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توطئه لیبرال های ملی گرا برای مالقات شاپور بختیار 
با امام در پاریس 

»قبل از استعفا از نخست وزيري در بهمن ماه 1357«
سيد محمدهاشم پوريزدان پرست 1

مقدمه 
توطئه هاي بسيار فراواني توس��ط امريكا و عوامل داخلی آن در روزهاي آخر پيروزي 
انقاب شكل گرفت تا از پيروزي انقاب اس��امي جلوگيري گردد و شرايط الزم براي 
سركوب آن به وجود آيد. يكي از اين توطئه ها مشغول كردن رهبران انقاب به مذاكرات 
بي حاصل و به دست آوردن فرصت و آماده سازي شرايط براي يك كودتاي خونين توسط 
ژنرال رابرت هايزر و كشتار رهبران انقاب و قتل عام مردم بود. سفر شاپور بختيار مدير 
اجرايی جبهه ملی به پاريس كه پس از مذاكرات فراوان با رهبران جبهه ملی، توس��ط 
ژنرال هايزر به جانشينی شاه برگزيده شده بود تا مأموريت های او را انجام بدهد، يكي از 

حلقه هاي اين توطئه بود كه در زير به بررسي ابعاد آن پرداخته مي شود. 

عمال اجانب در چهره مليت 
امام در رابطه با شخصيت افرادي چون شاپور بختيار فرموده اند: 

1. عضو هيئت علمی دانشگاه شيراز
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... اينها- يعني عمال اجانب- هر روزي با ي��ك صورت در پرده ها و در 
چهره هايي هستند. اينها عمالشان را ممكن است بيست سال، سي سال 
به صورت يك آدم ملي درآورند و بر ملت معلوم نباش��د كه اين چكاره 
است! وقتي كه چهره واقعي پيدا ش��د، آن وقت ملت مي فهمد چه بوده 
اين. يك نفر سي سال، بيست سال در چهره مليت بوده است، در چهره 
ديانت بوده است... و نگه داشته اند اين را براي يك روزي- يك روزی كه 

احتياج دارند كه با حربه مليت ملت را بكوبند. مثل امروز...1 

اعالم سفر شاپور بختيار به پاريس و ادعای موافقت امام با آن! 
در بيانيه اي كه در اخبار س��اعت 10 ش��ب روز 7بهمن1357 از راديو پخش می شود 
شاپور بختيار اعام می كند كه تا 24 ساعت آينده براي ديدار امام به پاريس خواهد رفت 

و اعام می شود كه متن اعاميه2 زير مورد پذيرش امام واقع شده است: 
من به عنوان يك ايراني وطن دوس��ت كه خود را جزء كوچكي از اين 
نهضت و قيام عظيم ملي و اس��امي مي دانم و اعتقاد صادقانه دارم كه 
رهبري و زعامت حض��رت آيت اهلل العظمي امام خميني و رأي ايش��ان 
مي تواند راهگشاي مشكات امروزي و ضامن ثبات و امنيت كشور گردد، 
تصميم گرفتم كه ظرف 48 س��اعت آينده ش��خصاً به پاريس مسافرت 
كرده و به زيارت معظم له نايل آيم و با گزارشي از اوضاع خاص كشور و 

اقدامات خود، ضمن درك فيض، درباره آينده كشور كسب نظر نمايم.3
حضرت امام س��اعاتي پس از خوانده ش��دن اين اطاعيه در راديو و ب��ا اطاع از آن، 

اطاعيه اي خطاب به روحانيون ايران صادر نمودند كه متن آن به اين صورت است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

حضرات حجج اسام تهران و شهرستان ها- دامت بركاتهم 
آنچه ذكر شده است كه ش��اپور بختيار را در سمت نخست وزيري من 
مي پذيرم، دروغ است، بلكه تا اس��تعفا ندهد او را نمي پذيرم؛ چون او را 
قانوني نمي دانم. حضرات آقايان به ملت اباغ فرماييد كه توطئه اي در 

1. صحيفه امام، ج6، ص117-118. 
2. كيهان، 1357/11/8، ش10623، ص5. 

3. اين نامه با همكاري مهندس مهدي بازرگان تهيه شده است و به همين دليل ماجرا از زبان هر دو نقل گرديده 
است.
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دست اجراست و از اين امور جاريه گول نخوريد. من با بختيار تفاهمي 
نكرده ام و آنچه سابق گفته اس��ت كه گفت وگو بين او و من بوده دروغ 
محض است. ملت بايد موضع خود را حفظ كنند و مراقب توطئه ها باشد. 

والسام عليكم و رحمت اهلل 
28شهر صفر99

روح اهلل الموسوي الخميني1 
شاپور بختيار اين ماجرا را چنين تعريف نموده است: 

درباره )ديدار با امام( با بازرگان مشورت كردم. جوابش اين بود:- فكر 
بسيار خوبي اس��ت- ولي ترتيبش را چطور بدهيم؟ )به او گفتم( كافي 
است مقدمات را درست بچينيم. )بازرگان گفت امام با تو( همان كاري 
را خواهد كرد كه با س��نجابي كرد. يعني مي گويد: اول امضا كنيد، بعد 
بياييد. )امام( قبل از اينكه درش را حتي نيمه باز كند، استعفاي شما را 

خواهد خواست. 
)به بازرگان گفت��م( خودمان متن پيام را تهيه مي كنيم... بهتر اس��ت 
از ابتدا امكان اينكه او ش��رايطش را به ما تحميل كند، از او بگيريم. روز 
جمعه اي را به اين كار مشغول ش��ديم. حدود 12 سطري من نوشتم و 

بازرگان آن را چندين بار باال و پايين كرد. 
در اين نامه من با كمال احترام پيشنهاد كرده بودم كه به پاريس بروم 
و با او درباره مسائل حياتي آينده كشور و حتي دنياي اسام دو به دو به 
گفت وگو بنش��ينيم. مقصود من از دو به دو اين بود كه نه من به عنوان 
رئيس دولت با او حرف خواهم زد و نه او به عن��وان رهبر مذهبي با من 
طرف خواهد شد و افزوده بودم كه من مي توانم ظرف 48 ساعت پس از 

دريافت جواب نزد او بروم.
اين متن را تلفني به اطاع )امام( خميني رساندند و دفتر موافقت او را 
اعام كرد... زماني كه آماده رفتن به پاريس بودم از نوفل لوشاتو تلفن شد 
كه )امام( خميني از حرفي كه زده بود عدول كرده اس��ت و ديگر حاضر 

نيست مرا ببيند مگر بعد از استعفا.2

1. صحيفه امام، ج5، ص536. 
2. شاپور بختيار، يكرنگي، ترجمه مهشيد اميرشاهي، چاپ امريكا، ص191-194. 
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در رابطه با اين نامه چند نكته قابل ذكر است: 
1. امام در نامه اي كه بافاصله پس از پخش متن نامه بختيار در راديو به ايران فرستادند 
توافق خود با پذيرش بختيار قبل از استعفا را دروغ خواندند و اعام نمودند توطئه اي در 
دست اجرا است و من با بختيار تفاهمي ننموده ام. معلوم است نامه بختيار با زيركي تهيه 
شده تا با پخش آن از راديو امام را در برابر عمل انجام شده قرار دهند كه امام پس از اطاع، 

با قاطعيت دروغ بودن اين ادعاها را بيان نموده اند. 
2. اين نامه نشانگر دروغ پردازي ها و فريب كاري هاي بختيار است كه متأسفانه مهندس 
بازرگان نيز به راحتي از او بازي خورده و فكر مي كرده است با مذاكره با بختيار مي تواند 
او و حتي شاه را به استعفا وادارد و نشان مي دهد او اطرفيان خود را به خوبي نمي شناخته 
است و نمي دانسته است چه انس��ان هاي خيانتكار و وابس��ته اي به نام ملی گرای مبارز 

اطراف او وجود دارند. 
3. اين نامه و نامه امام كه در پاسخ به آن داده شده است نشانگر آگاهي و شناخت امام 
و هوش فوق العاده سياسي ايشان است كه به راحتي توطئه بختيار و حاميان او را كشف 
و برما نموده اند. در صورتي كه مهندس بازرگان حتي س��ال ها پس از انقاب1 دست از 
خوش بيني نسبت به بختيار برنداشته و فكر مي كرده است ممكن است او تسليم شده و 

حتي از شاه نيز مي توانسته است استعفا بگيرد)؟!(. 
مهندس بازرگان، رئيس دولت موقت نيز بيان داشته است: 

