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نقدی  بر خاطرات عباس اميرانتظام 

دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران 
اشاره 

مقاله حاضر نقد اجمالی اس��ت به برخي از نكات مهم كتاب آن س��وي اتهام خاطرات 
عباس اميرانتظام كه بعد از 21 سال نگاشته شده اس��ت. نويسنده در قالب نگارش اين 
كتاب، توضيحات خود را در مورد طرح انحال مجلس خبرگان، جاسوسي و... ارايه كرده 
است. اين كتاب در دو جلد و در سال 1381 توسط نش��ر ني منتشر شده است و داراي 
چهار بخش است: بخش اول بررسي دوران انقاب، دولت موقت و سفارت، بخش دوم به 
ريشه يابي علل بازداشت، بخش سوم به جمع بندي نكاتي چند از خاطرات و بخش چهارم 

به ضمايم و اسناد اختصاص يافته است. 

نکات مهم این اثر 
در روز 23بهمن از طرف مهندس بازرگان به سمت معاونت نخست وزير 
و سرپرست نخست وزيري منصوب شدم و در طول ده روز بعد، سمت ها 
و مس��ئوليت هاي  زير نيز به من محول ش��د: 1. س��خنگويي دولت 2. 
مسئوليت صدور اجازه خروج از كش��ور... 3. نمايندگي نخست وزير در 



274
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

دوره سوم سال دهم شماره 33 پاييز 91

صدا و سيما 4. مسئوليت پاسخگويي به مكاتبات سفارتخانه ها... تا روز 
21تيرماه1358 در نخست وزيري مش��غول انجام وظايف خود بودم... 
در اواخ��ر آذرماه1358 طبق دعوت س��اختگي كمال خ��رازي معاون 
وقت وزارت امور خارجه و بدون اطاع وزير ام��ور خارجه وقت، صادق 
قطب زاده، به تهران آمدم و در 28آ ذر1358 به طور غير قانوني بازداشت 

شدم... 1 
داوطلبان )وكالت من( عبارت بودند از: مرحوم حجت االس��ام دكتر 
حش��مت اهلل مقصودي، مرحوم س��رهنگ غامرضا نجاتي، دكتر علي 
تابن��ده و حميدص��ادق  نوبري. البته تع��داد ديگري ني��ز )در خصوص 
پذيرفتن وكالت( اع��ام آمادگي كردن��د كه من از نام آن��ان بي اطاع 
هس��تم... طبق گفته مجتبي ميرمهدي نماينده دادستان انقاب، فقط 
اسناد مكاتبات بين دولت موقت و دولت امريكا در سفارت موجود بود و 
آن هم به اين ترتيب كه اسناد تكثير شده و در كليه فايل هاي سفارتخانه 
قرار داده شده بود تا دانشجويان بدون كوچك ترين زحمتي به آنها دست 

يابند... 2
يكي از كارگزاران اشغال س��فارت امريكا، مهندس بهزاد نبوي، ضمن 
مصاحبه اي چنين گفت: »ما سفارت امريكا را اش��غال كرديم تا دولت 
موق��ت را از اريكه قدرت ب��ه زير بكش��يم«... حاكمي��ت انحصارگرا با 
فروكاهي��دن موقعيت سياس��ي و بين المللي خود، براي حل س��ريع تر 
ماجرا و تصور بهره برداري از آن به مذاكره با امريكا متوسل شد. حسن و 
مهدي كروبي در تاريخ 27ژوئيه1980 با نمايندگان امريكا در مادريد 
ماقات كرده و توافق كردند كه پس از سوگند رياست جمهوري ريگان 
در واش��نگتن، گروگان ها را آزاد كنن��د... ماقات ديگري نيز توس��ط 
دكتر صادق طباطبايي با وارن كريس��توفر معاون وزارت خارجه امريكا 
در پاري��س و در اوت 1980 براي مبادله گروگان ها در مقابل اس��ترداد 

دارايي هاي ايران صورت گرفت.3 
امروز صبح با اردش��ير پسر 6س��اله ام در حالي كه در پياده روي غربي 

1. عباس اميرانتظام، آن سوي اتهام، تهران، ني، 1381، ج1، ص8. 
2. همان، ص9. 

3. همان، ص10. 
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خيابان پهلوي ]ولي عصر[، حول  و حوش محموديه قدم مي زديم، آقاي 
مهندس مهدي بازرگان را ديدم... درباره سروصداي شهر و تيراندازي ها 
پرسيدم. گفت كه دليل آن را نمي داند. پرسيدم چه بايد كرد؟ پاسخ داد 
بايد نزديك رفت و از جريانات آگاه شد. پيشنهاد كردم كه آيا به همكاري 
من احتياج دارند؟ گفت: بله، البته به شرطي كه كارهاي بازرگاني ات را 
كنار بگذاري... از 7شهريور به بعد روزها به دفتر مهندس بازرگان مي روم 
و در ماقات ها و مصاحبه ها غالباً در كنار ايش��ان هستم... ما از روي بام 
دفتر جريانات خياباني را نظاره مي كنيم. هيچ كس نمي داند كه نتيجه 
كار چيست و به كجا خواهد كشيد... من براي رسيدگي به كارهاي دفترم 
در اين ماه به اروپا رفت��م و در پاريس با اس��تفاده از فرصت براي ديدن 
آيت اهلل خميني به نوفل لوشاتو رفتم. با ابراهيم يزدي نيز كه از مشاوران 
آيت اهلل است ديدار كردم و او مرا به حياط كوچك ديگري كه آيت اهلل در 

آنجا مي نشيند، برد و به ايشان معرفي كرد.1 
هيئتي به نمايندگي كميس��يون حقوق بش��ر امريكا ب��ه ايران آمده 
بود. مهندس بازرگان از من خواس��ت تا به نمايندگي ايشان در جلسه 
حقوق بش��ر كه با شركت ريچارد كاتم، جان اس��تمپل، ريچارد فالك و 
يك كش��يش امريكايي- كه نام او را فراموش ك��رده ام- از طرف امريكا 
و هيئت ايراني ش��امل آقايان حس��ن نزيه، دكتر عبدالكريم الهيجي، 
مهندس بنافتي، دكتر علي اصغر صدر حاج س��يدجوادي و احمد صدر  
حاج سيدجوادي در دفتر حقوق بشر در طبقه دوم ساختمان روبه روي 
حسينيه ارشاد برگزار مي ش��د، ش��ركت كنم... در آخر جلسه ريچارد 
كاتم پيش��نهاد كرد كه براي ادامه گفت وگو با هيئت حقوق بشر امريكا 
از طريق جان استمپل اقدام كنم... در اوايل آذر 1357 مهندس بازرگان 
پيشنهاد كرد كه با سوليوان ماقات كند و محل ماقات را در دفتر من 
مناسب دانست. من پيشنهاد ايشان را به استمپل گفتم و سوليوان سفير 
كبير امريكا به اتفاق استمپل براي ديدن مهندس بازرگان به دفتر من 

آمدند...2 

1. همان، ص15. 
2. همان، ص16. 
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در اواخر آذر مهندس بازرگان از من خواس��ت تا ماقاتي بين ايشان و 
آيت اهلل موسوي  اردبيلي با سوليوان فراهم كنم. اين ماقات در قيطريه 
در منزل دكتر فريدون سحابي انجام شد. موضوع مورد بحث وادار كردن 
شاه به جلوگيري از خونريزي و خرابي بود. در مورد قانون اساسي آينده 
ايران نيز مذاكراتي شد... صبح )اوايل دي 57( در دفتر مهندس بازرگان 
بودم. دكتر يداهلل س��حابي هم حضور داشت. دكتر علي اميني به ديدن 
آقاي بازرگان آمد و پيام شاه را به ايشان رساند. وي گفت: »اعليحضرت 
عاقه مندند تا شما يك دولت ملي تش��كيل دهيد.« مهندس بازرگان 
ضمن تشكر، پيشنهاد ش��اه را رد كرد. دكتر اميني پاسخ داد: »رياست 
شوراي سلطنت را بپذيريد.« مهندس بازرگان آن را هم رد كرد. سپس 
دكتر اميني از دكتر سحابي خواست تا رياست شوراي سلطنت را بپذيرد. 

ايشان هم اين پيشنهاد را قبول نكرد.1
من هفته اي چند بار با نماينده كميس��يون حقوق بش��ر امريكا و دبير 
سياسي سفارت امريكا »جان استمپل« بنا به توصيه و راهنمايي مهندس 
مهدي بازرگان ماقات مي كنم... كابينه ازهاري باالخره س��قوط كرد و 
عده اي از مليون سرش��ناس دعوت ش��ده اند تا كابينه ائتافي تشكيل 
دهند. بازرگان، س��حابي و سنجابي عذر خواس��تند. دكتر صديقي هم 
موفق به تشكيل كابينه نشد. باالخره شاپور بختيار پذيرفت و كابينه اش 
را معرفي كرد... استدالل من اين بود كه با شرايط فعلي او قادر نخواهد 
بود اهدافش را اجرا كند و بهتر است كه هر چه زودتر از مقامش استعفا 
دهد. من هر روز پس از ماقات ب��ا بختيار به ديدن مهندس بازرگان در 
مدرسه رفاه مي رفتم و گزارش كارم را به ايشان مي دادم و رهنمودهاي 

ايشان را در ماقات بعدي به كار مي بستم.2
... استمپل در ماقات هاي متعدد به ما پيشنهاد مي كرد بين فرماندهان 
ارتش و مهن��دس بازرگان و دكتر بهش��تي تماس برقرار ش��ود و با هم 
ماقات كنند و ش��وراي انقاب هم در جريان اي��ن تماس ها بود. اولين 
موفقيت من در ماقات ب��ا بختيار اين بود كه وي مهن��دس بازرگان را 

1. همان، ص17. 
2. همان، ص18. 
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به ناهار دعوت كرد تا مس��ائل موجود را با مشورت يكديگر حل  و  فصل 
كنند... ماقاتي نيز بين ارتشبد قره باغي و سپهبد ناصر مقدم و مهندس 
بازرگان انجام گرفت... مهندس بازرگان براي ماق��ات بين قره باغي و 
دكتر بهشتي تاش هاي فراواني به عمل آورد، ليكن من از چگونگي آن 
اطاعي ندارم... بختيار در ضمن نوشتن متن استعفا خواسته بود كه با 
مسافرت او به پاريس موافقت شود و او پس از ماقات با آيت اهلل خميني 
در پاريس استعفايش را به ايشان تس��ليم كند. من شرايط بختيار را به 
اطاع مهندس بازرگان رساندم و ايشان هم ابتدا از طريق دكتر ابراهيم 
يزدي متن استعفا و درخواس��ت دكتر بختيار را به اطاع آقاي خميني 
رسانده و جواب مساعد ايش��ان را گرفته بود... همزمان با اقدامات من و 
مهندس بازرگان بعضي از روحانيون نظر آيت اهلل خميني را عوض كرده 
بودند، به طوري كه چند س��اعت پس از اعام مسافرت بختيار، آيت اهلل 
خميني در يك مصاحبه مطبوعاتي اعام كرد كه تا بختيار استعفا ندهد 

او را نخواهد پذيرفت.1 
ساعت 12:15 ظهر، خوشبختانه ارتش اعام همبستگي كرد و آرامش 
نس��بي برقرار ش��د. بعد از ناهار، آقاي مهندس بازرگان به من گفت كه 
مهندس كاظم جفرودي تلفن كرده و گفته است كه دكتر بختيار امروز 
عصر در س��اعت 4 بعدازظهر به منزل مهندس جفرودي خواهد رفت تا 
استعفاي خودش را تقديم كند... بعدازظهر وقتي به دنبال دكتر سياسي 
رفتم، تهران به صورت يك ش��هر جنگ زده درآمده بود. به اتفاق دكتر 
سياس��ي به منزل مهندس جفرودي رفتيم. در زم��ان ورود، مهندس 
جفرودي در منزل تنها بود، پس از چند دقيقه ارتشبد قره باغي با لباس 
كامل نظامي و مدال هاي نظام��ي خود به اتفاق س��پهبد ناصر مقدم با 
لباس شخصي آمدند. بعد مهندس بازرگان به اتفاق دكتر يداهلل سحابي، 
مهندس عبدالحسين خليلي رئيس سابق دانشكده فني تهران آمدند... 
)مهندس جفرودي( گفت بختيار مي  گويد به دليل شرايط حاكم، قادر 
به آمدن نيست ولي اس��تعفانامه خود را خواهد فرس��تاد. پس از مدتي 
شخصي آمد و اس��تعفانامه را آورد. مهندس بازرگان آن را دريافت كرد 

1. همان، ص19. 
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و با دكتر سحابي و مهندس خليلي مورد بررسي و اصاحات قرار دادند 
و متن اصاح شده را براي پاك نويس نزد دكتر بختيار فرستادند. قاصد 
پيام را برد و پس از مدتي متن اصاح ش��ده را با خود آورد و به مهندس 

