و  7، 6، 5نگاه كنيد به ضمائم . (ها را تأييد نمودند نيز افشاگرى

 )اميرانتظام. (لطفاً به كتاب در جستجوى حقيقت مراجعه فرماييد. صحيح است 1حدس شماره ) 27
كند كه  در اين روز دكتر بهشتى در يك مصاحبه با خبرنگاران خارجى در مورد اتهامات اميرانتظام تأكيد مى. 1) 28

در پاسخ افشاگرى دانشجويان پيرو خط : سؤال«: اليل روشن و كافى همراه باشداظهارنظر در مورد افراد بايد با د
وزيرى داشته است اما ديديم كه  امام گفته شد كه ارتباط عباس اميرانتظام به روال شغلى بوده است كه در نخست

ن مورد چه نظرى اند در اي شب گذشته مجدداً دانشجويان پيرو خط امام با قاطعيت بيشترى مسئله را عنوان كرده
ها اگر بخواهيم نظر بدهيم بايد اسناد و مدارك قطعى و كافى  داريد؟ دكتر بهشتى در پاسخ گفت درباره افراد و گروه

اجماالً اين را . اى تاكنون فراهم نشده است گيرم كه چنين زمينه وجود داشته و در اختيارم باشد، بنابراين نتيجه مى
عنوان يك مبنا بايد  صورت يك اصل اسالمى و انقالبى و به اد به اسناد و مدارك بهبگويم كه اين رويه يعنى استن

بندى نهايى صورت بگيرد و در غير اين  گونه اظهارنظرها برپايه مدارك روشن و كافى و با جمع پذيرفته شود و اين
كام كار انقالبى ما لطمه رود كه هم از اصول اسالمى انحراف پيش آيد و هم به استوارى و استح صورت بيم آن مى

 )58دى  5اطالعات، . (»...بزند
هاى بعدى خود با صراحت بيشترى، نسبت به عملكرد دانشجويان و اتهامى كه متوجه  وى در مصاحبه       

انتقاد خود را از اين كه روزنامه  58ماه  در يك پرسش و پاسخ در بيست دى. كند اند، اعتراض مى اميرانتظام كرده
جمهور،  كتاب اولين رئيس(كند  نامد، مطرح مى اسالمى با تيتر درشت اميرانتظام را جاسوس مى جمهورى

در جمع بازاريان تهران، ضمن اعتراض به نحوه عملكرد  58و در روز دوم اسفندماه ) 1378محمدجواد مظفر، 
اسناد را ندارند تا مردم به قضاوت  گويى و حتى دسترسى به دانشجويان، از اين كه افراد مورد اتهام آنان، امكان پاسخ

 )9نگاه كنيد به ضميمه . (گويد صحيحى دست يابند، سخن مى
ها طى يك سخنرانى در مقابل سفارت امريكا با تأييد ضمنى ارتباط نهضت آزادى  سيدمحمد موسوى خوئينى) 29

به گام دولت موقت را جريان با امريكا، به تبيين عملكرد دانشجويان مورد حمايت خويش پرداخته و سياست گام 
وى به كسانى كه معتقدند اتهامات بايد در يك دادگاه صالح به اثبات . كند انحرافى امريكا در انقالب ايران قلمداد مى

برسد، اعتراض كرده و گفته است در مورد اميرانتظام نيازى به دادگاه براى اثبات اتهامات و يا امكان دفاع وى قايل 
 )10يد به ضميمه نگاه كن. (نيست

 )11نگاه كنيد به ضميمه . (هاى خود پرداختند دانشجويان پيرو خط امام در اين روز به تشريح برنامه) 30
 .12نگاه كنيد به ضميمه ) 31
 .منظور دانيال گريسبى، هموطن آشورى است كه با اميرانتظام همكار بوده است) 32
خواهد، به جهت اين كه حيثيت و حقوق خدمتگزاران  و سيما مى پس از اين افشاگرى، بازرگان از شوراى صدا) 33