دكتر بختيار را راضي به اين عمل )رفت��ن به پاريس و ماقات با امام و 
استعفا( نموديم و طبق قول و قراري كه شوراي انقاب در جريانش بود و 
همكاري داشت، دكتر بختيار متني را كه پس از چند برو بيا در شوراي 
انقاب تصويب كرده بود و در و اقع تجليل و تمكين نس��بت به امام و تا 
حدودي تأييد و تبعيت از انقاب بود در راديو قرائت كرد و چون هر كس 
داراي عزت نفس بوده و حيثيت براي خود قائل است قول داد به پاريس 
رفته و بعد از ماقات)!( و بيان نظريات، استعفاي خود را شخصاً به ايشان 
تقديم نمايد. حتي در مذاكرات خصوصي قول داده بود از شاه استعفاي 
كتبي بگيرد ك��ه اگر به همين ترتيب عمل مي ش��د خ��دا مي داند چه 
صرفه جويي ها و چه احترازها از مكافات ها)!؟( و خونريزي ها و خرابي هاي 
بعدي مي داشتيم. اما بعضي ها جنگ و جنجال، بيشتر مطلوبشان بود تا 

1. كتاب انقاب ايران در دو حركت ايشان در سال61 به چاپ رسيده است. 
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حل مسائل و حصول مقاصد.1
در رابطه با بيانات ايشان نيز چند نكته قابل توجه است: 

1. نامه فوق الذكر )نامه بختيار به امام( اواخر روز شنبه 7بهمن )ساعت 11 شب(يعني 
يك روز بعد از تاريخي كه امام قرار بود به ايران بيايند و بختيار از آن ممانعت كرده بود در 

راديو خوانده شد و فرداي آن روز در روزنامه ها چاپ شد. 
2. روز قبل از آن يعني روز جمعه 6بهمن بر روي مردم آتش گشوده شد و تعداد كثيري 
از مردم تهران و مستقبلين شهرستاني كه براي استقبال از امام به تهران آمده بودند، به 

شهادت رسيده و يا مجروح شدند.
3. بختيار براي اجراي توطئه هايي كه در س��ر داش��ت و مأموريت هاي��ي كه از جانب 
ابرقدرت ها بر دوش داش��ت، به خصوص كودتا و س��ركوب گس��ترده انقاب، ش��ديداً 
احتياج به زمان داش��ته و از تمام طرق ممكن درصدد اين بوده اس��ت تا ورود امام را به 
تأخير بيندازد2 و آقاي مهندس بازرگان با توجه به اعتمادي كه به بختيار داش��ته است 
عامل دست بختيار شده و متأس��فانه هيچ گاه نمي توانسته باور كند كه دوست و همكار 
سي ساله اش جاسوس و وابسته ابرقدرت ها مي باشد )همان گونه كه در نامه جبهه ملي3 
در روز 9بهمن آمده است( و هدف او نجات ش��اه و نظام سلطنتي وابسته و تداوم سلطه 

بيگانگان بر ايران است. 

1. مهدي بازرگان، انقاب ايران در دو حركت، ناشر مهندس مهدي بازرگان، 1363، ص74. 
2. رابرت هايزر، خاطرات ژنرال هايزر، ترجمه ع- رشيدی، اطاعات، 1387، ص232. ژنرال هايزر كه فرماندهی 
كودتا را بر عهده داشت در كتاب فوق بيان داشته اس��ت: به نظر من چنين می آمد كه اوضاع به دلخواه ما در حال 
تغيير بود. اما متأسفانه اگر امام خمينی ظرف چند روز آينده باز می گشت، همه چيز را خراب می كرد. ما به سی تا 

شصت روز وقت ديگر احتياج داشتيم. 
3. گوشه هايي از اين نامه )كيهان، 1357/11/9، ش10624، ص1( به شرح زير است: 

»به نام خدا- بار ديگر جنايتكاران بين المللي و كارگزاران داخلي آنها )اين اعتراف كه فردي كه 30 سال از اعضای 
مهم جبهه ملي و تا چند روز قبل مسئول اجرايي آن بوده است، كارگزار جنايتكاران بين المللي بوده است جالب 
توجه مي باشد( در مقابل اراده قاطع و تصميم خلل ناپذير مردم ايران دست به توطئه و كشتار زده اند. محور اصلي 
مبارزات مردم ايران با آن همه تحمل مشقات و دادن شهدا اين بود كه مردم بتوانند به آرزوي ديرين خود كه آزادي 
و استقال ايران است برس��ند... معلوم نيست چه حقي ابتدايي تر و مس��لم تر از اين حق براي ملت ايران مي توان 
شناخت كه بخواهند هر چه زودتر رهبر خود را در بين خود داشته باشند و مس��لم است كه پاسخ مثبت رهبري 
و تصميم حضرت آيت اهلل العظمي خميني داير به مراجعت به كش��ور قانوني ترين و مشروع ترين حق اين ملت و 
رهبري آنست. چرا؟ به نام چه مصلحتي؟ به خاطر چه منافعي از اين بازگشت به بهانه هاي پوچ و بي آبرو جلوگيري 
به عمل مي آورند. در مصلحت چه كساني جز كارگردانان پشت پرده بازي هاي سياسي قدرت هاي خارجي است 
كه از حضور رهبر مردم در بين مردم جلوگيري به عمل مي آورند؟... دولت غير قانوني بايد هر چه زودتر جاي خود 
را به دولت مطلوب و مورد نظر جنبش مردم بدهد... ادامه اصرار بازماندگان استبداد در مقابله با اراده تواناي مردم 
ايران نتيجه اي جز ننگ و نفرت براي آنان ندارد. مردم قهرمان ايران تا آخرين نفس در برابر آنها مقاومت خواهند 

كرد و پيروزي از آنهاست. جبهه ملي ايران« 
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4. اين مطلب موافقت و تأييد مهندس بازرگان نسبت به ماقات بختيار با امام قبل از 
استعفاي او را مي رساند كه امام با آن شديداً مخالف بودند. 

اما بختيار در كتاب خاطرات شفاهي1 خود به اهداف خود اقرار نموده است: 
خاصه اش بكنم )سفر به پاريس و مذاكره با امام( براي اين بود كه اين 
آدم يا ميگه : آره يا ميگه: نه. اگر گفت: بله و نشست و با من صحبت كرد 
نصف كاريزمايش )تقدسش( مي ريزد و اگر كه اين كار را نكرد به مردم 
ايران مي گم ببينيد، آدم مي خواد بره با اين بنشيند، حاضر به هيچ چي 

نيست. هيچ سرش نمي شه. 
شاپور بختيار در كتاب خاطرات خود2 بيان داشته است: 

... استراتژي من بر دو اصل استوار بوده؛ يكي بكوشم و ماها را ولو براي 
زماني كوتاه س��رگرم كنم و ديگر اينكه بر ارتش تكيه كنم. با همكاري 
ارتش توفيق تحوالتي كه من نامشان را ليبرال)؟!( مي گذارم امكان پذير 

بود. 
و اين يعني به دست آوردن فرصت براي كودتا و كشتار رهبران انقاب و مردم مسلمان 
انقابي. در همين رابطه است كه بختيار متن استعفانامه اي را نيز تهيه مي كند تا به اتاف 

وقت جهت به دست آوردن فرصت براي انجام مأموريت خود نائل گردد. 
دكتر ابراهيم يزدي در كتاب خود3 در اين رابطه آورده است: 

بختيار هم در ابتداي امر متن استعفاي خود را خطاب به امام در تهران 
تهيه كرده بود4 و اين متن هنوز هم نزد برادر عزيزم آقاي س��يد احمد 
صدرحاج سيدجوادي مي باشد. كه ايشان هم در اسفندماه گذشته متن 
نامه را در اختيار جرايد گذاشتند. بنابراين مطلب به آن صورت كه بختيار 
بدون استعفاي قبلي حضور امام پذيرفته شده هرگز مطرح نبوده است.5 

اين ادعا درست خاف نظر مهندس بازرگان است كه در سطور قبل آمد. 
وزير كشور دولت موقت، احمد صدرحاج سيدجوادي نكات جالبي در مورد استعفاي 
1. عمادالدين باقي )به كوشش(، تحرير تاريخ شفاهي انقاب اس��امي ايران؛ مجموعه برنامه داستان انقاب از 

راديو بي بي سي، قم، تفكر، ص421. 
2. شاپور بختيار، همان، ص172. 