بازرگان داد.1 
در نخس��ت وزيري به س��روان نيلي مس��ئول حفاظت نخست وزيري 
برخورد كردم، ايشان سرگرد منوچهري رئيس  دفتر دكتر بختيار را به 
ما معرفي كرد. من در طول يك ماه  و ان��دي ماقات هاي خودم با دكتر 
بختيار با وي آش��نا ش��ده بودم. حكم آقاي بازرگان را نشان دادم و از او 
خواستم به ما كمك كند تا نخست وزيري را تحويل بگيريم. او گفت كه 
روز قبل تمام اسناد و مدارك و حتي ساح هاي موجود در گاوصندوق 

نخست وزيري غارت شده و چيزي براي تحويل دادن وجود ندارد.2
... در اين حمله، آنها با مسلس��ل به ساختمان سفارت شليك كردند و 
شيشه هاي آن را شكستند و عده اي از كارمندان سفارت از جمله ويليام 
سوليوان را به گروگان گرفتند. اين گروگانگيري با دخالت ابراهيم يزدي 
خاتمه يافت و از اين تاريخ كميته اي به سرپرستي »ماشاءاهلل قصاب« در 

سفارت امريكا تشكيل شد.3 
... در يكي از روزهاي اس��فند 1357 منشي  من اطاع داد كه شخصي 
مي خواهد به ماقات من بيايد و يك مسئله امنيتي را در ميان بگذارد... 
پس از نشس��تن به من گفت كه كارمن��د و عضو اداره ضد جاسوس��ي 
ساواك است. طبق خبر او، قرار است در ساعت 5 بعدازظهر امروز يكي 
از ديپلمات هاي سفارت ش��وروي به ديدن يك ايراني در ساختماني در 
ميدان 25ش��هريور برود و چيزهايي را در اختيار فرد ايراني قرار دهد. 
ضمناً گفت كه طرف ايراني عبدالعلي ناميده مي شود. اين فرد آمده بود 
تا كس��ب تكليف كند... وي گفت كه عبدالعلي را دس��تگير كرده اند و 
عمل دستگيري توسط ماشاءاهلل قصاب انجام شده و نام واقعي اين فرد 
محمد رضا سعادتي است كه با دستگاه هاي عكاسي مخصوص جاسوسي 

1. همان، ص22. 
2. همان، ص23. 
3. همان، ص24. 
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كه از ديپلمات روسي دريافت كرده دستگير شده است...1 
منش��ي من اطاع داد كه ش��خصي به ن��ام آيت اهلل ش��بيرخاقاني از 
خرمشهر مي  خواهد با من صحبت كند. ابتدا شخص ديگري كه فهميدم 
پس��ر ايش��ان بود در تلفن گفت كه آقا مي گويند در م��دت زمامداري 
دولت موقت )دومين هفته دولت( مشكات همچنان باقي است، وضع 
اتوبوسراني، مشكل مسكن، مسئله فرهنگ و... تغيير پيدا نكرده، اگر تا 
چند روز ديگر تغييري حاصل نشود، ما خوزستان را جدا خواهيم كرد. 
من با شنيدن جدايي خوزستان گفتم هر كس نامي از جدايي قسمتي از 
ايران بر زبان براند و اقدامي به عمل آورد، ملت ايران آنها را به خليج فارس 
خواهند ريخت... شبيرخاقاني اين مس��ئله را به شكل ديگري به اطاع 
قم و آيت اهلل خميني رس��انيده بود كه باعث ناراحتي ايش��ان شد و به 
مهندس بازرگان تأكيد كرد كه من را از كابين��ه خارج كند... مهندس 
بازرگان پاسخ داد كه يا مهندس اميرانتظام هست و من هم هستم يا اگر 
او برود، من هم خواهم رفت. آيت اهلل طالقاني نيز كه از جريان مطلع شده 
بود با لحن خشني مهندس بازرگان را تحت فشار قرار داده بود و جواب 

مهندس بازرگان همان بود كه به آيت اهلل خميني گفته بود.2 
روزي دكتر مصطفي چمران به اتاقم آمد و پس از سام و احوالپرسي 
به من گفت كه تصميم گرفته اس��ت ايران را ترك كند. پرسيدم چرا؟! 
گفت از دخالت روحانيون در امور داخلي دولت عاصي شده و مي خواهد 
كناره  گيري كند. او در ضمن ش��رح ناراحتي ها، منقلب شده و گريست. 
او را دلداري داده و گفتم: »مصطفي تو و من آ رزو داش��تيم تا روزي در 
حكومت ملي به كشورمان خدمت كنيم، حاال موقع خدمت است. انصاف 

نيست كه بازرگان را تنها بگذاريم تا خودمان را راحت كنيم.«3 
سپهبد ناصر مقدم به ديدنم آمد تا در جلسات متوالي، بخشي از اسرار 
پشت پرده س��اواك را براي دولت انقاب بازگو كند. آنچه را كه او براي 
من تعريف كرد پيرامون ماجراي جاسوسي تيمسار مقربي بود... تيمسار 
ناصر مقدم رئيس ساواك پس از ترك اتاق من در راهروي نخست وزيري 

1. همان، ص25. 
2. همان، ص26. 
3. همان، ص29. 
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توسط عوامل دادستاني دستگير و به زندان قصر منتقل شد. نخست وزير 
پس از اطاع از اين اقدام دادس��تاني، نامه اي با خط خود نوشت و جان 
خود را در گرو جان تيمسار مقدم قرار داد و بدين  وسيله مي خواست از 

مرگ اين بانك اطاعات ايران جلوگيري نمايد.1 
روزنامه كيهان در يكي از شماره هاي خود در صفحه آخر،  ستون دست 
راست، اطاعيه اي را منتشر كرد مبني بر اينكه امير انتظام عضو نهضت 
آزادي نيست... در يك لحظه به ذهنم رس��يد كه مهندس سحابي اين 
اطاعيه را منتشر كرده اس��ت. وقتي به ايشان رسيدم، سؤال كردم كه: 
»چرا اين كار را كردي؟!« ايشان جواب داد: »مگر تو عضو حزب بودي؟«2 
با هلي كوپتر به ق��م و به ديدن آي��ت اهلل خميني رفتم و مس��ئله را با 
ايشان مطرح كردم. ايشان با تعجب پرسيد امير رحيمي كيست؟ بعضي 
حاضران توضيح دادند و ايشان پاسخ دادند كه هرگز از ظهور او و 2 هزار 
پرسنلش خبر ندارد. به تهران بازگشتم و نتيجه را به اطاع نخست وزيري 
رساندم. نخس��ت وزير تازه متوجه ش��د كه آ قاي امير رحيمي منتسب 
آيت اهلل خميني نيست. تا 21 تير 1358 كه در تهران بودم آقاي بازرگان 

نتوانست تيمسار رحيمي را معزول و يا از مصاحبه منصرف سازد.3 
البته بايد توضيح دهم كه مشكاتي را كه براي من به وجود مي آوردند 
با مش��كات آقاي ابراهيم يزدي و هاش��م صباغيان فرق داشت، چون 
آنها وابس��ته به جناح روحانيون بودند، در حالي كه من از ديدگاه آنان 
غير متشرع قلمداد مي ش��دم. بنابراين مجبور شدم مشكل را با شخص 
نخست وزير مطرح كنم و از ايشان بخواهم كه اجازه دهد از دولت خارج 
ش��وم. آقاي بازرگان به من تكلي��ف نمود كه در حل مش��كات خارج 
از كش��ور به ايش��ان كمك كنم و من هم قول دادم چنين كنم. ايشان 
پيشنهاد كرد به عنوان سفير به امريكا و يا انگلستان بروم. عذر خواستم 
و گفتم ترجيح مي دهم كه به محل ساكت تري بروم. پرسيد: كجا؟ گفتم: 
كشورهاي اسكانديناوي، گفت: چرا آنجا؟ گفتم: آنها سابقه استعماري 

1. همان، ص29-30. 
2. همان، ص30. 
3. همان، ص35. 
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در كشور ما ندارند و من راحت تر و آرام تر مي توانم در آنجا كار كنم.1
بارها دكتر ابراهي��م يزدي به من گف��ت كه اگر او نخس��ت وزير بود، 
هرگز مرا براي همكاري در هيئت دول��ت موقت دعوت به كار نمي كرد. 
تنها دليلي كه من از حرف ه��اي او درك كردم اين بود كه من در نظر او 
مسلمان غير  مذهبي بودم و شباهتي با اكثريت اعضاي مذهبي هيئت 

دولت نداشتم.2
نخست وزير قبل از اينكه تهران را ترك كنم مرا به  عنوان نماينده ويژه 
خود انتخاب كرد و دستور داد كه در استكهلم مسائل مورد نظر ايران و 
شوروي را با سفير شوروي و مسائل مربوط به مسائل ايران و امريكا را با 
سفير امريكا يا نمايندگان دولت هاي ش��وروي و امريكا مورد بحث قرار 

دهم.3
پس از تقديم استوارنامه به حضور پادشاه سوئد نوبت به ديدار از سفراي 
خارجي مقيم استكهلم فرا رسيد. اين ماقات ها را طبق عرف ديپلماتيك 
از ديدار با شيخ السفرا كه در آن زمان سفير اتحاد جماهير شوروي بود، 
شروع كردم... دو روز بعد به ماقات سفير امريكا در استكهلم رفتم. در آن 

زمان سفير امريكا در سوئد شخصي به نام كندي بود...4 
چون در زمان خروج از ايران نخس��ت وزير مرا به  عنوان نماينده ويژه 
خود در مذاكرات با امريكا و اتحاد جماهير ش��وروي انتخاب كرده بود، 
جان استمپل مسئول سياسي سفارت امريكا در تهران از واشنگتن تلفن 
كرد و گفت كه مي خواهد به س��وئد بيايد و درباره مس��ائل مورد عاقه 
دو كش��ور مذاكره كند... موضوع مورد بحث آنه��ا وضعيت ارتش هاي 
كش��ورهاي همس��ايه ايران بود. در بين اين كشورها، بيش��تر در مورد 
وضعيت ارتش كشور عراق تكيه شده بود. آنها با تهيه اسايد از جابه جايي 
ارتش عراق به مرز ايران و عراق ما را با خبر ساختند و استدالل مي كردند 
كه ارتش عراق با اين جابه جايي خيال حمله ب��ه ايران را دارد... مهرماه 
1358 مجدداً جان  اس��تمپل به من در سوئد تلفن كرد و گفت كه براي 

1. همان، ص38. 
2. همان، ص39. 
3. همان، ص40. 
4. همان، ص41. 
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طرح مسئله مهم ديگري مي خواهد به اتفاق همكاران خود به استكهلم 
بيايد. براي كسب دستور به نخست وزير تلفن كردم... موضوع مورد بحث 
آنها اين بود كه اتحاد جماهير شوروي كه از صادركنندگان عمده نفت 
بود به  زودي به  دليل احتياج به سوخت، واردكننده نفت خواهد شد و در 
اين باره گزارش مفصل مدوني را تهيه كرده بودند. در اين مس��افرت دو 

موضوع ديگر مورد بحث و مذاكره قرار گرفت: 
اول؛ آنها اطاع دادند كه اتحاد جماهير شوروي از طريق پرواز هوايي 
براي جدايي طلبان كردستان اسلحه ارس��ال مي كند و تعداد پروازها و 
مقدار جنگ افزاري را كه از يك ماه گذش��ته يعني شهريور 1358 براي 

كردها ارسال شده بود، شرح دادند. 
دوم؛ در آخر جلس��ه در زماني كه جرج كيو خداحافظي مي كرد گفت: 
راستي شما همان كسي هستي كه نامه اعتراضيه نهضت مقاومت ملي 
را در سال 1332 به نيكسون دادي؟ گفتم بله،  من بودم. جرج كيو گفت: 
آيا هنوز به مصدق و راه او وفاداري و از سياست او پيروي مي كني؟ گفتم 

بله، صددرصد همين طور است.1 
در مهرم��اه 1358 براي ش��ركت در جلس��ه اي كه جان اس��تمپل و 
جرج كيو و كارمند ديگر وزارت خارجه امريكا قرار بود با مهندس بازرگان 
نخست وزير داشته باشند، به تهران آمدم. در چند روز اقامت در تهران در 
چند مهماني خانوادگي شركت كردم... چون در اين جلسات اغلب زن و 
مرد و عده اي نوجوان هم شركت داشتند من نمي توانستم نظرات خود 
را درباره اوضاع و دورنماي آينده مملكت تشريح كنم، بنابراين درصدد 
برآمدم اعضاي شوراي مقاومت ملي سال 1332 را براي مشورت و تبادل 
نظر دعوت كنم. هر يك از حاضران براي چاره جويي پيشنهادي مطرح 
نمود كه مورد تأييد ديگران واقع نشد. نظر من اين بود كه مشكات ما 
ناش��ي از فقدان قانون اس��ت و چون در اين رابطه مجلس خبرگان كه 
ماهيتي بدعت آميز داشت، تخلف كرده بود، طرح انحال آن را پيشنهاد 
كردم... در زمان تشكيل مجلس خبرگان سه تخلف نسبت به رفراندوم 
12فروردين1358 انجام ش��ده بود: 1. پيش نويس قانون اساسي تهيه 