 )14و  13نگاه كنيد به ضمائم . (پايمال و بازيچه نشود، اميرانتظام را براى دفاع از خود به تلويزيون دعوت كنند
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نگاه كنيد به (. كند عنوان قاضى شرع براى دادگاه اميرانتظام اعالم مى شيخ على تهرانى، آمادگى خود را نيز به) 34
 )15ضميمه 

 .16نگاه كنيد به ضميمه ) 35
اين وعده تا (الوقوع دادگاه اميرانتظام  در اين روز على قدوسى دادستان كل انقالب ضمن اعالم تشكيل قريب. 1) 36

رسيدگى به پرونده اميرانتظام  -سؤال :به سؤاالت خبرنگار اطالعات پاسخ گفت) سال بعد تحقق نيافت بيش از يك
 چه زمانى تمام خواهد شد و محاكمه وى چه زمانى است و آيا اين محاكمه علنى خواهد بود؟

كه حال امام مساعدتر شود و بعضى مسائل بايد حضور ايشان  محاكمه علنى اميرانتظام تابع اين است -قدوسى        
 .مل ايشان هستيمفقط منتظر رفع كسالت كا. مطرح شود و ايشان اجازه فرمايند تا ما شروع بكنيم

 شود؟ يعنى وقتى كسالت امام برطرف شد، محاكمه علنى اميرانتظام آغاز مى -سؤال        

وقت، بله،  آن. بله مسايلى هست كه من بايد خدمت امام توضيح بدهم تا بعد محاكمه شروع شود -قدوسى        
 .علناً محاكمه خواهد شد

 )57بهمن  11اطالعات، (    
نگاه . (طى يك مصاحبه تأكيد كرده كه شوراى انقالب در جريان كارهاى اميرانتظام و ميناچى بود بازرگان) 37

 )17كنيد به ضميمه 
هاى بازرگان و اميرانتظام در  افشاگرى«روزنامه اطالعات، نامه اميرانتظام از زندان و نامه بازرگان را تحت عنوان ) 38

 )19و  18اه كنيد به ضمائم نگ. (طور كامل چاپ كرد به» اطالعات امروز
هاى بدون ضابطه و قبل از اعالم نظر دادگاه صالح توسط  شوراى انقالب در اين زمان ادامه افشاگرى. 2) 39

هاى متفاوت، به  گيرى هاى سياسى با موضع دنبال اين اقدام احزاب و شخصيت به. دانشجويان را مردود شناخت
هدين خلق با تأكيد بر ضرورت افشاگرى كليه ارتباطات مشكوك استعمارى هايى چون مجا گروه. اظهارنظر پرداختند

نمودن  دانستن جريانى در كنار جريان اصلى انقالب و فاش اللَّه پيمان از جنبش مسلمانان مبارز با انحرافى و حبيب
جمهورى اسالمى با ها يا افراد ديگرى مخالف افشاگرى بودند، حزب  ها و گروه آن توسط دانشجويان، موافق افشاگرى

گناهى متهمى را به آسانى ثابت نمود، ابوالفضل  توان بى بيان اينكه با افشاگرى بدون بررسى دادگاه، ديگر نمى
ها هم برخالف قانون است و هم برخالف  ميرشمس شهشهانى دادستان سابق تهران با تأكيد بر اينكه اين افشاگرى

دليل اين كه متهم در زمان افشاگرى امكان دفاع از خود را ندارد، از  هشرع و عبدالكريم الهيجى وكيل دادگسترى ب
 )20نگاه كنيد به ضميمه . (مخالفان عملكرد دانشجويان بودند

قدوسى در يك مصاحبه مفصل مطبوعاتى شركت كرده و در پاسخ به سؤالى پيرامون شايعه آزادى اميرانتظام ) 40
ايم، چون  مطرح نيست، بلكه او را به بهدارى زندان اوين انتقال دادهوجه مسئله آزادى وى  هيچ به«: گفته بود