3. ابراهيم يزدي، آخرين تاش ها در آخرين روزها، تهران، قلم،  1363، ص240. 
4. بختيار اين متن را ننوشته است بلكه آقاي احمد صدرحاج س��يدجوادي آن را نوشته و بختيار با مداد بعضی 
مطالب آن را تغيير داده و دستكاري نموده است. )به متن سخنان ايش��ان در كيهان مورخ 1357/12/13، ص3 

مراجعه شود.( 
5. ابراهيم يزدی، همان، ص323. 
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بختيار قبل از ماجراي سفر او به پاريس بيان نموده است:1
چون بختيار در انجام مهمترين شرط نخست وزيری اش يعني بيرون 
فرستادن شاه از كشور موفق شده بود و ما فكر مي كرديم دارد در مسير 
خواس��ت مردم گام برمي دارد، طرحي به نظرمان رسيد به اين صورت 
كه بختيار به خدمت امام برسد و استعفاي خود را تقديم كند و امام هم 
موقتاً اداره امور را به خود او واگذار كنند... بختيار نگران عدم قبول امام 
بود. به او قول داديم در اين صورت عين نامه و امضای او را پس مي دهيم. 
قبول كرد. متن استعفا را برايش فرس��تاديم و او پس از دستكاري هايي 
به خط خود كه عين آن نزد من اس��ت آن را فرستاد و موافقت شد؛ ولي 
وقتي آن را براي بختيار فرس��تاديم حاضر به امضا نشد. اين درست روز 
پنجشنبه قبل از كش��تار تهران2 بود. يادآوري كنم تا آن وقت، يعني در 

نخست وزيري بختيار، كشتاري در تهران اتفاق نيفتاده بود. 
متن استعفانامه تهيه شده توسط آقاي صدرحاج سيدجوادي و البته امضانشده توسط 

بختيار نيز چنين است: 
از آنجا كه نهضت اسامي ملت ايران با ايثار خون جوانان عزيز خود به 
آستانه پيروزي رسيده است، از آنجا كه اكثريت قاطع ملت ايران به رهبر 
عظيم الشأن خود امام خميني ابراز اعتماد كامل نموده است، از آنجا كه 
دولت اينجانب دكتر شاپور بختيار فعًا از طرف اكثريت ملت ايران مورد 
توجه و عاقه نمي باش��د لذا اين دولت استعفاي خود را به پيشگاه ملت 
عزيز ايران به رهبري امام خميني تقديم مي دارد و با توجه به خدماتي 
كه اين دولت در عمر بسيار كوتاه خود در راه رس��يدن به اهداف عاليه 
ملت ايران انجام داده است اميدوار است كه بعد از اين نيز همراه و همگام 
ساير آحاد و افراد ملت ايران بتواند بقيه راه طوالني موفقيت را بپيمايد. 
دكتر شاپور بختيار 
و اين نشان مي دهد شاپور بختيار كه به قول امام سال ها توسط اربابان خود تربيت شده 
بود تا به موقع بتواند به آنان خدمت نمايد به دنبال بازي دادن رهبران انقاب بوده است 

و بعضي افراد نيز با خوش باوري فريب او را خورده اند. 

1. كيهان، 1357/12/13، ص3. 
2. مقصود ايشان روز 6بهمن1357 يعنی روز كشتار مردم به دست شاپور بختيار مي باشد. 
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... دكتر ابراهيم يزدي در كتاب خود1 آورده است: 
بختيار مدعي است كه دفتر )امام( خميني با او در تماس بوده است و 

رسماً موافقت امام را به او اعام كرده است. 
و سپس بيان داشته است كه: 

به نظر مي رسد كه سخن وي پايه و اساس نداشته باشد. در دفتر و بيت 
امام در نوفل لوشاتو كسي با بختيار در تماس نبوده است و جز چند نفري 

از خواص، كسي از ماجراي سفر او به پاريس مطلع نبوده است. 
و سپس س��عي مي كند تماس با بختيار را به گردن يك روحاني نماي نفوذي در محل 
كار امام در نوفل لوشاتو بيندازد كه آنقدر اين موضوع بي پايه و اساس است كه خود نيز 
بافاصله از ابراز آن پشيمان مي گردد؛ زيرا آن شخص در پاريس بايد كسي باشد كه در 
تهران مهندس بازرگان حرف او را حرف و وعده امام بداند و در آن شك نيز ننمايد و اين 

روحاني نما نمي تواند آن شخص باشد. 
در همان صفحه نيز بيان داشته است: 

بختيار همچنين مدعي شده اس��ت كه با سفر وي به پاريس و ماقات 
با امام آقاي مهندس بازرگان و مرحوم دكتر بهش��تي و راقم اين سطور 

موافق بوده ايم. 
در ادامه نيز بيان داشته است: 

موافقت با س��فر وي به پاريس ش��ده بود اما ماقات قطعاً مشروط به 
استعفاي وي بوده است.

در صفحه 322 كتاب فوق الذكر نيز بيان داشته است: 
بختيار در كتاب خ��ود2 اعتراف مي كند كه او ب��راي پيدا كردن راهي 
جهت تماس با آقاي خميني با آقاي مهندس ب��ازرگان تماس گرفته و 
مشورت كرده است و آقاي مهندس بازرگان هم اقدام او را تأييد كرده اند. 
اما مي گويد كه آقاي مهندس بازرگان تذكر دادند كه آقاي خميني قبل 

از هر چيز استعفاي او را خواهند خواست. 
كه اين خاف بيانات مهندس بازرگان است كه در سطور باال آمد و نشان مي دهد ايشان 
)يعني دكتر يزدي( به دنبال توجيه امري خاف واقع است و بدون اينكه دقت كند كه 

1. ابراهيم يزدي، همان. 
2. شاپور بختيار، همان، ص191-192. 
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كساني كه در مورد آنان اظهار نظر مي كند خود چه گفته اند، مي خواهد اين امر خاف 
واقع را با تحريف جا بيندازد. 

دكتر ابراهيم يزدي در اين رابطه بيان كرده است:1 
آقاي مهندس بازرگان در 7بهمن57 نتايج جلس��ه شوراي امنيت را 
چنين گزارش دادند. شوراي امنيت كش��ور )شامل فرماندهان ارتش و 

بختيار( امروز از ساعت 9 جلسه اي طوالني داشت. 
... مذاكرات آنان بر اي��ن محور بود كه فرمول يا ترتيب��ي پيدا كنند تا 
شاپور بختيار را به پاريس بفرستند. مهندس بازرگان ساعاتي بعد مجدداً 
تلفن زدند و اطاع دادند كه در همان روز نتايج رأي شوراي امنيت كشور 
را به دست آورده اند و شوراي امنيت كشور تصويب كرده است كه بختيار 
به پاريس س��فر كند و بختيار اعاميه اي هم تهيه كرده )البته با كمك 
مهندس بازرگان!( و براي ش��وراي امنيت فرستاده است كه اگر شوراي 
امنيت با آن متن موافقت كند آن را قبل از سفر به پاريس منتشر سازد. 

سپس اطاعيه را خواندند. 
... مهندس بازرگان اعام كردند كه با اين متن ش��خصاً موافق هستند 
و به نظر ايش��ان ضرر و زياني ندارد و تعهدي هم در كار نيس��ت. آقاي 
مهندس بازرگان در همين مكالمه تلفني گفتند قرار است كه درباره اين 
مسئله با ساير دوستان )اعضاي شوراي انقاب( مشورت كنند و گفتند 
كه مطلب را گزارش مي دهند تا آقا هم نظر خودشان را بدهند و جلسه 
كه تشكيل ش��د همه مس��ائل را با هم بحث خواهند كرد و نتيجه را باز 

گزارش خواهند كرد. 
آقاي مهن��دس بازرگان در رابط��ه با نظر علماي مهاج��ر، طي همين 
مكالمه تلفني گفتند علماي مهاجر به تهران نيز اين متن را ديده اند و با 
آن موافق اند منتها نظر داده اند كه در پايان بايد به جاي كسب نظر بيايد 

در باب آينده كشور و وضع دولت كسب تكليف نمايد. 
همان ش��ب، بعد از دريافت متن فوق الذكر در جلسه اي كه در حضور 
امام و مرحوم اشراقي و حاج احمدآقا تشكيل شد گزارش تهران را عيناً 
خواندم. امام اصل مسئله را پذيرفتند و اصاح عبارت علماي مهاجر به 

1. همان، ص156. 
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تهران را تأييد كردند. نظر امام اين بود كه اگر بختيار به پاريس بيايد تا 
استعفا ندهد اجازه ديدار را نخواهد داشت. نظر ما هم آن بود كه با بختيار 
عيناً نظير سيد جال الدين تهراني رفتار ش��ود. اما اعام اين مسئله در 

حالي كه بختيار هنوز هم در تهران بود ضرورتي نداشت. 
.... همان شب با تهران تماس گرفته و مراتب را به آقاي بازرگان اطاع 
دادم؛ ظاهراً اوضاع طبق برنامه و تصميم شوراي انقاب1 پيش مي رفت. 
قرار شد متن بيانيه بختيار، با اصاحات مورد نظر روحانيون مهاجر كه 
به تأييد امام هم رسيده بود همان شب توسط بختيار در راديو و تلوزيون 