1. همان، ص45-46. 
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شده توسط دولت موقت بايستي مورد بررسي قرار مي  گرفت، در حالي 
كه اين پيش نويس دور انداخته شده بود و يك پيش نويس قانون اساسي 
مذهبي مورد بررسي و مداقه قرار داشت... 2. قرار بود پيش نويس قانون 
اساسي دولت موقت در مجلس مؤسس��ان مورد بررسي قرار گيرد... 3. 
مدت زمان رسيدگي يك  ماه تعيين شده بود، در حالي كه مجلس بيش 

از سه ماه ادامه داشت...1
صبح روز بعد به منزل فتح اهلل بني صدر رفتم و طرح تهيه شده را گرفتم. 
ولي طرح مزبور بدون اطاع مهندس بازرگان نخست وزير تهيه شده بود 
و من مخصوصاً ايشان را در جريان جلسه طرح قرار نداده بودم تا نتيجه 
كار را به اطاع ايشان برسانم... من متن ماشين شده را به وزارتخانه هاي 
مختلف بردم و 14 نفر از وزرا آن را امضا كردند. وقتي به نخست وزيري 
بازگشتم نتيجه را به اطاع نخس��ت وزير رساندم... 4 نفر ديگر نيز طرح 
را امضا كردند، به اين ترتي��ب 18 وزير آن را تأيي��د كردند. آقاياني كه 
مخالف طرح بودند و آن را امضا نكردند عب��ارت بودند از: دكتر ابراهيم 
يزدي، مهندس هاشم صباغيان، مهندس علي اكبر معين فر و دكتر ناصر 

ميناچي.2 
نخست وزير پيشنهادم را پذيرفت و من از رئيس دفتر ايشان خواستم 
تا از خبرنگاران دعوت كنند و خودم در اتاق رئيس  دفتر ايش��ان منتظر 
ماندم. جلسه هيئت دولت پنج ساعت طول كشيد و در ساعت ده شب 
خاتمه يافت. اولين كس��ي كه از جلسه خارج ش��د و به طبقه باال آمد، 
نخس��ت وزير بود. من باالي پله ها انتظار ايش��ان را مي كشيدم. ايشان 
فوق العاده عصبي و هيج��ان زده بود، وقتي به من رس��يد مرا به كناري 
كشيده و ابتدا سوگند داد تا مسئله را فراموش كنم و دوم اينكه بافاصله 
به س��وئد بازگردم... در اواس��ط آبان ماه به مناسبت س��الگرد استقال 
دولت الجزاير، نخست  وزير براي شركت در اين مراسم به الجزاير دعوت 
شد... نشستي بين آقاي برژينس��كي و هيئت همراه با مهندس بازرگان 
و دكت��ر ابراهيم يزدي و دكت��ر مصطفي چمران ترتيب داده ش��د. روز 

1. همان، ص48-49. 
2. همان. 
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13آبان1358 تع��دادي از دانش��جويان پيرو خط ام��ام در اعتراض به 
ماقات نخست وزير و برژينسكي به سفارت امريكا در تهران حمله كرده 

و حدود 60 تن از كاركنان آن را به گروگان گرفتند...1 
روزنامه انگليس��ي زبان كش��ور س��وئد به ن��ام new solidarit در 
23نوامبر1979 )2آذر1358( پيدايش انقاب ايران را با ارايه اسنادي 

ناشي از خواست و دخالت امريكا دانست.2
قبل از اطاع از اين س��فر غير منتظ��ره به  دنبال فعاليت و كوش��ش 
همه جانبه اي كه براي افش��اگري اعمال جنايتكاران��ه امريكا در ايران 
مي ك��ردم، كت��اب counter coup نوش��ته كرمي��ت روزولت را كه 
اجراكننده كودت��اي ننگين 28م��رداد32 بود، ترجمه ك��رده و همراه 
آورده بودم كه با اصل كتاب انگليسي، با كس��ب اجازه از امام در اختيار 
دانشجويان پيرو خط امام براي دفاع از موضع ايران قرار دهم... ساعت 9 
شب چهارش��نبه 58/9/28 به كاخ وزارت امور خارجه رفتم و به محض 
ورود به داخل ساختمان، شخصي نامه اي را به من داد كه در آن از طرف 
دادستاني كل انقاب خواسته شده بود تا براي توضيحاتي به دادستاني 

مراجعه كنم...3 
در فاصله شهريور تا بهمن سال 1357 نيز با دستور و اطاع و تصويب 
مهندس بازرگان، اهداف انقاب اسامي و قاطعيت تصميم مردم ايران 
را در سرنگون كردن رژيم سلطنتي به اطاع نمايندگان سفارت )امريكا( 
مي رس��اندم و در اين جلس��ات اكثراً من تنها نبودم، آيت اهلل موس��وي 
 اردبيلي و مهندس ب��ازرگان و ديگران هم بودن��د و نتايج اين مذاكرات 
تماماً توسط مهندس بازرگان به اطاع رهبران مذهبي و انقاب رسيده 

است.4
پس از تصرف النه جاسوس��ي امريكا توس��ط دانش��جويان پيرو خط 
امام و دس��تور امام براي عدم تماس و ماقات و مذاكره با ديپلمات هاي 
امريكايي، ديگر هيچ ماقات و مذاكره اي انجام نشده است و يك بار كه 

1. همان، ص50. 
2. همان، ص51. 
3. همان، ص55. 
4. همان، ص56. 
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نماينده آنها از آلمان تلفن كرد و گفت كه مي خواهد براي حل مس��ئله 
گروگان ها به ديدن من بيايد، گفتم طبق دستور امام حق ديدن و مذاكره 

با او را ندارم.1
گفتم: ببين ب��رادر، ف��رض كنيم كه حرف ها و خط  مش��ي ش��ماها 
صددرصد درست باشد، آيا در چنين برهه اي از زمان به صاح مملكت 
اس��ت كه دولت بازرگان به محاكمه كش��يده ش��ود؟ بعد براي او مثال 
حكومت نيكس��ون را زدم و گفتم با وجودي كه نيكس��ون به كشورش 
خيانت كرده بود مع هذا »جرالد فورد« به خاطر وحدت و يگانگي ملت 

امريكا او را بخشيد...2 
آ قاي محمدي )از دادس��تاني( به اتفاق يكي از دانشجويان عضو گروه 
پيرو خط امام به ديدن من آمدند... در بحث دو س��اعته اي كه داشتيم 
ايشان چند سؤال كوتاه و مختصر پرسيد، از قبيل تعداد و دفعات ماقات 
با نماين��دگان وزارت امور خارج��ه امريكا در اس��تكهلم و همچنين از 
تلفن هايي كه آنها داشتند سؤال كرد كه من از جريان بي اطاع بودم...3 
ش��ب را نمي توانس��تم بخوابم. هر روز افراد جديدي براي پاس��داري 
مي آيند و نگاه هاي زننده و زجرآوري دارند و براي همه بايد از ابتدا شروع 
كنم تا تغييري در صورت و نگاه هاي آنها ايجاد شود. در حدود ساعت 4 
بعدازظهر آقاي سعيدي )از دادس��تاني( كه جواني خوشرو و با صداقت 

است، آمد و گفت كه مي توانم با سوئد صحبت كنم...4 
... )اميرانتظام در پاسخ به نامه دادستاني( در زمان تسليم نامه، كسي 
كه در سفارت امريكا نامه را از من گرفت شخصي بود به نام ريچارد كاتم 
كه خودش را عضو سياسي سفارت معرفي كرد و گفت كه او و عده زيادي 
در سفارت از نقشه كودتا خبر نداشتند و بعد كه فهميدند با آن مخالفت 
كردند و نس��بت به ملت ايران ابراز همدردي كرد. ضمناً پيشنهاد كرد 
چنانچه نهضت مقاومت بپذيرد، هر چند وقت يك بار همديگر را ببينيم. 
پيش��نهاد او را با كميته مركزي نهضت مقاومت ط��رح كردم. تصويب 

1. همان، ص57. 
2. همان، ص60. 
3. همان، ص64. 
4. همان، ص65. 
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كردند كه بر حسب ضرورت او را ببينم و به همين دليل هر وقت نهضت، 
مطلبي را صاح مي دانس��ت كه به  عنوان اعتراض بده��د، به كاتم داده 
مي ش��د و به من مأموريت مي دادند كه او را ببينم. جمعاً چندبار بنا به 
دستور نهضت مقاومت ايشان را ديدم و مشكات و مصائب ناشي از كودتا 
را كه بر مردم ايران تحميل شده بود به او منعكس مي كردم و او هميشه 

ابراز همدري مي كرد. بعد از چندي هم كه از ايران رفت...1 
من در تمام مذاك��رات در جواب اينكه آنها دائم��اً اظهار مي كردند كه 
انقاب ايران را قبول دارند و به استقال و حق حاكميت ملت ما احترام 
مي گذارند، مي گفت��م تنها گفتن كافي نيس��ت... در حل موضوع لوازم 
يدكي و ساير مش��كات صادقانه پيش قدم شويد. چون سياست دولت 
اين بود كه اين مسائل از طريق مذاكره حل شود. بنابراين قبل از رفتن 
به سوئد هم از آقاي مهندس بازرگان سؤال كردم كه آيا در اين مسائل 
به جايي رس��يده ايم )چون من در تمام مذاكرات نبودم( ايشان گفتند: 
بله، مذاك��رات جدي درباره ل��وازم يدكي در حال انجام اس��ت. بعد كه 
من به سوئد رفتم كاردار س��فارت امريكا تلفن كرد و به ديدنم آمد... در 
ماقاتي كه كاردار سفارت امريكا در استكهلم با من داشت اظهار داشت 
كه تلگرافي از واشنگتن دريافت كرده كه آقاي استمپل به اتفاق شخص 
ديگري مي خواهند به استكهلم بيايند و به دنبال مذاكرات تهران درباره 
مسائل في مابين از طريق من با دولت ايران تماس بگيرند... )باز توضيحي 
بدهم، به دليل وضع اس��تثنايي ايران در چند ماه پس از انقاب و انجام 
وظايف صادقانه من، به  خاطر دارم كه چهار س��فير يعني سفير فرانسه، 
آلمان، روسيه، انگلستان خيلي صريح به آقاي مهندس بازرگان گفتند 
كه پس از رفتن اميرانتظام چه خواهيد ك��رد و غيبت مرا از تهران براي 
دولت و گرفتاري هاي آن جبران ناپذير مي دانس��تند.( دليل آمدن اين 
آقايان به سوئد هم همين احساس بود كه... آقاي استمپل و آقايي به نام 
ژرژكيو آمدند. آقايان گفتند كه اطاعاتي درباره جابه جايي ارتش عراق 

و وضع افغانستان دارند كه مي خواهند به دولت ايران بدهند...2 

1. همان، ص67. 
2. همان، ص69-70. 
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در چند روزي كه در تهران بودم كاردار سفارت امريكا تلفن كرد و گفت 
آقايي كه عهده دار ميز ايران در وزارت امور خارجه امريكا است به تهران 
آمده و مي  خواهد آقاي يزدي و نخست وزير را ببيند و مي  خواهد مسئله 
را ابتدا با شما مطرح كنند... حتي پيشنهاد شد كه شاه به جاي امريكا به 
يك كشور اروپايي فرستاده ش��ود. داليل زيادي آوردند كه اين بيماري 
فقط در بيمارستان مخصوص نيويورك قابل معالجه است و تلكسي هم 
نشان دادند. همه ما با اين پيش��نهاد مخالفت كرديم و به آنها گفته شد 
در صورت انجام چنين كاري مسئوليت عواقب آن به عهده دولت امريكا 
اس��ت... من قبل از ترك ايران به خدمت امام رسيدم و از جمله مسائلي 
كه خدمت ايش��ان اطاع دادم، تماس دو نفر امريكايي در س��وئد و بعد 
هم آمدن آنها به تهران بود، امام فرمودند درباره امريكايي ها خيلي بايد 

احتياط كرد.1 
با كليه كساني كه تا به حال صحبت كرده ام، پس از چند دقيقه صحبت 
يك حالت انسانيت از صورت و بياناتشان مشخص مي شود، جز يك نفر. 
جواني است در حدود 22 تا 24 سال به نام »عباس« )بعدها دانستم كه 
نام كامل او عباس عبدي است( كه روز اول هم از طرف دانشجويان آمده 
بود و سؤاالت زننده اي نوشته بود. اين شخص حرفش و نگاهش با دنيايي 

از كينه و نفرت توأم است.2 
امروز روزنامه ها مصاحبه افش��اگرانه ديش��ب دانش��جويان خط امام 
)عباس عبدي ، ابراهي��م اصغرزاده( در راديو و تلويزي��ون را چاپ كرده 
بودند و اتهامات آن قدر ناجوانمردانه و بي پايه و غرض آلود بود كه... تنها 
دو گمان ممكن است: 1. توطئه خود سازمان سيا از ماه ها قبل باشد كه 
تمام اين اس��ناد را تهيه كرده و در فرصت مناسب فكر اشغال سفارت را 
القا كنند و جوانان پرش��ور و بي تجربه ما هم ب��دون توجه به القاكننده، 
آن را دنبال كنند و در نتيجه، هم گروه هاي سياس��ي را از هم متاشي 
كنند و هم از آن اس��تفاده تبليغاتي در س��طح جهان كرده و ايران را به 
انزواي بين المللي بكشانند؛ 2. همان طور كه در روزنامه هاي اروپا شايع 

1. همان، ص71. 
2. همان، ص72. 