طبيب وى را معاينه كرد و چون فشار خونش پايين . پاسداران به ما گفتند كه وى دچار اختالل مشاعر شده است
زندان اوين بود، او را از بازداشتگاه دانشجويان پيرو خط امام در نزديكى النه جاسوسى تحويل گرفته و به بهدارى 

اميرانتظام مشاعر «اين مصاحبه در روزنامه اطالعات با تيتر درشت » .ايم و اكنون تحت معالجه قرار دارد منتقل كرده
 ).58اسفند  9اطالعات، . (به چاپ رسيد» خود را از دست داده است



www.iran-amirentezam.com اميرانتظام عباس خاطرات( 1 اتهام سوي آن( 
 

266 
 

كه در ابتدا » عباسى«احمدرضا كريمى، يكى از افراد تواب سازمان مجاهدين خلق بود كه تحت نام مستعار ) 41
كه من هيچ  دليل اين به. براى كسب خبر از من به بهدارى زندان اوين كه من در آنجا زندانى بودم، منتقل شده بود

او تحت . مطلب نهانى نداشتم كه از او و يا ديگران پنهان كنم، به شرح زندگى، مبارزات و خدمات خود پرداختم
جمهور و افراد سرشناس روحانيت در جلد كتاب  هاى مرا براى رئيس نامه تأثير حقايق زندگى من قرار گرفت و

عنوان مبادله اسناد  اين عمل انسانى او از طرف اسداللَّه الجوردى به. خارج از زندان فرستاد جاسازى كرد و به
 )اميرانتظام. (اميرانتظام در كيفرخواست او آورده شد

. در روزنامه اطالعات به چاپ رسيد» ها را باز كرده است سوليوان مشت ساخت و پاخت با«اين مقاله با عنوان ) 42
 )21نگاه كنيد به ضميمه (

 )22نگاه كنيد به ضميمه . (اللَّه ربانى شيرازى نيز براى اميرانتظام پاسخ فرستاد آيت       
 .23نگاه كنيد به ضميمه ) 43
 .هاى ورود و خروج در آن قرار دارد متر مربع كه درب 4*6شود با وسعتى برابر  به مكانى در زندان اطالق مى) 44
 .شود كند و پوستش كنده مى بهار عمر من آنچنان گذشت مانند سگى كه از تنبوشه تنگ عبور مى) 45
اللَّه منتظرى پس از دستگيرى اميرانتظام در يك مصاحبه با روزنامه اطالعات پيرامون فرزند خود و  آيت) 46

نگاه كنيد به . (كند كه تا اتهام كسى در دادگاه ثابت نشود، كسى حق ندارد آبروى افراد را ببرد ىاميرانتظام تصريح م
 )24ضميمه 

مسيح مهاجرى در آن دوران سرپرستى روزنامه صبح آزادگان را برعهده داشت و در سنوات بعد به روزنامه ) 47
 .جمهورى اسالمى آمد

به جهت ارعاب و تضعيف دولت موقت، در جو بسيار آشفته و در جريان بعدها اطالع يافتم كه قرار بوده است ) 48
اعدام كنند كه تقدير الهى  1359اسفند  29جمهور وقت، مرا در روز  صدر رئيس هاى شوراى انقالب با بنى درگيرى

نفرى شامل دكتر بهشتى،  و بنا به درخواست آقاى مهندس بازرگان جهت تشكيل يك هيئت سه. چنين نبود
 .اللَّه يزدى و بررسى وضعيت من، اين اعدام منتفى شده و به تشكيل دادگاه انجاميده بود اللَّه اشراقى و آيت آيت
ها در اجتماع مردم در مقابل النه جاسوسى مندرج در روزنامه  متن سخنرانى سيد محمد موسوى خوئينى) 49

 )10د به ضميمه نگاه كني. (كننده اين مطلب است تداعى 58دى  9اطالعات در تاريخ 
ساختن اتهام جاسوسى وضع كرده بود تا شامل آياتى از قرآن نيز كه  اصطالحى كه محمدى گيالنى براى موجه) 50