ايران خوانده شود. 
اما سؤال و نكته مهم كه ايشان به آن اشاره نكرده است اين است كه آيا در جلسه اي كه 
ايشان با امام و مرحوم حجت االسام سيد احمد خمينی داشته است آنچه را در تهران 
در حال وقوع بوده را مطرح نموده يا نه؟! و آيا در تماس با آقاي مهندس مهدی بازرگان 
در تهران پس از جلسه با امام، آنچه در جلس��ه با امام مورد موافقت قرار گرفته منعكس 
شده است يا موافقت دروغين امام با ماقات بختيار بدون استعفا از نخست وزيري را بيان 
كرده است. اگر ايشان چنين نكرده است پس چرا مهندس بازرگان فكر مي كرده است 

كه امام بختيار را قبل از استعفا مي پذيرد.2 
نكته مهم اين موضوع در همين است. يعني در جلسه با امام مطلبي بيان شده است و 
در تهران به صورت ديگر منعكس شده اس��ت. همان طور كه مهندس بازرگان در تلفن 
به پاريس آن را خلف وعده لقب داده اس��ت و آقاي بهشتي نيز در جلسه شوراي انقاب 

بيان داشته: 
در جلسه ش��وراي انقاب بيان ش��ده اس��ت كه امروز عصر با پاريس 
صحبت ش��ده اس��ت و قرار ش��ده كه بختيار اطاعيه بدهد و سپس به 
پاريس رفته و آنجا، يعني نزد امام و پس از ماقات، تكليف اس��تعفايش 

روشن شود و اين خاف توافق قبلي بود... 
آنچه مهم است دروغي اس��ت كه در تهران به نام امام مبني بر پذيرش بختيار3 قبل از 
استعفاي او از نخست وزيري شايع شده است؛ آن هم توسط شخصي از پاريس كه آنقدر 

1. كه متأسفانه بر اساس دروغي كه از پاريس به آنان گفته ش��ده بود، فكر مي كردند امام قبل از استعفا بختيار 
را مي پذيرد. 

2. همان گونه كه در صفحه 74 كتاب خود آخرين تاش ها در آخرين روزها به آن اشاره نموده است. 
3. برخاف توافق قبلي امام كه تنها زماني ايشان )بختيار( را خواهند پذيرفت كه او استعفا بدهد. 
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به او اعتماد بوده است كه وقتي از جانب امام خبر را به تهران داده است توسط مهندس 
بازرگان به راحتي پذيرفته شده است و امام در پايان شب با اعتراض چند نفر از روحانيون 
و ش��نيدن نوار صداي آنان به اين توطئه پي مي برند و در اعاميه خود نيز از آن سخن 

مي گويند. 
مرحوم شهيد آيت اهلل دكتر بهشتي نيز در اين رابطه مطالب جالبي مطرح نموده اند كه 

روشنگر توطئه اي است كه امام از آن سخن گفته اند: 
بختيار خواستار رفتن به پاريس و ديدار با امام بود، اين موضوع هم با 
شوراي انقاب مطرح شد و هم با امام در پاريس صحبت شده بود. نظر 
نهايي اين بود كه در اينجا استعفا بدهد و بعد از استعفا براي ديدار امام 
برود. اين نظر نهايي بود كه تصويب شده بود خود امام هم تصويب كرده 
بود. مسئله مهم استعفاي او بود و اين درس��ت پس از آن روزي بود كه 
قرار بود امام به تهران بيايند و نگذاش��تند )يعني 6بهمن( و من آن روز 
در بهشت زهرا صحبت كردم و در آن صحبت پيشنهاد كردم كه آقايان 
علماي مبارز و روحانيت مبارز و مدرس��ين، خوب است قرار بگذارند و 
در يكي از شب ها جلسه اي و تبادل نظري داشته باشيم و قرار شده بود 
در مدرسه علوي دخترانه، اين جلس��ه برگزار شود و بعد از نماز مغرب و 
عشا من عازم آنجا بودم )نماز مغرب و عشا روز 7بهمن بوده است( كه به 
من اطاع دادند كه شوراي انقاب براي يك كار فوري جلسه دارد و بايد 
حتماً شركت كنيد و وقتي به جلسه شوراي انقاب رسيدم مدتي بود كه 
جلسه شروع شده بود. در آنجا ديدم آقاي اميرانتظام كه اولين بار بود او 

را مي ديدم متني جلويش بود. 
در جلسه گفتند: امروز عصر با پاريس صحبت شده و قرار شده بختيار 
اطاعيه اي بدهد و سپس به پاريس رفته و آنجا تكليف استعفايش روشن 
شود. چون اين برخاف توافق قبلي بود خواس��تم كه متن نوشته اي را 
كه در دست اميرانتظام بود و در جلس��ه با آن توافق شده بود را بخوانند 
كه خواندند. آن نوشته به نظر من سست آمد. گفتم: عجب! با اين توافق 

شده است!؟ 
و بيان داش��تم: اگر در مورد اصل آن )يعني س��فر بختيار به پاريس و 
ماقات با امام قبل از دادن اس��تعفا( صحبت و رأي گيري ش��ده است، 
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با متن آنكه ديگر توافق نشده اس��ت و من با محتواي اين متن مخالفم. 
الاقل يك جمله اي در آن بگذاريد كه او )بختيار( تعهد كند كه من آنجا 
مي روم و تس��ليم نظر امام خواهم بود. همان جا گفتن��د و يا رفتند با او 
تماس گرفتند و گفتند: »او اين جمل��ه را نمي پذيرد.« گفتم: جمله اي 
را بگذاريد كه به هر حال اين روح و محتوا را داش��ته باشد و اال عدول از 
نظري كه قبًا امام هم آن را تأييد كرده بودند به نظر نادرس��ت مي آيد. 

يك جمله ديگري گذاشتند كه عيناً يادم نيست. 
از آنجا به جلس��ه روحانيون رفتم چون در شوراي انقاب معطل شده 
بودم. دير شده بود. جريان جلسه شوراي انقاب را برايشان گفتم. چند 
تن از دوستان ما گفتند: نه، اين درست نيست و حتماً در آن يك خافي 
روي داده است. گفتم: اينها در جلسه ش��وراي انقاب گفتند كه از امام 
پرس��يده ايم )البته معموالً با واسطه از امام س��ؤاالت پرسيده مي شده 
است و امام مستقيماً با تلفن صحبت نمي كردند( و بيان داشتم اگر امام 
موافقت كرده باش��ند كه بختيار برود آنجا و تكليف استعفايش روشن 
شود مخالفت ما در اينجا درست نيست. براي اينكه دشمن در اين برهه 
حساس از مبارزه خيال مي كند ما حتي رهبري امام را قبول نداريم و اين 
به انس��جام رهبري صدمه مي زند. اگر مي خواهيد خاف اين را بگوييد 
يكي از دوستان تلفن بزند و هر چه نظر امام است، آن را بازگو كنيم و نه 
اينكه نظر خودمان را بيان كنيم و بگوييم با نظر امام مخالفيم و من نظرم 

انسجام در رهبري بود و اينكه تصميم به عهده رهبري باشد.
از اين طرف هم فش��ار بود كه قرار بوده اس��ت اين نوشته ساعت 8 در 
اخبار خوانده شود و نرسيده بود و گويا در اخبار ساعت 10 خوانده شده 

بود. 
متني را كه در شوراي انقاب تهيه و با آن موافقت شده بود و قرار بود 
جمله اي را كه بنده گفته بودم به آن اضافه كنند، بدون آن جمله )!( در 

راديو خوانده بودند. 
اين براي من مايه بسي خوشبختي بود كه به اين ترتيب )با حذف جمله 
توافق شده( اينها ديگر بهانه ندارند بگويند كه چيزي را كه امام پذيرفته 

و ما به آن عمل كرديم زير پا گذاشتند. 
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عين متني را كه بختيار داده ب��ود در راديو بخوانن��د را تلفني به امام 
اطاع داده بودند و ايشان هم تأييد كرده بودند كه درست نيست )يعني 
مطابق نظر آقاي بهشتي( و اصوالً اگر بختيار مي خواهد به خدمت ايشان 
برود، بايد در همين ايران استعفا بدهد و مسئله به پاريس رفتن و در آنجا 

استعفا دادن نيز منتفي است.1
ايشان در مصاحبه ديگري شرح بيشتري بر اين ماجرا داده اند: 