288
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

دوره سوم سال دهم شماره 33 پاييز 91

بود ممكن است در ميان گردانندگان اشغال سفارت عده اي از چپي ها 
باشند و مطالبي را به گزارش��ات موجود اضافه كرده و با تشويق برادران 
مسلمان و بي تجربه به طرح موضوع باعث رودررويي جناح هاي مختلف 

سياسي انقابي بشوند، كه موفق هم شدند.1 
ش��ما را به خدا ببينيد كه همه چيز بازيچه است. به چه سادگي اولين 
»قانون اساسي« انقاب اس��امي كه توس��ط دولت موقت تهيه شده، 

پاره پاره شده و زير پا گذاشته مي شود.2 
از يكي از دانش��جويان عضو گروه پيرو خط امام كه محافظ و زندانبان 
نيس��ت، پرس��يدم: اين آقايان عضو حزب جمهوري كه همه در مسئله 
مذاكرات قبل از انقاب شركت داشتند چرا از آنها اسمي برده نمي شود؟ 
پاسخ داد كه مسئله به اطاع امام رسانيده شده است و امام گفته اند كه 

چون اينها عضو شوراي انقاب اند بردن نامشان صاح نيست.3
امروز دو مقاله در جمهوري  اسامي به چشم مي خورد؛ يكي مقاله آقاي 
چهل تني بود كه مفصًا به دانشجويان و س��ايرين كه به نام اسام ولي 
برخاف اصول آن اتهاماتي را بر افراد بي گناه وارد كرده بودند، هش��دار 
داده بود كه همه آنچه را كه كرده اند و گفته اند برخاف اسام و اخاق و 
شرف انساني است. مقاله ديگر، مصاحبه آقاي خامنه اي بود كه در مقابل 
سؤال خبرنگار كه پرسيده بود وابستگي و همكاري اميرانتظام را با سيا 
چگونه توجيه مي كنيد؟ گفته بود اين اتهامي است كه شما وارد كرده ايد، 

هنوز اين امر ثابت نشده است.4 
تفاوتي كه زن��دان و زندانبانان من با همه دوره ه��اي تاريخ دارند، اين 
است كه در آنجا هر چه بود نظم و نس��قي در كار بود و اگر كسي مريض 
مي شد و به مأمور محافظ زندان مراجعه مي كرد، چون رئيسي داشتند 
و تجربياتي متناسب با شناخت خودشان، باالخره تصميمي مي گرفتند 
ولي در اينجا زندانبانان من عده اي جوان بين 18 تا 23ساله هستند كه 
تا به حال هر چه ديده اند مربوط به دوره كوتاه زندگي آنهاست و با نظم و 

1. همان، ص74. 
2. همان، ص76. 
3. همان، ص79. 
4. همان، ص81. 
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نسق نه تنها آشنايي ندارند بلكه غرور پيروزي فعلي و اينكه اينها راهنما 
و راهگشاي ملت ما ش��ده اند آنچنان آنها را مسخ كرده كه ابتدايي ترين 
وظيفه انساني را هم اگر مي دانس��تند، از ياد برده اند... محل زندان من 
يكي از آپارتمان هاي مشرف به سفارت امريكا است و چند آپارتماني را 
كه اين دانشجويان در اختيار دارند، همه حمام دارد ولي در مدت 15 روز 
گذشته فقط يك نفر از آنان را ديدم كه حمام مي كرد. بقيه بنا به آداب و 
رسوم گذشته، استحمام بيشتر از ماهي يك بار را الزم نمي دانند. معموالً 

بدن هايشان و به خصوص پاهايشان بوي بدي مي دهد.1 
بيش��تر آزارها و بي توجهي ها توس��ط عباس صورت مي گيرد و اوست 
كه در بيش��تر اوقات ب��ه داليل نامش��خصي معركه گ��ردان اين اعمال 
زشت و ضد انساني و ضد اخاقي آنهاست... رفتار دانشجويان روزبه روز 
ناراحت كننده تر مي ش��ود. رفتار بسيار ناشايس��ت و بچه گانه اي دارند، 
درست مانند زماني كه شيري را در قفسي بكنند و كودكان براي ديدن 
آن شير به تماش��اي او در قفس بيايند. هر روز و هر شب عده اي از اين 
دانشجويان كه بيشتر سن آنها 18 و 19س��اله است براي ديدن زنداني 
و اينكه امكان دي��دن او را دارند مي آيند آن هم چه نگاه هاي زش��ت و 

زننده اي.2
دانشجويان به دليل گرفتاري شخصي و خانوادگي و يا مأموريت، دائماً 
تعويض مي شوند و اين تغييرات بس��يار ناراحت كننده و زجرآور است، 
چون فرد تازه  وارد نه سام بلد اس��ت و نه يك برخورد انساني و مدت ها 
طول مي كشد تا قيافه خود را عوض كند و اين نوع برخورد، زجرآورترين 

مراحل زندگي است كه من دارم.3 
امروز حادثه و اقدام جالبي از سوي اين دانشجويان جوان ولي بي خبر از 
خدا انجام شد. مانند قشون چنگيز يك مرتبه عده اي به داخل آپارتمان 
آمدند و مطابق معمول بدون س��ام )كه اولين دستور و وظيفه اسامي 
است( و بدون توجه به من كه در داخل سالن نشسته و مشغول خواندن 
كتاب بودم، به اتاقم رفتند و شروع كردند به خارج كردن ميز و صندلي و 

1. همان، ص82. 
2. همان، ص84. 
3. همان، ص88. 
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تخت و تشك و همه چيز اتاق. به داخل اتاق رفتم. گفتم: منظور چيست؟ 
گفتند: اينجا هم بايستي مانند ساير زندان ها باشد و...1 

... در موقع رفتن به سرپرس��ت آنها عباس عب��دي گفتم مگر من يك 
ولگرد خيابان هستم كه تو با من چنين مي كني. عباس عبدي گفت: آن 

ولگرد از تو شرافتمندتر است، تو جاسوس و وطن فروشي.2 
من براي آقاي باقري تاريخچه مب��ارزه اي را كه بر عليه كارمندان ضد 
انقابي و يا س��اواكي وزارت امور خارجه شروع كرده بودم، شرح دادم و 
اينكه مدارك چند ساله كارهايم را در ميز سفارت گذاشته بودم و اشاره 
كردم كه بدون شك از طرف سفارت به تهران فرستاده شده و به خيال 
خودشان حاال كه مي ش��ود ضربه زد، آنها هم ضربه خودشان را بايستي 
وارد كنند و احتماالً نامه مجلس خب��رگان را هم كه يك كپي آن را من 

بين مدارك خودم نگه داشته بودم به دست آ قاي قدوسي رسانده اند...3
دكتر سحابي توضيح داد كه قبل از رسيدن اسناد و مدارك خصوصي ام 
از سوئد قرار بود كه آزاد ش��وم ولي پس از ديدن نامه مربوط به مجلس 
خبرگان، امام گفته است كه بايد محاكمه شوم. سحابي خيلي مأيوس 

بود و فكر مي كرد كه نشود امام را قانع كرد.4
باقري مجدداً نزدم آمد. در مدتي كه در اتاق من بود مي گفت از دكتر 
يزدي مدارك بدي پيدا كرده اند و يكي از كارمندان سفارت نيز تماس و 

ارتباط دكتر يزدي با امريكاييان را براي آنها تعريف كرده است.5 
از ديشب گازوييل ساختمان تمام شد و از سرما تمام بدنم درد گرفت 
و نتوانستم خوب بخوابم و به دليل نبودن آب گرم نتوانستم حمام كنم. 
با اجازه عباس فزوني به بني جمالي تلفن كردم و يك بخاري برقي برايم 
آورد كه استفاده از آن را با نگهبانان تقسيم كرديم چون داخل ساختمان 

واقعاً سرد است.6 
دوم اينكه صدور اجازه خروج لوازم شخصي افراد سفارت امريكا را در 

1. همان، ص89. 
2. همان، ص90. 
3. همان، ص91. 
4. همان، ص93. 
5. همان، ص94. 
6. همان، ص98. 
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آن دوران طبق دستور نخست وزير، به دليل اينكه همه تاش و كوشش 
در جهت كمتر  كردن بار دولت بود و مش��ابه اين اج��ازه تقريباً به همه 
سفارتخانه هايي كه مراجعه كردند داده شد، بر عليه من مطرح كرده اند 

و آن را به  عنوان سندي در جهت عكس خط امام توجيه كرده اند و...1 
... در روز يكش��نبه 58/10/30 هم آقاي ش��يخ  علي تهراني نامه اي از 
مشهد براي روزنامه جمهوري  اسامي نوش��ته و در آن شديداً اعتراض 
كرده بود كه وقتي وزير كشور و دو عضو شوراي انقاب هم در كارهاي 
امير انتظام شريك اند، چرا فقط اميرانتظام بايد در زندان باشد و ديگران 

آزاد؟2
ديش��ب به دكتر بني جمالي تلفن كردم و خواهش كردم روغني را كه 
دكتر پوست در سوئد به من داده بود، از س��وئد بخواهد. چون دو مرتبه 
ناراحتي عرق س��وز پوستي ام شروع ش��ده اس��ت... روزنامه هاي امروز 
افش��اگري ش��ماره 28 دانش��جويان را چاپ كرده بودند و در آن دكتر 
مدني را به  عنوان اينكه تاشي در خروج فرزندان پاليزبان به خرج داده، 
معرفي كرده بودن��د... امروز آقاي مهندس ب��ازرگان در روزنامه كيهان 
مورخ 4بهمن1358 مقاله اي تحت عنوان »آقاي شيخ  علي آقا، شما هم 
بله!« نوشته و در آن از روحانيون، دكتر بهش��تي و خامنه اي و هاشمي 
 رفسنجاني دفاع كرده و نتيجه گرفته است كه در اين برهه خاص از زمان 
هر كسي با زدن اتهام ، مؤثرترين افراد انقاب را از صحنه خارج مي كند.3

با وجود نبودن هيچ مدركي، هيچ آدم شجاعي نيست كه بتواند تصميم 
بگيرد. دادستاني هم نه مدرك دارد و نه شجاعت تصميم گيري. دوستان 
نهضت آزادي هم صاح را در سكوت مي دانند و هيچ كدام نتوانسته اند 
مستقيماً با خود امام صحبت كنند... امروز به دليل خرابي تلفن نتوانستم 

با خانواده ام صحبت كنم و بايد منتظر درست شدن تلفن باشم.4 
از ديشب كه دانشجويان دومرتبه به قول خودشان افشاگري كردند و 
باز مطالبي بي پايه درباره من گفته ان��د و بعد هم دكتر ميناچي را متهم 

1. همان، ص99. 
2. همان، ص102.

3. همان، ص105. 
4. همان، ص109. 
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كردند و س��اعت 2 بعد از نيمه ش��ب هم او را از منزلش توقيف كردند... 
امشب مهندس بازرگان، شجاعانه، دومرتبه از من و ميناچي به  صورت 
بسيار ش��ديدي دفاع كرده و اعمال دانش��جويان را بچه گانه خوانده و 
آنها را محكوم كرد. متن مصاحبه و س��خنان ايشان در كيهان 17بهمن 
چاپ شده بود. از طرف ديگر يك نس��خه از متن مدافعات مرا به راديو- 
تلويزيون داده و در سخنانش گفته بود كه بايستي آن را به صورت كامل 
با صداي خودش پخش كنند و آن را در اختيار جرايد قرار دهند... ديشب 
آقاي دكتر ميناچي در ساعت 1/5 بعد از نيمه ش��ب از زندان آزاد شده 
بود. امروز صبح هم روزنامه جمهوري اسامي خبر آزادي ايشان را طبق 
دستور دكتر بني صدر و شوراي انقاب چاپ كرده بود...گويا قرار است از 

امروز متن مدافعات من در كيهان چاپ شود.1
امشب روزنامه كيهان و انقاب  اس��امي مقداري از متن مدافعات مرا 
چاپ كرده بودند كه به دليل خاصه كردن آن، ارتباط بين قس��مت ها 
قطع ش��ده بود و چندين غلط امايي داش��ت. ضمناً آقايان بني صدر و 
احمد صدرحاج سيد جوادي از دكتر ميناچي دفاع كرده بودند. روزنامه 

اطاعات تمام مدافعات را يك جا چاپ كرده بود.2 
امروز نامه هاي زير را براي آقايان صدرحاج جوادي )احمد( و مهندس 
بازرگان نوشتم: برادر ارجمند جناب آقاي احمد صدرحاج سيدجوادي: 
مقاله ش��ما را در روزنامه كيهان پنجش��نبه 18بهم��ن در مورد دكتر 
ميناچي خواندم و در مورد خودم فوق العاده ناراحت ش��دم كه چه شد 
كه آن برادر در مدت 24س��اعت نس��بت به دكتر ميناچ��ي در جرايد 
عكس العمل نشان داد ولي در مورد من پس از 50 روز هنوز سكوت كرده 

است: 1. ايشان را بيشتر از من مي شناسيد؟...3 
شنبه 27بهمن؛ امروز در حدود ساعت 5 بعدازظهر به دكتر بني صدر 
رئيس جمهور تلفن كردم و گفتم: »برادر، من هم سفير دولت جمهوري 
 اسامي بودم كه 60 روز است در زندان دانشجويانم و سه نامه تا به حال 
براي شما نوشته ام. به خاطر وظيفه اي كه داريد وضع مرا روشن كنيد.« 

1. همان، ص111. 
2. همان، ص112. 
3. همان، ص113. 
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گفت كه خبر نداشته كه من در اسارت دانشجويانم! به هر صورت نظرش 
اين بود كه تا فردا شب صبر كنم. 