 .كرد، قرار گيرد وى با استناد به آنها اميرانتظام را مجرم قلمداد مى
سنا است و بنا بر  مجلس مؤسسان كه تعداد نمايندگان آن برابر تعداد نمايندگان مجلس شورا و مجلس) 51

شد و طبق مقررات خاصى انتخاب  نفر مى 350تجربيات دوران رژيم سلطنتى تعداد نمايندگان آن بالغ بر حدود 
 )اميرانتظام. (شدند مى
  بخوانيد حاكى. اشتباه چاپى از روزنامه اطالعات است) 52
و يا اشتباه چاپى روزنامه اطالعات اشبنل  احتماالً منظور استمپل است كه يا به علت مغلوط بودن ترجمه اسناد) 53

 .درج شده است
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 .هاى رزمى در آن روزگار است منظور ابراهيم ميرزايى قهرمان ورزش) 54
 ).اشتباه نوشتارى مربوط به روزنامه اطالعات است(استنتر همان استمپل است ) 55
  رعايت: بخوانيد. اشتباه چاپى مربوط به روزنامه اطالعات است) 56
 .جمهور امريكاست كه به اشتباه جانسون درج شده است منظور نيكسون معاون رئيس) 57
توان به  در آن موقع از قطعيت اين مالقات مطلع نبودم، ليكن در حال حاضر براى آگاهى از چگونگى آن مى) 58

 )يرانتظامام. (ساله ايران، نوشته مرحوم سرهنگ غالمرضا نجاتى مراجعه نمود كتاب تاريخ بيست وپنج
 )اميرانتظام. (ام اللَّه مطهرى ذكر كرده باشد كه به اشتباه آيت منظور دكتر باهنر مى) 59
دليل تغيير مجلس مؤسسان به  اينجانب به. جمله فوق به سبب تنظيم نامه در شرايط بازداشتگاه نارسا است) 60

شدن زمان آن از يك ماه به  و نيز طوالنى شده توسط دولت موقت گرفتن قانون اساسى تهيه مجلس خبرگان و ناديده
شد،  محسوب مى 1358فروردين  12هاى ملت ايران در رفراندوم  سه ماه كه درحقيقت سه تخلف از خواسته

 )اميرانتظام. (پيشنهاد انحالل مجلس خبرگان را دادم
زدشان بفرست و بدان كه خداوند ، و اگر نگران از خيانت قومى بودى، مأمورانى را مقابله به مثل به ن60انفال، ) 61

 .خيانتكاران را دوست ندارد
) متعادل و طبيعى(و دلها در موضع ) شده فرو نشيند احساسات تحريك(صبر و تحمل كنيد تا مردم آرام گيرند ) 62

 .خود قرار گيرد
 .ها بوده است نگدر آغاز ج... و) ع(و حسن) ع(و على) ص(مذاكره و اتمام حجت براى تبليغ حق، شيوه پيامبر) 63
كميته مركزى آن را مرحوم . وجود آمد نهضت مقاومت ملى ايران در اولين هفته بعد از كودتا در تهران به) 64

ضياءالدين حاج سيدجوادى و آقايان حاجى سيدرضا زنجانى، حاجى سيدمحمدعلى انگجى و مرحوم موسوى جاللى، 
اين جمعيت به . دادند افرادى از حزب ايران تشكيل مى اينجانب، دكتر سحابى، مرحوم رحيم عطائى و همچنين

افراد زيادى را از بازارى و دانشجو و كارمند و . ها تأسيس شد پيشنهاد آقاى عباس رادنيا و جمعى از آقايان بازارى
به حيات خود ادامه  36و  35هاى   اين جمعيت تا سال. گرفت معدودى روحانى در تهران و چند شهر ديگر دربرمى

هايى از نوع تجمع و تشكل و تظاهرات، پخش اعالميه و نامه، انتشار روزنامه مخفى راه مصدق صدور  داد و فعاليت
به امضاى هفتادنفر به ابتكار مرحوم دكتر معظمى كه منجر به (نامه سرگشاده اعتراض به قرارداد كنسرسيوم نفت 