اين مسئله مكرر مورد بحث قرار گرفت و از مسائل طوالني آن روزها بود 
و خيلي ها هم خودشان را قاطي كرده بودند. چنين هم به نظر مي رسيد 
كه كارگردان فعال جريان آقاي اميرانتظام است؛ چون من ظاهراً اولين بار 
بود كه ايشان را مي ديدم در شب ماجراي همان نامه )آقاي اميرانتظام 
كه عضو شورا هم نبود( وقتي آن شب من به شورا رفتم پرسيدم ايشان 
به چه مناسبت به شوراي انقاب آمده اند. گفتند: پيامي دارند. آن شب 
قرار بود من در جلسه روحانيون باد و مدرس��ين قم كه براي استقبال 
امام به تهران آمده بودند شركت كنم. جلسه آنها قرار بود كه در مدرسه 
علوي دخترانه باشد كه روبه روي كوچه مستجاب است. آمدند و گفتند 
كار فوري هست. بياييد. رفتم آنجا ديدم عده اي از دوستان آنجا هستند 
و يك چهره غير هم در آن جلسه بود و نوش��ته اي در مقابلش. نشستم. 
گفتند: بله. با پاريس مذاكره ش��ده و توافق شده اس��ت كه بختيار يك 

اعاميه اي را بخواند و برود پاريس كه اين، آن متن اعاميه است. 
آنكه ما قبًا در جريانش بوديم اين بود كه ايشان )بختيار( اگر استعفا 
بدهد مي تواند برود پاريس. اين مقدار معلوم بود كه ايشان استعفا بدهد، 

مي تواند براي ماقات با امام برود. 
وقتي آن متن را خواندم ديدم در آن اس��تعفا نيس��ت. گفتم اينكه با 
مطالب قبلي منافات دارد؛ مگر تماس ت��ازه اي بوده؟ گفتند بله. همين 
چندين ساعت قبل تلفن شده )يعنی از پاريس و توسط...؟!(. گفتم من 
كه با اين متن به هيچ عن��وان نمي توانم موافقت كنم براي اينكه در اين 

متن هيچ چيزي كه براي بختيار تعهدآور باشد گنجانده نشده است. 

1. محمد حسيني بهشتي، مجموعه گفتار، ش��ماره 5، تهران، حزب جمهوري اسامي، بي تا. متن اصاح شده 
است. به نقل از: ابراهيم يزدي، همان، ص237. 
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پيشنهاد كردم )حاال عين جمله يادم نيست( كه اين جمله را بگذاريد: 
»مي روم آنجا و تس��ليم نظر امام خواهم بود«؛ يا يك چيزي شبيه اين 
مطلب. اين تصويب را مثل اينكه رفتند تماس گرفتند نپذيرفت. به هر 
حال يك جمله ديگري كه به همين معنا بود با تأكيد و پيشنهاد من كه 
بعضي از دوستان هم موافقت كردند، از جمله آقاي مطهري. من از آنجا 
آمدم به جلسه آقايان علما و باد و مدرسين، مطالب را براي آنها گفتم. 

چند تا از دوستان بسيار ناراحت شدند و گفتند نه آقا! اصًا نمي شود. 
گفتم كه آنها گفتند كه از پاريس موافقت ش��ده، وضع حساس است، 
صحيح نيست كه اگر آنجا گفته اند مي شود، ما اينجا بگوييم نمي شود. 
صحيح اين اس��ت كه باز با امام تماس بگيريم. و يكي از دوستان اصرار 
داشت كه نه نمي ش��ود. من يك مقداري ناراحت هم ش��دم. گفتم آقا! 
نهضت رهبري دارد؛ اگر ايشان واقعاً گفته باشند، بعد از همه اين تذكرات 
بايد ديد دليلش چيس��ت. البد گفته اند، بيايد آنجا استعفا بدهد. فقط 
بحث سر اين است كه اينجا استعفا بدهد يا آنجا و اال اصل استعفا قطعي 
بود. در اين ترديدي نبود، ولي دوس��تان ما معتقد بودند كه اين ممكن 
است توطئه اي باشد. قرار بود اين را )بختيار( ساعت 8 بخواند. ساعت 8 
گذشت. بعداً خوشبختانه مطلع شديم كه ساعت بعد اين متن را بدون 
آن جمله اي كه ما تصويب كرديم كه اضافه بش��ود، خوانده كه وقتي به 
من گفتند گفتم خوشبختانه اگر هم از پاريس موافقتي شده بود با اين 

تخلف بختيار، تعهد منتفي است. 
حدود س��اعت 11 يا ديرتر بود كه باالخره توانس��تند )مقصود آقايان 
روحاني است( پيامي براي امام بفرستند و امام آن اعاميه چندسطري 
بعدي را صادر كردند كه اصوالً اين مطلب منتفي است. اين تمام جريان 

آن شب است. 
اگر آن متن باشد. اوالً، به خط من نيست و ثانياً، زماني من وارد جلسه 
شدم كه آن متن مورد بحث قرار داشت و احتمال داشت كه من آن شب 
نباشم و ثالثاَ، آن جمله، آن كلمه، آن تغيير هم با پيشنهاد و تأكيد بنده 
اضافه شد كه آن متن مصوبه هم خوانده نش��د، پايه اش هم اين بود كه 
اين آقايان گفتند: با پاريس تماس گرفته ايم و موافقت ش��ده. محدوده 
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بحث نيز اين بود كه بختيار آيا از اينجا استعفا بدهد و به پاريس برود يا 
نه مي تواند استعفا نداده برود. تمام مطلب روي اين دور مي زد و نه بيشتر 

از اين.1
در تهران چه كسي جمله توافق شده آيت اهلل بهشتي را از نامه حذف نموده است و چرا 
مهندس بازرگان كه خود در جلس��ه بوده اس��ت در نامه خود )كه در باال آورده شد( به 
اين نكات اشاره نكرده و به قضاوت بر اس��اس نامه اي كه در راديو خوانده شده پرداخته 
است، نكات جالبي است كه بايد روشن گردد. آيا پس از خروج آيت اهلل بهشتي از جلسه 
شورا مجدداً رأي گيري و نظرخواهي شده و جمله حذف شده  يا فردي با زيركي اين كار 
را كرده يا بختيار به اين كار مبادرت نموده و اعضاي ش��وراي انقاب س��كوت كرده اند، 

نامعلوم است. 
خاطرات مرحوم آيت اهلل صادق خلخالي نيز در اين رابطه جالب توجه است: 

حدود دويس��ت نفر از علما از جمله آيت اهلل مطهري، آقاي خامنه اي، 
آقاي هاشمي و آقاي بهشتي... بعد از نماز مغرب و عشا در مدرسه علوي 
حضور داشتيم. در آنجا اعام شد كه حضرت امام حاضر شده است كه با 
بختيار به عنوان نخست وزير ماقات كند )اين خبر را آيت اهلل بهشتي از 
شوراي انقاب آورده بود كه در سخنان ايشان به آن اشاره شده(. اين امر 
مورد مخالفت بعضي و موافقت تعدادي ديگر از علماي حاضر قرار گرفت. 
سرانجام تصميم گرفته ش��د كه آن را به رأي بگذارند. اكثريت قريب به 
اتفاق، رأي به ماقات دادند ولي آي��ت اهلل منتظري و آقاي رباني و آقاي 
طاهري و اينجانب مخالفت كرديم. آقاي مطهري و آقاي بهشتي فرمودند 
اعتراض چند نفر، اجتهاد در مقابل نص است؛ وقتي كه خود امام حاضر 
به ماقات با بختيار است چرا ما آن را رد كنيم؟ ميزان قبول و يا رد خود 
امام است. سرانجام جلس��ه با نقار و تلخي پايان يافت. در حدود ساعت 
11 قرار شد با امام صحبت شود. وقتي كه تلفن كردند آقاي فردوسي پور 
از دفتر امام تلفن را برداشت، به ايش��ان گفتيم تمام مطالب ما را ضبط 
كند و خدمت امام ببرد و جواب آن را تلفني به ما بگويد. اولين نفري كه 
صحبت كرد آقاي منتظري بود كه بيان داشت اينها در حال فرار از ايران 

1. محمد حسيني بهشتي، انديشه هاي شهيد مظلوم؛ مجموعه 28 گفتار از شهيد مظلوم آيت اهلل بهشتی، تهران، 
كانون اباغ انديشه هاي اسامي، 1360، ص341. 
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هستند و به هيچ وجه صاح نيست اين ماقات صورت بگيرد و موجب 
ضرر روحانيون و اعتبار آنهاست! من هم بيان داشتم اين ماقات بي اندازه 