دوش��نبه 29بهمن58؛ امروز تلفن كردم آقاي دكت��ر بني صدر براي 
رسيدگي به كار سيل زدگان به جنوب رفته بودند... 

آقاي آالدپوش آم��د و گفت كه قرار ش��ده من به اوين منتقل ش��وم 
و دس��ت خط آقاي قدوس��ي را كه حاكي از انتقال من ب��ه آنجا و انجام 
محاكمه علني بود به من داد. قرار ش��د چون دكتر مكرم  افشار به اتفاق 
دكتر وزيري براي ناراحتي هاي جس��مي امشب به ديدنم مي آيند، اين 
انتقال فردا انجام شود. آالدپوش بسيار خوش بين بود. تلفني با مهندس 
بازرگان صحبت كردم؛ پيدا بود كه نمي تواند حرف بزند گفت: فعًا برو 
به خدا توكل داشته باش تا ببينم چه خواهد شد و تأكيد كرد كه امام و 
احمد آقا گفته اند كه هيچ نظري ندارند. فتح اهلل بني صدر گفت كه فردا 

صبح تلفن كنم و نتيجه را از ايشان بپرسم.1 
سه ش��نبه 30بهمن58... قبل از خروج، دو نفر از دانشجويان آمدند و 
گفتند كه مي خواستيم دو مطلب را به ش��ما توضيح دهيم، يكي اينكه 
اينجا بازداشتگاه دانشجويان نيست بلكه متعلق به دادسراست... 62 روز 
در ساختماني كه صددرصد در كنترل دانش��جويان بوده و بدون اجازه 
آنها حتي آب نمي شد خورد، بوده ام و حاال آمده اند و مي گويند كه اينجا 
بازداشتگاه ما نيست؛ دوم اينكه ما شما را متهم نكرده ايم، بلكه مطالبي 
را كه درباره ش��ما بوده فاش كرده ايم... نزديك ساعت 11 صبح بود كه 
به طرف اوين حركت كرديم، اول قرار بود اجازه دهند كه من وس��ايل 
اضافي خودم را به منزل دكتر مصطفي بني جمالي بسپارم كه بعد گفتند 

نمي شود.2 
رفتار پاسداران بسيار انساني است و امروز ساعت 3 بعدازظهر تعويض 
شدند. ابتدا در سلول و حتي پنجره را بس��تند ولي بعداً چند نفر از آنها 
آمدند و با هم صحبت كرديم. بس��يار صميمانه و رفتاري پر از ماطفت 
و محبت داش��تند. متن مدافعات خ��ودم را در روزنام��ه اطاعات دادم 

1. همان، ص114. 
2. همان، ص115. 
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بخوانند، درباره اتهامات من صحبت كردند كه براي آنها توضيح دادم.1 
ظهر امروز آقاي قدوس��ي به اتفاق آقاي آيت اهلل جنتي )عضو شوراي 
نگهبان( به ديدنم آمدند و چند بار آقاي قدوسي در حضور آقاي جنتي 
گفت: »شما كه حالتان خوب اس��ت اينجا راحت هستيد. آقاي صادق 
طباطبايي ديشب تلفن كرد كه حال شما خوب نيست و من گفتم شما 
را اينجا بياورند.« و بعد اضافه كرد ك��ه به  زودي تا 8 روز آينده محاكمه 
شما انجام مي شود... بعد درباره ارسال حقوقم براي خانواده ام در سوئد 
پرسيدم. گفت: طبق مداركي كه در اينجا هست، شما داراي شركت هاي 

متفاوت هستيد و آقاي دكتر كمال خرازي گفته كه احتياج نداريد.2 
جمعه 24اس��فند58؛ ام��روز روز اخ��ذ رأي ب��راي انتخابات مجلس 
شوراس��ت و قرار اس��ت كه صندوق رأي را به بهداري بياورند كه ما هم 

بتوانيم رأي بدهيم.3 
پس از ارس��ال نامه به آقاي قديريان )معاون دادستان كل( بافاصله 
ايش��ان با من تلفني تماس گرفتند و با محبت و احت��رام خاصي اظهار 
داش��تند آنچه را ك��ه بتوانند از خواس��ته هاي من انج��ام خواهند داد. 
ابتدا ترتيب آمدن آقاي دكتر بني جمالي داده ش��د و امروز ساعت 2/5 
بعدازظهر براي اولين بار ايشان به ديدنم آمد و آقاي كچويي نيز حضور 

داشت.4 
پنجشنبه 59/3/8؛ صبح در حدود س��اعت 11/5 دكتر بني جمالي به 
ديدنم آمد و گفت كه حال خانواده ام خوب است. قرار شد مجدداً در 15 
روز آ ينده به ديدنم بيايد... نزديك ساعت يك بعدازظهر تعدادي خبرنگار 
و عكاس به اتفاق آقاي كچويي به ديدنم آمدند. ابتدا نمي دانستم مقصود 
چيس��ت ولي وقتي فهميدم براي كس��ب خبر آمده ان��د مفصًا درباره 
خدماتم و اشتباهي كه در ارزيابي آن و اتهامي كه به من زده اند صحبت 

كردم و... 
چهارشنبه 14خرداد؛ امروز صبح خبرنگار و عكاس روزنامه آ زادگان به 

1. همان، ص116. 
2. همان، ص120. 
3. همان، ص123. 
4. همان، ص124. 
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ديدنم آمدند كه مصاحبه كنند، مدت يك س��اعت و 20 دقيقه صحبت 
كرديم. من از اتهامات غير انساني و اسامي كه چه از طريق دانشجويان 
و چه از طريق روزنامه آزادگان و جمهوري  اس��امي ب��ه من زده بودند 
صحبت كردم و آنه��ا را رد كردم و... در اين گفت وگو متوجه ش��دم كه 
عكاس��ي كه به ديدنم آمده به قول خودش به اداره گذرنامه رفته و آن 
نامه سراپا دروغ و اتهام را به من زده اس��ت. امشب حاج احمد خميني 
و عده اي ديگر به زندان اوين آمدند ولي به ديدن م��ن نيامدند... امروز 
روزنامه آزادگان مصاحبه مرا بسيار خاصه چاپ كرده بود ولي درست 

خاصه كرده بود و چيزي به آن اضافه نكرده بود.1 
دوش��نبه 23تيرماه59 ؛ نامه مورخ 10تيرماه من درباره تكذيب اتهام 
»اقدام بر عليه جمهوري  اسامي  ايران« در تاريخ پنجشنبه 19تير59 در 
روزنامه هاي اطاعات و كيهان چاپ شد. آقاي مكارم شيرازي در تاريخ 
شنبه 21تير59 در روزنامه اطاعات اعام كردند كه به داليلي وكالت 

مرا نخواهند پذيرفت.2
... جناب خلخالي، بياييد يك لحظه تأمل كنيد و بدون دخالت احساس 
و فقط با تكيه به خداوند درباره سؤاالت زير فكر كنيد و پاسخ دهيد... آيا 
تنها به خاطر وجود ورقه پاره هايي كه از طرف دشمنان خدا تهيه شده و 
هيچ محتوايي ندارد، مي شود كسي را متهم و محكوم كرد؟ آ يا احتياج 
به تحقيق و حتي مذاكره با متهم و شنيدن دفاع او نيست؟ 3. آيا امكان 
ندارد كه اي��ن اوراق موجود در س��فارت امريكا كه از ط��رف كارمندان 
سفارت قبل از اش��غال از بين برده نش��ده و صحيح و س��الم در اختيار 
دانشجويان قرار گرفته براي اين باشد كه يك گروه از افراد وطن پرست 

و شرافتمند را ضايع كنند؟3 
ماحظه كني��د، جو مس��مومي كه ب��ه دلي��ل پيش داوري  هاي غير 
اسامي و انساني به وجود آمده تا چه حدي است كه با وجود تقاضاهاي 
دادخواهي از آقايان مكارم  ش��يرازي، ش��يخ  علي آقا تهران��ي و گلزاده  
غفوري، همه به دليل وحش��ت از آلوده شدن دامنشان و به هم خوردن 

1. همان، ص128-129. 
2. همان، ص131. 
3. همان، ص132. 
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وضع موجود زندگي شان از پاسخ به درخواست من خودداري مي كنند.1 
ديشب در ساعت 3 بعد از نيمه شب )سومين روز ماه مبارك رمضان( 
قبل از بيدار شدن براي سحري، خوابي ديدم. در خواب كسي به من گفت 
فاستعينوا بالصبر )پس، از صبر كمك بجوييد( تا ساعت سه ونيم صبح 
كه از خواب بيدار شدم دائماً اين كام خدا را در خواب تكرار مي  كردم و 
پس از بيداري روح تازه اي پيدا كردم. نداي غيبي مژده  داد كه صبر كنم.2 
... شما )آيت اهلل قدوسي( ادعا كرديد كه هيچ  كس وكالت مرا نپذيرفته 
در حالي كه استاد علي تهراني طبق اظهاراتشان كه در تيرماه در روزنامه 
انقاب اسامي منتشر شد سه بار پيشنهاد وكالت نموده اند. به هر صورت 
براي مزيد اطاع شما بدين وسيله از ايشان و آقاي دكتر گلزاده  غفوري 
و آيت اهلل نوري و جامعه روحانيت مبارز تهران تقاضا مي كنم كه اگر در 
اين امر اسامي براي خود وظيفه اي احس��اس مي كنند، كتباً از طريق 
روزنامه موافقت خودشان را براي قبول وكالت اينجانب اعام فرمايند.3 
پنج شنبه 27ش��هريور59؛ امروز كيهان مصاحبه مرا به اختصار چاپ 
كرد و تحريفي در آن نبود... شنبه 29شهريور59؛ امروز انقاب اسامي 
مصاحبه مرا چاپ كرد، كمي مفصل تر از كيهان ولي تحريفي نداشت.4 

بنا به پيش��نهاد من قرار ش��د طرحي به هيئت دولت داده ش��ود كه 
چنانچه هيئت دولت آن را تصويب كرد، به مرحله اجرا گذاش��ته شود 
و آن هم فكري بود كه در س��طح اجتماع وجود داش��ت: يعني طوالني 
ش��دن دوره مجلس خبرگان... آقاي مهندس بازرگان به من گفتند كه 
به منزلي كه دوستان در آن جمع بودند تا از تصميم دولت آگاهي پيدا 
كنند بروم و به ايشان بگويم كه مسئله را با ذكر سوگند فراموش كنند تا 
امام  خميني اظهارنظر نمايند و من هم به منزل دوستمان كه دوستان 
شب قبل در آنجا جمع بودند، رفتم و عين گفته هاي آقاي نخست وزير 

را به آنها اباغ كردم.5 

1. همان، ص133. 
2. همان، ص134. 
3. همان، ص137. 
4. همان، ص138. 
5. همان، ص143. 
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امروز گروه منتخب درب��اره وضع زندانيان )آقاي��ان محمد منتظري، 
علي محمد  بش��ارتي، دادگر و دو نفر ديگر كه نامش��ان را نمي دانم( به 
ديدنم آمدند و بيش از يك ساعت پيرامون وضعيت خود به آنها توضيح 

دادم.1 
كار به آنجا كش��يد كه حزب توده در روزنامه مردم ارگان خود نوشت 
كه پس از تحقيق، كليه مطالب منتشرشده از طرف دانشجويان را تأييد 
مي  كند و دكتر حبيب اهلل پيمان در مقاالت متعدد در روزنامه اطاعات 
نوشت كه هر مصيبتي كه بر سر ايران آمده توسط همين ليبرال ها بوده 
است... دانش��جويان پيرو خط امام دو عكس مرا به عنوان سند خيانت 
من منتشر كردند. اين دو عكس يكي از مراس��م ميهماني يك شركت 
دريانوردي حمل كاال بود و در يكي از آنها من در كنار مدير بين المللي 
آن ش��ركت كه در حال نوش��يدن نوش��ابه بود، بودم و من آب پرتقال 
مي نوشيدم. در زير اين عكس نوش��ته بودند كه اميرانتظام با يك عامل 
صهيونيسم مشغول ميگساري اس��ت. در عكس دوم من و آقاي يداهلل 
شهبازي معاون نخست وزير وقت )هويدا( و همسرش و عده اي ديگر سر 

ميز ناهارخوري در هتل اينتركنتينانتال نشسته بوديم.2 
در بهار سال 1359 گروهي از صليب سرخ جهاني از زندان اوين ديدن 
كردند. وقتي به سلول من رس��يدند، رئيس گروه صليب سرخ به ديدنم 
آمد و مدت 2 س��اعت بدون حضور پاس��دار با من صحبت كرد و درباره 
خانواده ام و سرنوشت آنها پرسيد... وي پس از دو ماه بازگشت و باز هم 
در حدود 2 ساعت با من به گفت وگو نشست و نامه اي را به من داد كه در 
آن سازمان صليب  سرخ جهاني، سرپرستي خانواده ام را به عهده گرفته 
بود... روزي آيت اهلل قدوس��ي دادس��تان وقت انقاب همراه با آيت اهلل 
جنتي از س��لولم بازديد كردند و من بي  توجه به آنها دراز كشيده بودم، 
آنها پيروزمندانه به من و سلولم نگاه مي كردند و من با بي  تفاوتي به آنها 

مي نگريستم.3 
يكي از برنامه هاي زندان، قرائت قرآن در ساعات مختلف روز يا شب با 

1. همان، ص146. 
2. همان، ص150-151. 