 .داشت) ين از جمله مرحوم دهخدا گرديداخراج امضاكنندگان كارمند و استاد و در فشارگذاردن ساير
اللَّه  و پس از آنها بازداشت آيت 1335بين در سال  افتادن اينجانب و آقاى مهندس سحابى و گيتى با زندان       

حاجى سيدرضا زنجانى، مرحوم دكتر معظمى و مرحوم رحيم عطائى و آقايان عباس سميعى، عباس رادنيا، استاد 
اللَّه ميالنى و باالرفتن كنترل فرماندارى  اى از تجار مشهد و مرحوم آيت ر احمدزاده و عدهمحمدتقى شريعتى، طاه

حزب ايران از . نظامى توأم با كناررفتن حزب ايران و حزب مردم ايران، نهضت مقاومت ملى عمالً تعطيل گرديد
 .به خارج از كشور هجرت كردند هاى حادتر دكترين آيزنهاور استقبال كرد و بعضى از جوانان فعال براى برنامه

رو به اقدامات آشكار اعتقادى، » احتياج روز«هاى سياسى و بنا به  پس از آن در اثر عدم امكان فعاليت       
هاى اسالمى  انجمن. دار گرديد بخش و دامنه هاى همكارى اجتماعى گذارده شد كه نتيجه تعليماتى و تربيت و تمرين
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وجود آمد كه  ها و حتى در اروپا و امريكا به راتى و امدادى عديده در تهران و شهرستانو مؤسسات آموزشى و انتشا
در امريكا دكتر مصطفى چمران و دكتر ابراهيم يزدى منشاء اقدامات و . نقش سازنده گسترده براى آينده ايفا نمودند

 .گذارى نمود ج كشور را پايهاى شدند و در اروپا مرحوم دكتر شريعتى بعدها نهضت آزادى خار خدمات ارزنده
كند  در رژيم مشروطيت شاه سلطنت مى«شعار نهضت مقاومت به تبعيت از پيشواى ملت دكتر مصدق جمله        

شعارى كه مصدق را ساقط و نهضت . ترين شعار بود ترين و انقالبى بود و اين كالم در آن زمان مترقى» نه حكومت
هاى ديگر  دوران جبهه ملى كه مختصر آزادى داده شده بود گروه كه در آزادى را محكوم ساخت درحالى

 .ورزيدند دهنده جبهه هنوز از ابراز آن استنكاف مى تشكيل
ها و اقدام عليه امنيت كشور در كيفرخواست  عنوان سند ارتباط با خارجى اين نامه بعداً در دادگاه نظامى به) 65
 .وارد شده بود شده نهضت آزادى ايران نفر متهمين محكوم ده
المللى و روابط  مقيدشدن دولت امريكا به رعايت قانون اساسى ايران از جهت ضوابط حقوق سياسى بين) 66

البته منهاى شاه و (ديپلماسى معلوم است و اما طرفدارى مليون ايران و بعضى از مراجع عظام از قانون اساسى 
شده در دنيا  نون اساسى يگانه سند رسمى و شرعى ما و شناختهاوالً قا: به چند دليل بود) صورت موقت سلطنت و به

توانستيم از نظر حقوقى و قانونى شاه را متخلف و مقصر و مجرم بشناسيم و اگر خود  بود كه فقط به استناد آن مى
... كردمديدم رعايت ن ارزش و اعتبار مى داديم بگويد من هم چون اين قانون را بى زديم به او حق مى ما زير آن مى

اى جز تمسك و تحفظ آنچه موجود  اى تدوين و تصويب نشده باشد، چاره ثانياً مادام كه قانون جديد و ضابطه تازه
ثالثاً فاجعه و مظالم . ماند سازى روى آب يا معلق در هوا مى طور موقت، نيست وگرنه اداره جامعه به خانه باشد، ولو به

اد تماماً در اثر انحراف و تخلف و تحريف قانون اساسى بود نه آنكه تقصير د و مفاسدى كه در دوران پهلوى روى مى
 .قانون اساسى باشد
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