ضرر دارد و به مثابه اين است كه ما با مغز سقوط كنيم. 
حدود يك ساعت بعد آقاي فردوس��ی پور پاسخ امام را بيان كرد كه ما 
ابتدا مطالب را از روي نوار پياده كرديم و س��پس ب��ا فرصت كافي آن را 
خوانديم. حضرت امام فرموده بودند: من هرگز حاضر به ماقات با بختيار 
نيستم و هر مطلبي در اين باره گفته شده است به من مربوط نيست. اين 
مطالب زماني داشت رد و بدل مي شد كه ابراهيم يزدي طرفدار ماقات، 
به تهران اعام كرده بود كه حضرت امام حاضر به ماقات با بختيار است. 
آقاي بهش��تي و ديگران تصور مي كردند كه ايشان نظرات امام را بيان 
مي كند. لذا پس از اينكه موضوع روشن شد آقاي مطهري فرمود چون 
خيال مي كردم كه امام حاضر به ماقات ش��ده اس��ت، ل��ذا گفتيم كه 
اعتراض چند نفر، اجتهاد در مقابل نص اس��ت. پس از اين جريان آقاي 
بهشتي و آقاي هاشمي با پاريس تماس گرفتند ولي ميزان همان حرف 

امام بود.1
با انتشار نامه امام و بيان اينكه موافقت ايشان با پذيرش بختيار بدون استعفاي او دروغ 
است و اعام اينكه توطئه اي در دست اجراست و من با بختيار تفاهم ننموده ام، پرده از 
توطئه اي برداشته شد و انگشت اتهام پس از آن به سوي كساني كه از پاريس و از جانب 
امام چنين مطلب دروغي را به تهران اطاع داده بودند، نشانه رفت و متهم اصلي دكتر 
ابراهيم يزدي تلقي شد و اين در حالي بود كه خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز از قول ايشان 

گزارش داده بود: امام، بختيار را به حضور مي پذيرد. 
دكتر ابراهيم يزدي در سال هاي بعد با توجه به مطالبي كه در مورد اين قضيه و ارتباط 
ش��خص او با اين توطئه )كه مي توانس��ت ضربات كاري به انقاب وارد و اهداف بختيار 
و حاميانش را برآورده س��ازد( در نشريات مختلف عليه او نوش��ته مي شد و توسط افراد 
گوناگون بيان مي گرديد، دخالت خود در اين رابطه را تكذي��ب نموده و ماجرا را به اين 

صورت در كتاب خود2 بيان نموده است: 
موضوع تماس و مذاكره بختيار با نمايندگان ام��ام در تهران از همان 

1. صادق خلخالي، خاطرات آيت اهلل خلخالي، تهران، سايه، 1379، ص271. 
2. ابراهيم يزدي، همان،  ص167. 
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زماني كه شاه، ايران را ترك كرد مورد بحث خبرگزاري ها قرار گرفته بود. 
در چهارم بهمن 57 خبرگزاري فرانس��ه مصاحبه اي را كه در اين باره با 
راقم انجام داده بود منتشر ساخت. در آن مصاحبه گفته بودم هيچ گونه 
مذاكره اي ميان امام و بختيار پيش بيني نشده است و اضافه كرده بودم 
كه شورايي توسط امام تشكيل شده است و سرانجام قدرت را در دست 
خواهد گرفت. اما چون خبر س��فر احتمالي بختيار به پاريس حتي قبل 
از انتشار بيانيه بختيار از راديو و تلويزيون ايران در همه جا منتشر شده 
بود خبرنگاران رسانه هاي گروهي كه مرتب در نوفل لوشاتو حاضر بودند 
تماس گرفته و تاش مي كردند تا خبري در مورد سفر بختيار به دست 
آورند. آنها مرتباً مطرح مي كردند ك��ه آيا امام بختيار را خواهد پذيرفت 
يا نه؟... آنها به طور طبيعي به اطرافيان امام متوس��ل مي ش��دند؛ كما 
اينكه در اين مورد از اينجانب و صادق قطب زاده نيز سؤال كردند. صادق 
قطب زاده از مذاكرات بين بختيار و شوراي انقاب در تهران و تماس هاي 
تلفني بين تهران و پاريس احتماالً خبر نداشت اما موضوع و روحيه امام 
را مي دانست لذا جوابي كه هر دوي ما به خبرنگاران داديم يكي بود. من 
در جواب سؤال خبرنگار آسوش��يتدپرس كه آيا امام بختيار را خواهند 
پذيرفت، گفته بودم بله، به ش��رط آنكه قبل از ديدار امام استعفا بدهد. 
آقاي قطب زاده در برابر همين سؤال جواب داده بود خير، مگر آنكه قبل 

از ديدار با امام، استعفا بدهد. 
خبرنگار مزبور كه نظير برخي ديگر از خبرنگاران كه هر كدام به جايي 
وابس��ته هس��تند و گاهي اوقات با كم و زياد كردن جواب ها، خبرها را 
تحريف مي كنند در اين مورد نيز شيطنت كرد و جواب هاي ما را به اين 
ترتيب گزارش داد. كه يزدي مي گويد ام��ام بختيار را خواهند پذيرفت 
ولي قطب زاده مي گويد امام بختيار را نخواهند پذيرفت. يعني خبرنگار 
قسمت اول صحبت ما را گزارش كرده و قسمت دوم آن را حذف نموده 
بود و بعد هم نتيجه گرفته بود بين اطرافيان امام اختاف نظر به وجود 
آمده است!! در داخل ايران نيز آنها كه با ما به هر حال خصومت داشتند 

همين اخبار مخدوش خبرگزاري ها را عليه ما پيراهن عثمان كردند. 
به دنبال انتش��ار اي��ن خبر مخ��دوش، طي اعامي��ه مختصري خبر 
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آسوشيتدپرس را تكذيب كردم كه توس��ط خبرگزاري ها منعكس شد. 
متن منتشرش��ده خبرگزاري ها اگرچه تأمين كننده نظر نويسنده نبود 
مع ذلك تا حدي مطلب را روشن مي كرد: يكي ديگر از نزديكان آيت اهلل 
اظهارات شاپور بختيار را داير بر اينكه مذاكراتي بين نخست وزير ايران و 

رهبر شيعيان آغاز شده است، تكذيب كرد. 
دكتر ابراهيم ي��زدي مدرك اين گفت��ه خبرگزاري ه��ا را روزنامه اطاع��ات مورخه 
10بهمن1357 آورده است كه مراجعه كننده در صفحه 7 روزنامه و در ميان انبوه خبرها 

و در ستون چهارم، با كمال تعجب با عبارت زير مواجه خواهد شد: 
از سوي ديگر قطب زاده يكي ديگر از نزديكان آيت اهلل اظهارات شاپور 

بختيار داير بر اينكه... 
يعني تمام جمله هايي كه ايشان مدعي است خودشان بيان كرده اند بدون كم و كاست 
از روي متن روزنامه نوشته شده است و تنها عبارت: »از سوي ديگر قطب زاده...« با كمال 
بي صداقتي از آن حذف شده است و به جاي آن دكتر ابراهيم يزدي نوشته شده است و 
ايشان براي قانع كردن خوانندگان كه آسوشيتدپرس از قول من دروغ پردازي كرده است 
و پاسخ به اين س��ؤال خوانندگان و يا معترضين كه چرا مطالب آن خبرگزاري تكذيب 

نشده است، خود به اين اظهارات نادرست مبادرت نموده است. 
در صفحات ديگر كتاب نيز ايشان از اين شاخه به آن شاخه پريده است و خود و دوستان 

خود را بيشتر در باتاقي كه به دست خود ساخته، فرو برده است: 
روشن بود كه بختيار نمي توانست در تهران استعفاي علني بدهد و بعد 
به پاريس بيايد. اگر او اس��تعفا مي داد ديگر نخست وزير نبود و آن وقت 
ديگر ديدارش با امام فايده و معنايي نداشت؛ در ضمن او نمي توانست از 
تهران خارج ش��ود زيرا در آن روزها براي آنكه امام نتواند به تهران برود 
دولت و ارتش فرودگاه ها را بس��ته بودند و رفت و آمد هواپيماها متوقف 
شده بود و بختيار قرار بود با يك هواپيماي اختصاصي ارتش به پاريس 
بيايد. اگر بختيار در تهران اس��تعفاي خود را منتش��ر مي ساخت و بعد 
مي خواست از تهران خارج شود به احتمال قوي در تهران كودتا مي شد.1 

البته يك صفحه بعد متن صحبت امام در همان روز را نقل نموده است: 
من گفتم اگر رئيس دولت )به قول خودشان( بيايد اينجا تا استعفايش 

1. همان، ص160. 
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را قبًا ننويس��د و اعام نكند نمي تواند با من ماقات نمايد اين هم كه 
مي گويد استعفا، نه اينكه اين معني واقعي استعفا را دارد... او نخست وزير 