3. همان، ص154. 



298
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

دوره سوم سال دهم شماره 33 پاييز 91

صداي بسيار بلند بود كه گوش را بس��يار آزار مي داد. من ابتدا دليل آن 
را نمي دانستم. بعدها شنيدم كه در زمان ش��كنجه افراد، بلندگوها را تا 
آخرين درجه باز كرده و قرآن پخش مي كردند تا ساير افراد در سلول ها 

صداي ضجه زنداني در حال شكنجه شدن را نشنوند.1 
يكي از افرادي ك��ه هرگز مرا ندي��ده بود، ولي هميش��ه و در همه جا 
محض رضاي خ��دا به من فحش م��ي داد و به انواع اتهام��ات مرا متهم 
مي كرد، محم��د منتظري فرزند آيت اهلل حس��ينعلي منتظ��ري بود... 
محمد منتظري از بدو تأس��يس دولت موقت با شخص بازرگان و من به 
شدت عناد مي ورزيد و مطالبي نادرست و دور از حقيقت مي نوشت و در 
سخنراني هايش ما را امريكايي و مزدور و جاسوس امريكا مي دانست... 
در اسفند سال 1357 جلود نخست وزير ليبي بدون كسب اجازه يا دعوت 
دولت ايران به تهران آمد و چون ويزاي ورود نداش��ت از فرودگاه به من 
تلفن شد و كسب تكليف كردند. مطلب را با مهندس بازرگان نخست وزير 
در ميان گذاشتم، از چگونگي ورود او به ايران، آن هم بدون اطاع دولت 
تعجب كرده، به مسئوالن فرودگاه دستور دادم تا از پياده شدن جلود و 
همراهانش جلوگيري كنند. مدت 24ساعت هواپيما در فرودگاه منتظر 
دس��تور باقي ماند. مراتب ورود بدون اجازه جلود به اطاع روحانيان در 
قم رسيد و آنان بدون مشورت با نخست وزير دس��تور دادند كه جلود و 

همراهانش وارد شوند.2 
در بهار س��ال 1358 كه من هنوز معاون نخس��ت وزير بودم،  روزي از 
فرودگاه به من تلفن ش��د كه محمد منتظري هم��راه با عده اي چريك 
مس��لح مي خواهد با هواپيما تهران را ترك كند و مقدار زيادي وسايل 
عتيقه گران قيمت با خود دارد. مس��ئله را با آقاي نخست وزير در ميان 
گذاشتم. ايشان هم متحير مانده بود كه چه بايد كرد، چون طبق قانون 
نه كسي حق داشت كش��ور را بدون اجازه خروج ترك كند و نه اشياي 
عتيقه را همراه ببرد. نخست وزير دستور داد تا اطاع ثانوي از خروج او و 
همراهانش جلوگيري شود... به گفته آيت اهلل حسينعلي منتظري كه در 

1. همان، ص156. 
2. همان، ص156-157. 
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روزنامه ها چاپ ش��د و روزنامه كيهان كه آن را در صفحه اول خود درج 
كرده بود، محمد منتظري دچار بيماري رواني ب��ود. آيت اهلل منتظري 
پس از اظهارنظر درباره  بيماري فرزندش از دولت موقت خواسته بود كه 
قانون را درباره پسرش محمد منتظري اعمال كنند و در آن مورد رعايت 

ايشان را نكنند.1 
البته تنها محم��د منتظري نبود كه دولت موقت و ش��خص مرا متهم 
كرد، بلكه عده بسيار ديگري بودند كه چه در لباس روحانيت و چه غير  
روحاني آزادانه به ما مي تاختند و خدمات ما را خيانت جلوه مي دادند. از 
جمله حجت االسام مسيح مهاجري مدير مسئول روزنامه صبح آزادگان 
و آيت اهلل مشكيني و... مس��يح مهاجري در يكي از شماره هاي روزنامه 
خود نوش��ته بود كه مهندس مهدي بازرگان با قاشق و چنگال طا غذا 
مي خورد. او خوب مي دانست كه اين اخبار دروغ تا چه اندازه براي روح 

معصوم جوانان مسلمان كشور ما مسموم كننده است.2
در يكي از شب هاي پاييز سال 1359 اسداهلل الجوردي به سلولم آمد 
و گفت صادق قطب زاده مي خواهد تو را ببيند؛ آيا موافق هستي؟  گفتم 
بله، گفت فقط ب��راي ده دقيقه، و مدتي بعد هم��راه صادق قطب زاده و 
كچويي رئيس زندان اوين بازگش��ت. خودش و كچويي در پاش��نه در 
سلول ايس��تادند، ولي قطب زاده به درون سلول آمد. من اتهامات كذب 
وارده بر خودم را براي او توضيح دادم. مذاكرات ما در حدود نيم ساعت 
به طول انجاميد. قطب زاده هنگام رفتن گفت كه مسائل حل شده و من 
تا آخر آذر 1359 از زندان آزاد خواهم شد... يكي از روزهاي سال 1359 
مجيد معاديخواه كه در آن وقت از زندان اوين بازديد مي كرد به راهروي 
توالت بهداري كه من در آنجا مش��غول اصاح س��ر بودم آمد، توس��ط 
سلماني از حضور او مطلع شدم و نسبت به رفتار مسئوالن زندان اعتراض 
كردم. او در جواب گفت: »پدر سوخته خفه شو!« با نگاهي تنفرآميز به او 
نگريستم... شب 26اسفند1359 ش��كرريز و سهرابي به سلولم آمدند و 
متن كيفرخواست 17ماده اي را به من دادند و گفتند كه محاكمه من در 

1. همان، ص158. 
2. همان، ص159. 
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دادگاه انقاب، فردا ساعت 7 صبح آغاز خواهد شد.1
س��اعتي پس از ورود من ب��ه دادگاه، آقاي مهندس ب��ازرگان با كيف 
دستي اش وارد دادگاه شد. من به احترام ايشان از جاي خود بلند شدم... 
پس از رسميت يافتن دادگاه و قرائت آياتي از كام اهلل مجيد، مهندس 
بازرگان به مدت 3 ساعت پيرامون س��وابق آشنايي من با ايشان از سال 
1330 در دانش��كده فني دانش��گاه تهران،  فعاليت هاي سياسي من در 
چهار چوب نهضت ملي و مسئوليت در دانش��گاه و نيز مبارزات نهضت  
مقاومت ملي ايران، همچنين همكاري در نهضت آزادي ايران،  به تفصيل 
صحبت كردند... آ قاي محمد محمدي  گيان��ي،  رئيس دادگاه، در آخر 
جلسه اعام كرد كه دادگاه تا هشتم فروردين ماه 1360 تعطيل خواهد 
بود... دومين جلسه دادگاه در روز 8فروردين ماه1360 و بعد از تعطيات 
نوروزي به رياست آيت اهلل محمدي  گياني در همان محل سابق تشكيل 
شد. مجتبي ميرمهدي نماينده دادستاني و حسن ميرفندرسكي عضو 

حقوقدان دادگاه نيز مانند جلسه قبل حضور داشتند.2
... پس از اتمام مدافع��ات چهل صفحه اي كه در طي جلس��ات دوم و 
سوم قرائت كردم، نسبت به در اختيار نداشتن اسناد و مدارك اتهامي، 
كماكان معترض شدم. تا آنكه رئيس دادگاه دستور داد كه آن اوراق را به 

من بدهند و دادگاه را تا اطاع ثانوي تعطيل اعام كرد.3 
آنگاه به خواندن نامه هاي انگليسي مشغول شدم. هنگام مطالعه متوجه 
شدم كه بعضي از كلمات و جمات كوتاه در نامه ها به طور عجيب و غير 
طبيعي تكرار شده است... پس از اتمام يادداشت ها، به دقت به آن مطالب 
نگاه كرده و جمات تكراري را شمردم. با كمال حيرت متوجه شدم در 
حقيقت جمله »اميرانتظام، خدا، خميني، مردم و انقاب را قبول ندارد.« 
تكرار ش��ده و اين مطلب به طرزي عجيب و مغرضانه در البه الي نامه ها 

گنجانده شده است.4 
اتهام ديگر من اين بود كه امكانات فرار كارشناسان امريكايي را فراهم 

1. همان، ص160. 
2. همان، ص161. 
3. همان، ص162. 
4. همان، ص163. 
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و آنان را از ايران خارج كرده ام. استناد آنها به نامه اي بود كه در آن من به 
هواپيمايي كشوري دستور داده بودم تا تحت نظارت كارشناسان بانكي، 
گمركي و... اقدامات الزم را جهت خروج هر چه س��ريع تر كارشناسان 
امريكايي فراهم سازند... اتهام ديگر من خارج كردن افراد رژيم سلطنتي 
از ايران بود. در زماني كه در سمت معاونت نخست وزير مشغول كار بودم 
مسئوليت دادن اجازه خروج از كش��ور، بعد از طي مراحل قانوني با من 
بود. به اين ترتيب كه تقاضاهاي خروج از كش��ور به دفتر من فرس��تاده 
مي شد و من آنها را به دفتر آقاي دكتر ابراهيم يزدي مي فرستادم. ايشان 
با توجه به ليستي كه در اختيار داش��تند نام افراد را كنترل و در صورت 
ممنوع الخروج نبودن به آنها اجازه خروج مي داد. دفتر من آن اجازه را در 

روي سربرگ نخست وزيري در اختيار متقاضيان قرار مي داد.1 
اتهام ديگر، آشنايي و مشاركت تجاري من با شهرام پهلوي پسر اشرف 
پهلوي بود؛ دليل آن هم اين بود كه ش��ماره تلف��ن او در دفتر تلفن من 
قرار داشت! شهرام ش��ركتي داشت كه مواد ش��يميايي براي بتن وارد 
مي كرد. من هم شركتي داشتم كه ماش��ين هاي بتن سازي را در ايران 
عرضه مي كرد. وجود تلفن شهرام در دفتر تلفن من براي استفاده از مواد 
افزودني بتني او بود و شركت من حتي يك بار هم از مواد شيميايي كه 
او نمايندگي اش را داشت استفاده نكرده بود... اتهام ديگر خرابكاري در 
روابط ايران با دولت هاي سوريه، ليبي و فلس��طين بود. اين امر از آنجا 
شروع ش��ده بود كه از روز 22بهمن57 عوامل دولت هاي فوق و ايادي 
آنها در ايران ش��روع به اعمال نظر و دخالت كرده بودند. به  عنوان مثال 
هاني الحسن كاخ شمس پهلوي را اشغال و در آن سكونت مي كرد،  جرج 
حبش بدون اجازه و رواديد وارد ايران ش��ده بود و در استان خوزستان 
به اقداماتي از جمله اش��غال  مركز پليس در ش��هر اهواز دست زده بود. 
جلود نخس��ت وزير وقت ليبي بدون رعايت مق��ررات بين المللي با يك 
گروه مسلح چند ده نفري با هواپيما وارد فرودگاه مهرآباد شده و سفير و 
اعضاي سفارت ليبي در ايران دائماً در حال دخالت در امور ايران بودند 
و در بين گروه هاي چماقدار طرفدار خود پول خ��رج مي كردند... اتهام 

1. همان، ص166. 



302
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

دوره سوم سال دهم شماره 33 پاييز 91

ديگر من دخالت در تعقيب سپرده هاي نقدي ايران در امريكا بود كه بالغ 
بر يك ميليارد و 300 ميليون دالر بود. دولت ايران در رژيم س��لطنتي 
قراردادهاي بسياري درباره خريد ساح از امريكا امضا كرده بود. يكي از 
مواد قرارداد دولت ايران را ملزم به سپردن يك ميليارد و پانصد ميليون 
دالر در حس��اب جاري خود در بانك منهتن نيويورك ك��رده بود. اين 
حساب هميشه تا اين مبلغ پر مي شد و حداقل سقف آن در زمان استفاده 

از موجودي آن تا 500 ميليون دالر بود.1 
ولي اعتقاد راسخ دارم كه كشورهاي صنعتي جهان به رهبري امريكا 
ابتدا خود را در كنار انقاب ايران قرار دادن��د، بعد با كاناليزه كردن آن، 
هدايت آن را به دس��ت گرفتن��د و در جهت اهداف خود س��وق دادند. 
كش��ورهاي صنعتي جهان بر موج انقاب ايران سوار ش��دند و آن را در 

جهتي بردند كه خود مي خواستند.2 
... و گياني هم با توجه به همين اتهامات ساختگي،  ابتدا مرا به مرگ 
محكوم كرده بود و س��پس با يك درجه تخفيف به حبس ابد غير قابل 
تغيير محكوم شدم... پس از شهادت محمد منتظري، مجيد معاديخواه 
در جايگاه شهادت قرار گرفت و عيناً اتهامات محمد منتظري را درباره 
من در دادگاه تكرار كرد. او گفت: »تك ت��ك كارهاي اميرانتظام خوب 
است ولي مرده شوي تركيب او را ببرد...« معاديخواه از اين امكان استفاده 

كرده و بيشتر به توهين و منازعه با مهندس بازرگان پرداخت.3 
... در جلسه بعدي هادي غفاري بر عليه من شهادت داد و همان موارد 
از اتهامات كذب دادس��تاني انقاب را كه من قبًا آنها را رد كرده بودم 
دو مرتبه تكرار و محمد گياني حق آخرين دفاع را از من س��لب كرد، 
بنابراين من نتوانس��تم اظهارات مغرضانه هادي غفاري را دومرتبه رد 
كنم... در طول جلس��ات دادگاه، دكتر ابراهيم يزدي و مهندس محمد 
توسلي حجتي نيز در دفاع از من شهادت دادند. البته شهادت اين دو نفر 

از آقايان قبل از شهادت مغرضانه هادي غفاري انجام شد.4 

1. همان، ص168. 
2. همان، ص169. 
3. همان، ص170. 
4. همان، ص171. 
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نقد و نظر خاطرات 
انتش��ار خاطرات آق��اي اميرانتظام بعد از س��ال ها كه رس��انه  هاي خارج��ي )عمدتاً 
سلطنت طلب ها( تصويري از اسوه پايداري و مقاومت از وي ترسيم ساخته بودند، در واقع 
دور از انتظار همگان بود. به ويژه آنكه در شرايطي اين خاطرات عرضه عمومي مي شود 
كه هر نوع بحثي با هر خاستگاه و جهت گيري،  فرصت انتش��ار مي يابد و حتي كتاب ها 
و آثار نيروهاي مع��ارض و مرتبط با گروه هاي رنگارنگ خارج كش��ور نيز عيناً در داخل 
به چاپ مي رس��د. اما آقاي اميرانتظام در اين اثر از آنجا كه به نظر مي رسد تمام اهتمام 
خود را به مسئله عادي جلوه گر س��اختن روابط خود با امريكاييان معطوف ساخته،  لذا 
تداوم حركت در امتداد روند تبليغات گذش��ته، برايش چندان حائز اهميت نبوده يا در 
اولويت هاي بعدي قرار داشته اس��ت. از اين  رو مي توان خاطرات به چاپ رسيده از آقاي 
اميرانتظام را شوكي به روند تبليغاتي رسانه هاي غربي و جريان هاي مرتبط با آن دانست. 
به عبارت ديگر، از آنجا كه هدف اصلي اين اثر دفاع در برابر اسنادي است كه عليه آقاي 
اميرانتظام در تاريخ به ثبت رسيده و عدم پاسخگويي به آنها، ضربه  اي غير قابل جبران 
به يك جريان سياسي خاص به حساب مي آيد، نويس��نده كامًا به سمت بهره  گيري از 
شيوه هاي استداللي در بحث هاي سياسي سوق  يافته و همين امر او را تا حدود زيادي از 

توسل به تهاجمات تبليغاتي دور ساخته است. 
اكنون كه حاصل اين ت��اش متفاوت با رون��د تبليغاتي گذش��ته در معرض قضاوت 
قرار گرفته اس��ت، حتي برخي محافل طرفدار جناح سياسي مرتبط با آقاي اميرانتظام 
معتقدند اگر وي به همان شيوه تبليغاتي تهاجمي متوس��ل مي شد، توفيق بيشتري را 
حتي در ميان مدت از آن خود مي ساخت. بر اساس اين اعتقاد،  از يك سو استدالل هاي 
نه چندان قوي آقاي اميرانتظام در اين وادي و از س��وي ديگر دوري جستن بخش قابل 
توجهي از نيرو هاي نهضت  آزادي از ايشان حتي قبل از دستگيري- كه به دليل فراگيري 
و كثرت مصاديق آن در اين اثر نيز قابل كتمان نبوده است- در مجموع مسائلي نيستند 
كه در يك تحليل كان به سهولت بتوان از كنار آن گذشت و صرفاً يك جريان را متهم 
به برخورد هاي مغرضانه و دور از انصاف و عدالت ساخت. صدور اطاعيه از سوي عده اي 
از اعضاي نهضت  آزادي عليه آقاي اميرانتظام، اظه��ارات صريح  آقاي ابراهيم يزدي در 
مورد شخصيت ايشان و تأكيد بر اينكه »اگر من جاي نخست وزير بودم هرگز شما را براي 
همكاري در هيئت دولت موقت دعوت به كار نمي كردم« و... همگي به قبل از تصرف النه  
جاسوسي و كشف اسناد مرتبطين با اين سفارت بازمي گردد. حتي مرحوم بازرگان نيز 
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شرط همكاري آقاي اميرانتظام را با خود در امور سياسي و فعاليت هاي مربوط به حقوق 
بشر در قبل از پيروزي انقاب، منفك شدن ايشان از اشتغاالت بازرگاني! اعام مي كند كه 
متأسفانه اين قول، بر اساس مستندات همين كتاب محقق نمي شود. بدون شك منظور 
آقاي بازرگان از اين شرط، بازداش��تن آقاي اميرانتظام از امرار معاش نبوده است، بلكه 
پرهيز از مناسبات شائبه برانگيزي بوده كه آقاي بازرگان دوري از آنها را شرط اوليه ورود 
به جرگه مبارزان مي پنداشته است. نگراني  آقاي بازرگان زماني مشخص مي شود كه بعد 
از دستگيري آقاي اميرانتظام، مراودات اقتصادي وي با فرزند اشرف و مشابه بين المللي 
آن طرح مي گردد. هر چن��د آقاي اميرانتظام در كتاب خود اي��ن گونه ارتباطات را نفي 
مي كند، اما مشخص نمي سازد كه دليل تأكيد آقاي بازرگان بر اين شرط چه بوده است. 
بنابراين آقاي اميرانتظام صرفاً با تندروي هاي دانشجويان پيرو خط امام مواجه نيست 
كه به سهولت بتواند آنان را متهم به بي تجربگي و جواني و در نهايت غرض ورزي سياسي 
نمايد؛ زيرا بر اساس مس��تندات تاريخي در برخي از مواردي كه به اين گونه تندروي ها 
بازمي گردد، نيروهاي  تعيين كننده و فعال سياسي وارد ميدان شده و در مقام دفاع از فرد 
يا گروهي كه به ناحق در موضع اتهام قرار گرفته، برآمده اند. به عنوان مثال در مورد آقاي 
ميناچي كه همزمان به دنبال افشاگري دانشجويان پيرو خط امام دستگير مي شود، به 
فاصله كوتاهي )چند ساعت( واكنش هاي شديد همه س��ايق سياسي منجر به آزادي 
وي مي گردد. در حالي كه حتي همه نيروهاي مجتمع در دولت موقت نيز حاضر به دفاع 
براي آزادي آقاي اميرانتظام نبودند و در اين اثر نيز به كرات ناراحتي و گايه نويسنده از 

بي تفاوتي آنان ابراز شده است. 
در چنين شرايطي اس��ت كه آقاي اميرانتظام حتي در مورد كس��اني كه براي دفاع از 

ايشان دعوت مي شوند، دچار تناقض گويي مي گردد. به عنوان مثال ايشان مي گويد: 
... ماحظه كنيد،  جو مس��مومي ك��ه به دلي��ل پيش داوري هاي غير 
اسامي و انس��اني به وجود آ مده تا چه حدي است كه با وجود تقاضا ي 
دادخواهي از آقايان مكارم ش��يرازي،  ش��يخ  علي آقا تهران��ي و گلزاده 
غفوري، همه به دليل وحش��ت از آلوده  شدن دامنشان و به هم خوردن 
وضع موج��ود زندگي ش��ان، از پاس��خ به درخواس��ت من خ��ودداري 

مي كنند...1 
در همين حال آقاي اميرانتظام طي پاسخي به آيت اهلل قدوسي مي گويد: 

1. همان، ص133. 
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... ش��ما ادعا كرده ايد كه هيچ كس وكالت مرا نپذيرفته، در حالي كه 
اس��تاد علي تهراني طبق اظهاراتش��ان كه در تيرماه در روزنامه انقاب 

اسامي منتشر شد سه بار پيشنهاد وكالت نموده اند...1 
البته آنچه در مطبوع��ات آن زمان آمده،  اعام آمادگي ب��راي پذيرش قضاوت دادگاه 
است و نه وكيل مدافعي آقاي اميرانتظام؛ زيرا آقاي علي تهراني معتقد بود عاوه بر آقاي 
اميرانتظام ديگران نيز بايد محاكمه شوند كه به اين مطلب نيز در همين اثر اشاره شده 

است.2 
شايد دليل بروز چنين تناقضاتي را بتوان عمدتاً ناشي از آن دانست كه آقاي اميرانتظام 
نتوانس��ته يا نخواس��ته اس��ت علت وجود ذهنيت منفي از خود را حتي در ميان طيف 
نيرو هاي مذهبي متمايل به س��اختار سياس��ي غرب، تبيين و توجيه كند؛ زيرا مسلماً 
فرق فاحشي است بين آن دسته از كس��اني كه نظام سياسي غرب را حتي بيش از نظام 
سياسي ارايه شده توسط اس��ام، باور دارند و آن دس��ته از افرادي كه عاوه بر اين باور، 
داراي پيوندها و روابط غير متعارف سياس��ي با هر يك از كشورهاي غربي  اند. به عبارت 
ديگر آقاي اميرانتظام،  هم بايد دليل دوري جستن نيروهاي دسته اول را از خود روشن 
سازد و هم به اسناد كشف ش��ده از النه جاسوسي پاس��خ گويد و دشواري چنين كاري 
موجب شده است تا از عهده آن برنيايد. همه تاش هاي آقاي اميرانتظام در نهايت منجر 
به متمايز ش��دن تعريف دو دس��ته فوق و نوع برخورد متفاوت نيروهاي فعال در فضاي 
سياسي آن زمان با اين دو دسته شده است. به عبارت ديگر، كليت جامعه حساب كساني 
را كه به لحاظ فكري داراي گرايش هايي به فرهنگ غرب  هستند با كساني كه در عرصه 
عمل نيز به نفع مصالح كشورهاي داراي به  اصطاح فرهنگ برتر! گام برمي دارند، جدا 
دانسته و تعامل يكساني با آنها نداشته است؛ البته متأس��فانه تندروي  برخی از اعضای 
دانشجويان پيرو خط امام كه امروزه داعيه اصاح طلبی و آزادی خواهی دارند و تاش غير  
منطقي برخي از آنان براي منطبق  كردن اين دو گروه با يكديگر،  پرونده  آقاي اميرانتظام 

را پيچيده تر ساخت. 
آقاي اميرانتظام در بخش پاسخگويي به ارتباطات خود با مقامات امريكايي، توضيحاتي 
ارايه مي كند كه خوانندگان را بيشتر به تأمل وامي دارد. آيا واقعاً از سوي محققان تاريخ 
در آينده اين روايت پذيرفته خواهد ش��د كه مأموران امريكايي از تهران يا واشنگتن به 

1. همان، ص137. 
2. همان، ص102. 
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محل مأموريت آقاي اميرانتظام در س��وئد مي رفته اند تا از طريق ايشان آخرين فعل و 
انفعاالت نيروهاي عراقي در مرز ايران يا مس��ائل مربوط به اتحاد جماهير ش��وروي را 
به اطاع تهران برس��انند؟ به راستي با ش��ناخت مختصري كه از دولت موقت و به ويژه 
تركيب وزارت خارجه آن موجود اس��ت بايد گفت چنين ارتباط هايي جزو بديهي ترين 
و عادي ترين فعاليت هاي ديپلماتيك سفارت امريكا در تهران به حساب مي آمدند. لذا 
اين سؤال به صورت جدي مطرح مي شود كه چه دليلي وجود داشته تا الزم باشد براي 
اين گونه تماس ها و گفت وگو هاي عادي ديپلماتيك، راهي چنين پرمخاطره طي شود؟ 
از آنجا كه در اين مختصر امكان پرداختن به اسناد ارايه شده از سوي دانشجويان نيست و 
اصوالً ما نيز در اين نقد كوتاه بنا نداريم از بررسي روايات خود آقاي اميرانتظام و تأمل در 
آنها فراتر رويم، طرح يك فرضيه و بحث پيرامون آن را با نقل دو رخداد از كتاب خاطرات 
ايش��ان كافي مي پنداريم. اين فرضيه، تأثيرپذيري عملكرد آقاي انتظام از ارتباطات و 