نيست... و اال استعفايش يعني چه؟ تو اصًا نخست وزير نيستي... 
مطالب فوق نشان مي دهد كه امام صرفاَ با آمدن بختيار به پاريس و دادن استعفا قبل 
از ماقات، موافق بوده است، اما توسط عده اي در تهران و پاريس همزمان توطئه اي در 
جريان بوده اس��ت. همان طور كه از متن بيانات افراد مختلف مش��خص است، افراد زير 
متهمان اصلي اين جريان هس��تند: دكتر ابراهيم يزدي در پاريس، عباس اميرانتظام و 
شاپور بختيار در تهران و هدف آنان نيز اين بوده است كه بختيار بدون استعفا به ماقات 
امام برود. بر اس��اس همين توطئه و دروغي كه به نام امام ساخته و پرداخته شده است، 
در شوراي انقاب متن نامه اي كه شهيد بهشتي به آن اشاره كرده اند مورد موافقت قرار 
مي گيرد1 و روحانيون حاضر در مدرس��ه علوي نيز با اتفاق آرا رأي به ماقات امام قبل 
از اس��تعفاي بختيار مي دهند و امام بافاصله پس از اطاع از اين توطئه قاطعانه اعام 

مي كنند كه: تا بختيار استعفا ندهد او را نمي پذيرم. 
دكتر ابراهيم يزدي در اين رابطه بيان كرده است:2 

آقاي مهندس بازرگان در 7بهمن57 نتايج جلس��ه شوراي امنيت را 
چنين گزارش دادند. شوراي امنيت كش��ور )شامل فرماندهان ارتش و 

بختيار( امروز از ساعت 9 جلسه اي طوالني داشت.
... مذاكرات آنان بر اي��ن محور بود كه فرمول يا ترتيب��ي پيدا كنند تا 
شاپور بختيار را به پاريس بفرستند. مهندس بازرگان ساعاتي بعد مجدداً 
تلفن زدند و اطاع دادند كه در همان روز نتايج رأي شوراي امنيت كشور 
را به دست آورده اند و شوراي امنيت كشور تصويب كرده است كه بختيار 
به پاريس س��فر كند و بختيار اعاميه اي هم تهيه كرده )البته با كمك 
مهندس بازرگان!( و براي ش��وراي امنيت فرستاده است كه اگر شوراي 
امنيت با آن متن موافقت كند آن را قبل از سفر به پاريس منتشر سازد. 

سپس اطاعيه را خواندند. 
... مهندس بازرگان اعام كردند كه با اين متن ش��خصاً موافق هستند 
و به نظر ايش��ان ضرر و زياني ندارد و تعهدي هم در كار نيس��ت. آقاي 

1. كه البته توطئه گران جمله آيت اهلل بهشتي را نيز از آن حذف مي كنند. 
2. ابراهيم يزدي، همان، ص156. 
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مهندس بازرگان در همين مكالمه تلفني گفتند قرار است كه درباره اين 
مسئله با ساير دوستان )اعضاي شوراي انقاب( مشورت كنند و گفتند 
كه مطلب را گزارش مي دهند تا آقا هم نظر خودشان را بدهند و جلسه 
كه تشكيل ش��د همه مس��ائل را با هم بحث خواهند كرد و نتيجه را باز 

گزارش خواهند كرد. 
آقاي مهن��دس بازرگان در رابط��ه با نظر علماي مهاج��ر، طي همين 
مكالمه تلفني گفتند علماي مهاجر به تهران نيز اين متن را ديده اند و با 
آن موافق اند منتها نظر داده اند كه در پايان بايد به جاي كسب نظر بيايد 

در باب آينده كشور و وضع دولت كسب تكليف نماييم. 
همان ش��ب، بعد از دريافت متن فوق الذكر در جلسه اي كه در حضور 
امام و مرحوم اشراقي و حاج احمدآقا تشكيل شد گزارش تهران را عيناً 
خواندم. امام اصل مسئله را پذيرفتند و اصاح عبارت علماي مهاجر به 
تهران را تأييد كردند. نظر امام اين بود كه اگر بختيار به پاريس بيايد تا 
استعفا ندهد اجازه ديدار را نخواهد داشت. نظر ما هم آن بود كه با بختيار 
عيناً نظير سيدجال الدين تهراني رفتار ش��ود. اما اعام اين مسئله در 

حالي كه بختيار هنوز هم در تهران بود ضرورتي نداشت.
... همان شب با تهران تماس گرفته و مراتب را به آقاي بازرگان اطاع 
دادم؛ ظاهراً اوضاع طبق برنامه و تصميم شوراي انقاب1 پيش مي رفت. 
قرار شد متن بيانيه بختيار، با اصاحات مورد نظر روحانيون مهاجر كه 
به تأييد امام هم رسيده بود همان شب توسط بختيار در راديو و تلوزيون 

ايران خوانده شود. 
اما سؤال و نكته مهم كه ايشان به آن اشاره نكرده اس��ت اين است كه آيا در جلسه اي 
كه ايشان با امام و مرحوم سيد احمد داشته اس��ت آنچه را در تهران در حال وقوع بوده 
را مطرح نموده يا نه؟! و آيا در تماس با آقاي مهندس بازرگان در تهران پس از جلس��ه 
خود با امام، آنچه در جلس��ه ب��ا امام مورد موافقت قرار گرفته منعكس ش��ده اس��ت يا 
موافقت دروغين و خودس��اخته از جانب امام در رابطه با ماقات بختيار بدون استعفا از 
نخست وزيري را بيان كرده است. اگر ايشان چنين نكرده است پس چرا مهندس بازرگان 

1. كه متأسفانه بر اساس دروغي كه از پاريس به آنان گفته ش��ده بود، فكر مي كردند امام قبل از استعفا بختيار 
را مي پذيرد. 
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فكر مي كرده است كه امام بختيار را قبل از استعفا مي پذيرد.1 
نكته مهم اين موضوع در همين است. يعني در جلسه با امام مطلبي بيان شده است و 
در تهران به صورت ديگر منعكس شده است. همان طور كه مهندس بازرگان در تلفن به 
پاريس آن را خلف وعده لقب داده و آن را به دكتر يزدي نسبت داده است )كه خود دكتر 
يزدي نيز آن را نقل نموده اس��ت( و نشانگر اين اس��ت كه هر دو از موضوع )يعني اعام 

موافقت امام با ماقات با بختيار قبل از استعفا( برداشت يكساني داشته اند. 
آقاي بهشتي نيز در جلسه شوراي انقاب بيان داشته: 

در جلسه ش��وراي انقاب بيان ش��ده اس��ت كه امروز عصر با پاريس 
صحبت ش��ده اس��ت و قرار ش��ده كه بختيار اطاعيه بدهد و سپس به 
پاريس رفته و آنجا، يعني نزد امام و پس از ماقات، تكليف اس��تعفايش 

روشن شود و اين خاف توافق قبلي بود. 
در صفحه 160 كتاب نيز ايشان همراه با تأسف بيان نموده است: 

به هر تقدير با صدور و انتشار بيانيه امام در آن شب، برنامه سفر بختيار 
به پاريس و استعفاي او به هم خورد. اينكه چه كساني باعث اين امر شدند 
در آن موقع معلوم نگشت. بعدها در تهران شنيدم كه مسبب اين جريان 

آقايان رباني شيرازي و خلخالي بوده اند. 
يعني امام موافق بوده و اينها به هم زده اند!؟در همان صفحه نيز بيان داشته است: 

روز بعد در 8بهمن57 آقاي مهندس بازرگان تلفن زدند و از بيانيه امام 
اظهار ناراحتي كردند. ناراحتي ايشان بيشتر از اين بود كه: 

اوالً، چرا خلف عهد شده است و در دستگاه امام زير قول و قرار مي زنند 
و آبروي خودشان و ما را مي برند. 

ثانياً، چرا فرصت و يك امكان عالي پيروزي بدون خون ريزي را از دست 
داديم. 