تماس هاي غير متعارف وي است. 
رخداد اول؛ »سفر آقاي اميرانتظام به ايران براي فراهم آوردن زمينه هاي انحال مجلس 

خبرگان«: وي در اين باره چنين مي گويد:
در مهرم��اه 1358 براي ش��ركت در جلس��ه اي كه جان اس��تمپل و 
جرج كيو و كارمند ديگر وزارت خارجه امريكا قرار بود با مهندس بازرگان 
نخست وزير داشته باشند، به تهران آمدم. در چند روز اقامت در تهران در 
چند مهماني خانوادگي شركت كردم... چون در اين جلسات اغلب زن و 
مرد و عده اي نوجوان هم شركت داشتند، من نمي توانستم نظرات خود 
را درباره اوضاع و دورنماي آينده مملكت تشريح كنم، بنابراين درصدد 
برآمدم اعضاي شوراي مقاومت ملي سال 1332 را براي مشورت و تبادل 
نظر دعوت كنم. هر يك از حاضران براي چاره جويي پيشنهادي مطرح 
نمود كه مورد تأييد ديگران واقع نشد. نظر من اين بود كه مشكات ما 
ناش��ي از فقدان قانون اس��ت و چون در اين رابطه مجلس خبرگان كه 
ماهيتي بدعت آميز داشت تخلف كرده بود، طرح انحال آن را پيشنهاد 

كردم...1 
برنامه انحال مجلس خبرگان بعد از ماقات آقاي اميرانتظام با نمايندگان س��فارت 
امريكا، توسط ايشان مكتوب مي شود و به امضاي چند تن از عناصر كمتر سياسي كابينه 

1. همان، ص48. 
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مي رسد، اما دكتر يزدي، مهندس صباغيان، مهندس معين فر و دكتر ميناچي از امضاي 
آن سر باز مي زنند. سپس آقاي اميرانتظام با هماهنگي آقاي بازرگان طرح را در دستور 

جلسه هيئت دولت قرار مي دهد و ادامه ماجرا را خود اين گونه روايت مي كند: 
نخست وزير پيشنهادم را پذيرفت و من از رئيس دفتر ايشان خواستم 
تا از خبرنگاران دعوت كنند و خودم در اتاق رئيس  دفتر ايش��ان منتظر 
ماندم. جلسه هيئت دولت پنج ساعت طول كشيد و در ساعت ده شب 
خاتمه يافت. اولين كس��ي كه از جلسه خارج ش��د و به طبقه باال آمد، 
شخص نخس��ت وزير بود. من باالي پله ها انتظار ايش��ان را مي كشيدم. 
ايش��ان فوق  العاده عصبي و هيجان زده بود. وقتي به من رس��يد مرا به 
كناري كشيد و ابتدا سوگند داد تا مس��ئله را فراموش كنم و دوم اينكه 

بافاصله به سوئد بازگردم.1 
همان طور كه از اين روايت پيداس��ت آقاي اميرانتظام تمام امكانات را فراهم كرده تا 
آقاي بازرگان را وارد وادي خاصي كند. حتي خبرن��گاران را فراخوانده تا براي اولين بار 
بحث انحال مجلس خبرگان توسط ايشان به آنها و به تبع آن به جامعه منعكس شود. 
حال مسئله اين است كه در حالي كه ساير جريانات و نيروهاي فعال سياسي به هيچ وجه 
از اين برنامه آقاي اميرانتظام اطاعي نداشتند، چه بحث هايي در جلسه آن شب هيئت 

دولت صورت مي گيرد كه موجب بروز چنين واكنشي از سوي آقاي بازرگان مي شود؟ 
چه ابعادي از موضوع براي آقاي نخست وزير روشن مي شود و نهايتاً اينكه چرا ايشان 
فوق  العاده از اين اقدام آقاي اميرانتظام عصبي شده و از وي مي خواهد تا بافاصله تهران 
را به مقصد سوئد ترك كند؟ بدون ترديد قبل از جلسه هيئت دولت هم چند مطلب براي 
آقاي بازرگان روشن بود. نخست  اينكه طرحي براي انحال مجلس خبرگان ارايه شده 
است كه تبعات آن بر كسي پوشيده نيست. دوم اينكه خاس��تگاه سياسي اين طرح به 
آقاي اميرانتظام باز مي گردد، اما با وجود اين مفروضات، ايشان مي پذيرد كه طرح مزبور 
در دستور كار دولت قرار  گيرد. علي القاعده بايد در آن جلسه مخالفان اين طرح كه وزير 
خارجه نيز در بين آنان قرار داشت، مس��ائل خاصي را مطرح ساخته باشند كه تغييري 
چنين فاحش در ديدگاه و برخورد آقاي بازرگان ايجاد شده و آن را از حد مخالفت نظري 
با يك طرح، بسيار فراتر برده باشد. آيا نبايد پرسيد چرا آقاي اميرانتظام ترجيح مي دهد 

در مورد علت اين امر سكوت كند؟

1. همان، ص50. 
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رخداد دوم؛ »دستيابي به اطاعاتي كه منجر به كشف جاسوسي محمدرضا سعادتي 
براي روس ها مي شود.«: آقاي اميرانتظام در اين باره چنين روايت مي كند: 

در يك��ي از روزها ي اس��فند 57 منش��ي من اطاع داد كه ش��خصي 
مي خواهد به ماقات من بيايد و يك مسئله امنيتي را در ميان بگذارد... 
پس از نشس��تن به من گفت كه كارمن��د و عضو اداره ضد جاسوس��ي 
ساواك است. طبق خبر او، قرار است در ساعت 5 بعد ازظهر امروز يكي 
از ديپلمات هاي سفارت ش��وروي به ديدن يك ايراني در ساختماني در 
ميدان 25ش��هريور برود و چيزهايي را در اختيار فرد ايراني قرار دهد. 
ضمناً گفت كه طرف ايراني عبدالعلي ناميده مي شود. اين فرد آمده بود 
تا كسب تكليف كند... ]در جلسه بعد[ وي گفت كه عبدالعلي را دستگير 
كرده  اند و عمل دس��تگيري توس��ط ماش��اء اهلل قصاب انجام شده و نام 
واقعي او محمدرضا سعادتي است كه با دستگاه هاي عكاسي مخصوص 

جاسوسي كه از ديپلمات روسي دريافت كرده دستگير شده است...1 
حساسيت امريكا و شوروي نسبت به ماجراي جاسوسي تيمسار مقربي و چگونگي لو 
رفتن وي به عنوان يك پديده بسيار نادر، بر كسي پوشيده نيست. لذا از يك سو روس ها 
در پي آن بودند تا با سوء استفاده از شرايط ابتداي انقاب، از چگونگي لو رفتن جاسوس 
35ساله خود- كه منحصر به فردترين تجهيزات جاسوس��ي را در اختيار داشت- مطلع 
شوند و از سوي ديگر امريكايي ها نيز در چهارچوب يك رقابت شديد اطاعاتي،  درصدد 
ممانعت از توفيق روس ها در اين امر بودند. حال، در چنين ش��رايطي كه ساواك منحل 
شده بود و نيروهاي آن از ترس عقوبت، فراري و مخفي شده بودند، آيا مي  توان به سهولت 
اين روايت را پذيرفت كه يك كارمند ساواك با مراجعه به آقاي اميرانتظام خبر دقيقي 
از زمان انتقال اسناد توسط عنصر مجاهدين خلق به ديپلمات روس مي دهد؟ همچنين 
شهره بودن پيچيدگي هاي تشكياتي اين سازمان به عنوان يك گروه زيرزميني باسابقه 
از يك سو و از سوي ديگر عملكرد سازمان اطاعاتي اتحاد جماهير شوروي به نوعي نبود 
كه يك كارمند ساواك منحله منفرداً و بدون برخورداري از يك پشتوانه تشكياتي بتواند 
به كشف اين ارتباط نائل آيد. لذا آنچه آقاي اميرانتظام در اين زمينه مطرح مي سازد از 
جهات مختلف مورد ترديد قرار دارد؛ به ويژه آنكه ايشان از يك كارمند گمنام به عنوان 
حلقه وصل اطاعاتي ياد مي كند. البته ادامه ماجرا يعني واگذاري مأموريت دستگيري 
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سعادتي به ماشا ءاهلل قصاب بيشتر بر ابهامات موجود مي افزايد. به عبارت ديگر، نيروي 
عمل كننده در اين موضوع بسيار مهم، فردي است كه توسط دولت موقت براي محافظت 
از سفارت امريكا گمارده شده است. به طور قطع آن كارمند گمنام، پيگيري موضوع را 
به مأمور حفاظت سفارت امريكا محول نكرده است؛ يعني به فرض وجود خارجي داشتن 
چنين كارمندي، وي نمي توانسته منش��أ صدور چنين حكم مأموريتي باشد. بنابراين 
نكته مهم آن است كه چه كسي اين مأموريت را به ماشاءاهلل قصاب داد و اساساً چرا وي 
بدين منظور انتخاب شد؟ اما براي شناخت آقاي ماش��اءاهلل قصاب كه آقاي اميرانتظام 
در مأموريت هاي مختل��ف ديگر نيز از وي اس��تفاده كرده اس��ت- از جمله حفاظت از 
كاميون هاي حامل اسناد امريكايي ها كه از طريق مرز هوايي از كشور خارج ساختند- به 

روايت ايشان مراجعه مي كنيم:
... در اين حمله، آنها )چريك هاي فدايي خلق( با مسلسل به ساختمان 
سفارت شليك كردند و شيشه هاي آن را شكستند و عده اي از كارمندان 
سفارت از جمله ويليام سوليوان را به گروگان گرفتند. اين گروگانگيري 
با دخالت ابراهي��م يزدي خاتم��ه ياف��ت و از اين تاري��خ كميته اي به 

سرپرستي ماشاءاهلل قصاب در سفارت امريكا تشكيل شد.1 
قرائن موجود حتي در روايت نقل شده، اين گمان را تقويت مي كنند كه انتقال اطاعات 
به آقاي اميرانتظام براي بس��تن راه روس ها كه به اس��ناد چگونگي شناسايي جاسوس 
باسابقه خود در ارتش شاهنشاهي نزديك شده بودند، مستقيماً توسط خود امريكايي ها 
صورت گرفته است. حتي انتخاب ماشاءاهلل قصاب نيز نمي توانسته است غيرحساب شده 
باش��د؛ زيرا به دليل اس��تقرار اين فرد در داخل س��فارت امريكا!؟ مي توانس��ته اشراف 
اطاعاتي امريكايي ها را تأمين كند و از كانال آنها مطالب به دست آمده به مقامات ايراني 
انتقال يابد؛ بنابراين پذيرش اين فرضيه كه ارتباطات آقاي اميرانتظام با مقامات امريكايي 
معمولي نيست و داراي تأثيراتي بر انگيزه ها و عملكرد هاي ايشان به نفع بيگانگان بوده 

است، دست كم در اين مصاديق چندان دشوار نيست. 
هر چند در اين اثر آقاي اميرانتظام كوش��يده اس��ت رهبري انقاب را به بي عدالتي و 
عدم توجه به فرياد مظلوميت خود متهم س��ازد، اما آنچه در خاطرات ايشان آمده خود 
بهترين گواه بر ناحق بودن حجم تبليغات س��نگين خصمانه دوستان خارجي و داخلي 
آقاي اميرانتظام است. در كدام كشور كسي با چنين اتهاماتي امكان برگزاري كنفرانس 
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مطبوعاتي را در زندان مي يابد؟ در كدام كش��ور چنين متهمي ام��كان برخورداري از 
ابزارهاي ارتباطي با داخل و خارج را مي يابد؟ آقاي اميرانتظام دست كم بر اساس روايت 
خود، عاوه بر برخورداري از امكان مكالمه تلفني حتي با خارج از كشور، تمامي روزنامه ها 
را در اختيار داش��ته و مرتب با آنها مراودات قلمي برقرار مي ساخته و حتي در مواردي 
بسيار هم از اين امر گايه مي كند كه چرا روزنامه ها مطالب ايشان را بدون كم  و كاست 
چاپ نكرده  و برخي از جرايد به دليل حجيم بودن مطالب، اقدام به خاصه كردن آنها يا 

متن مصاحبه ها  كرده اند. 
در اين كتاب آقاي اميرانتظام اذعان دارد تنها مسائلي كه موجبات كدورت و ناراحتي 
خاطر ايشان را فراهم آورده، برخي عملكردهاي از روي جواني دانشجويان پيرو خط امام 
آن هم در ابتداي بازداشت بوده و در رأس عواملي كه موجب شكنجه! ايشان شده، دير 
به دير استحمام كردن دانشجويان يا بوي جوراب آنان بوده است. براي مقايسه آنچه در 
اين كتاب آمده با وضعيتي كه از ايشان در رسانه هاي مختلف خارجي منعكس مي شد، 
صرفاً به عكسي اشاره مي كنيم كه در صفحه اول روزنامه هاي سلطنت طلب درج شده بود 
و اين گونه وانمود مي شد كه دست و پاي آقاي اميرانتظام در زندان به تخت زنجير شده 

و در چنين شرايطي وي به مقاومت! مشغول است. 