احتماالً ايشان نمي دانسته اس��ت كه قول و قراري از جانب امام در كار نبوده است )با 
پذيرش نظر بزرگاني كه اظهارنظ��ر نموده اند و ذكر آن رفت(؛ اين برنامه توس��ط خود 
دكتر ابراهيم يزدي در پاريس و نيز عباس اميرانتظام )رابط مهندس بازرگان و ش��اپور 
بختيار( و شاپور بختيار و س��اير يارانش )رهبران ارتش و اعضاي شوراي امنيت كشور 
كه ش��ديداَ تحت تأثير و نفوذ و تحت اختيار ژنرال هايزر عمل مي نموده اند( در تهران، 

1. همان گونه كه در صفحه 74 كتاب خود به آن اشاره نموده است. 
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سازماندهي شده است؛ همان طور كه خود بختيار اقرار نموده است كه دفتر امام چنين 
چيزي را پذيرفته است و مهندس بازرگان نيز آن را خلف وعده امام توصيف نموده است 
و مرحوم شهيد بهشتي نيز از قول اميرانتظام بيان نموده است كه از پاريس چنين چيزي 

را پذيرفته اند و ايشان نيز بازيچه دست اين آقايان بوده است. 
نويسنده محترم در جای ديگر نيز اظهار نظر نموده است:1 

در همان زمان كه در تهران بختيار با اعضاي ش��وراي انقاب مشغول 
ً  ابراز آمادگي براي استعفا مي نموده است يعني در  مذاكره بوده و ظاهرا
سوم بهمن 57 همزمان از طريق پيام به امام توسط فرانسوي ها، كوشش 
داشته تا بازگشت امام به تهران را هر چه بيشتر به عقب بيندازد. به نظر 
مي رس��د كه بختيار نيز در تاش به دس��ت آوردن زمان و فرصت براي 
انجام برنامه هاي مورد نظر بوده اس��ت و هدفش از تماس با دوس��تان 
انقاب بيشتر سرگرم س��اختن آنان بوده است. به عبارت ديگر حركات 

بختيار مزورانه بوده است... 
كه اين در تضاد آشكار با سخنان مهندس بازرگان و سخن خود ايشان در صفحه 160 

است )كه نقل شد(. 
در صفحه 170 نيز ايشان از متن اس��تعفانامه بختيار سخن گفته است و ابراز شگفتي 

كرده و بيان داشته: 
اما چرا بختيار بعدا ً زير ب��ار نرفت و حاضر به امضاي آن نش��د به طور 
قطع معلوم نيست. ظاهراً علت آن را بايد در روابط بختيار و ارتش از يك 
طرف و رابطه هر دوي آنها با امريكايي ها و برنامه هايي كه ذكر آن رفت 

جست وجو نمود. 
قدرت هايي كه بختيار را روي كار آوردند و با روي كار آوردن او ش��اه 
را مجبور به خروج از كشور كردند، بدون شك اجراي برنامه هايي را در 
نظر داش��ته اند؛ آنها بختيار را آورده بودند تا به دس��ت او آن برنامه ها را 
انجام دهند. اس��تعفاي بختيار آن برنامه ها را بر هم مي زد و طبيعي بود 

كه استعفايش را امضا نكند. 
در صفحه 162 نيز بيان مي دارد: 

آقاي عباس اميرانتظ��ام همان روز )8بهم��ن( در مكالمه تلفني خود 

1. ابراهيم يزدي، همان، ص171. 
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با من اطاع داد كه او رابط ش��وراي انقاب با بختيار مي باش��د و گفت 
در مذاكرات قبلي )يعني با دكتر يزدي!( س��خن از استعفاي بختيار در 
كار نبوده است بلكه موافقت ش��ده بود كه بختيار اين نامه را بنويسد و 
سپس به پاريس بيايد.1 او همچنين تأكيد كرد كه در تعقيب تماس ها و 
مذاكرات فيمابين بختيار و شوراي انقاب متن بيانيه بختيار به تصويب 
شوراي انقاب نيز رسيده است؛ حاال مي گويند تا استعفا ندهد پذيرفته 
نخواهد شد. در پاسخ سخنان آقاي مهندس اميرانتظام، نظر امام را كه 
به آقاي مهندس بازرگان پيغام داده بودم عيناً براي او شرح دادم و گفتم 
كه غير ممكن بود آقا، بختيار را به عنوان نخس��ت وزير و قبل از استعفا 
بپذيرند. تنها وقتي مي پذيرفتند كه استعفا مي داد و عملكرد سيد جال 
تهراني )رئيس شوراي سلطنت را كه قبل از ماقات با امام استعفا داده 

بود( را براي او مثال زدم. 
به طور خاصه در مجموع اين گونه برداشت مي شود كه بر اساس يك خبر جعلي كه از 
قول امام و از پاريس به تهران و به اعضاي شوراي انقاب ارسال مي شود اين شورا و نيز 
روحانيون تهران و شهرستان ها كه جهت استقبال از امام به تهران آمده اند با ماقات امام 
با بختيار قبل از استعفا موافقت مي كنند و قرار مي ش��ود متن نامه اي كه مورد موافقت 
شوراي امنيت كشور2 )متشكل از فرماندهان ارتش و بختيار( قرار گرفته و شوراي انقاب 
نيز بر اساس همين خبر جعلي بر آن صحه گذاشته است و محتواي آن نشانگر موافقت 
امام با س��فر بختيار به پاريس و ماقات با امام قبل از استعفا بوده است در راديو خوانده 
شود. آيت اهلل بهشتي نكته اي نشانگر تمكين بختيار به امام را درخواست مي كند كه به 
نامه اضافه مي شود و در ش��وراي انقاب به همان صورت كه ايشان خواسته اند نوشته و 
تصويب می شود اما در راديو اعام تمكين بختيار نسبت به امام حذف و خوانده نمي شود. 
در تماس��ي كه تعدادي از روحانيون به پاريس مي گيرند و مخالف��ت خود را با ماقات 
بختيار با امام اعام مي دارند پرده از خبر جعلي از قول امام و توطئه اي كه طراحي شده 
بود برداشته مي شود و امام بافاصله با صدور اطاعيه اي، دروغ بودن آن را اعام مي دارند. 
انگشت اتهام ارسال خبر جعلي به سوي دكتر ابراهيم يزدي نشانه مي رود زيرا ايشان در 
مصاحبه با آسوشيتدپرس چنين مطلبي را بيان نموده است و او نيز در سال هاي بعد در 

1. آيا اين مطالب اقرار به آنچه به دكتر يزدي نسبت داده شده نيست. مذاكرات قبلي اميرانتظام با چه كسي بوده 
است؟ با امام يا با دكتر يزدي؟ 

2. ابراهيم يزدي، همان، ص156. 



ت ها
مناسب

268
دوره سوم سال دهم شماره 34 زمستان 91

كتابي كه در رابطه با آخرين روزهاي پيروزي انقاب نوشته است با جعل خبر و انتساب 
صحبت قطب زاده به خود به دنبال نفي اين موضوع برآمده است. 

حجت االسام اسماعيل فردوسي پور در كتاب خاطرات خود در اين رابطه آورده است: 
... در تاريخ 57/11/8 با يكي از دوس��تان به خيابان شانزه ليزه پاريس 
رفته بوديم ؛ هنگامي كه او ماشين را وسط خيابان پارك كرد پيچ راديو 
را باز كرد تا اخبار روزانه را گوش كند. به محض اينكه راديو را باز كرد با 
تعجب گفت: چه مي گويد؟! گفتم چه؟ گفت: اعام مي كند كه حضرت 
امام ماقات با بختيار را پذيرفته اند و فرموده  اند بختيار براي ماقات به 
پاريس بيايد. من باور نكردم، گفتم راديوي ديگري را بگيريد رفت روي 
اخبار انگليس��ي، عيناً همين خبر را پخش كرد... كاري كه داشتيم رها 
كرديم و به طرف نوفل لوش��اتو حركت كرديم. هنگامي كه به اقامتگاه 
رسيديم آقاي دكتر يزدي كيفش را برداش��ته عازم رفتن بود. پرسيدم 
اين خبري كه پخش شده درست است يا نه؟! جواب داد: بله. مسئله تمام 
شد. بختيار تقاضاي ماقات كرده بود، امام هم پذيرفتند. من مصاحبه 
كردم، آقاي قطب زاده هم مصاحبه كرد و خبر هر دو پخش ش��د. سؤال 
كردم مشروط يا مطلق؟ به شرط استعفا يا بدون شرط. سري تكان داد و 
گفت: ديگر پذيرفتند... حاضر نشد توضيح بدهد. تصور من اين بود كه 
شايد آيت اهلل شهيد بهش��تي با اين ماقات موافق اند ليكن بعد متوجه 
شدم كه هيچ گونه دخالت و اطاعي نداش��ته اند... منظور بختيار كه در 
نطقش گفته بود نزديكان امام موافق بودند و با آنان تماس داشتم، آقاي 
بازرگان در ايران و دكتر يزدي در پاريس بود و اين يكي از مواردي است 
كه مواضع آقايان را كامًا مشخص مي كند زيرا نقشه آقايان پس از فرار 
شاه طرح شعار دولت آشتي ملي بود و چه بهتر كه اين دولت آشتي ملي 

در اختيار بختيار باشد.1 
البته بايد مواضع ديگر مهندس بازرگان از جمله ماجراي سفر ايشان به پاريس در آبان 
همين سال و درخواست از امام كه اجازه دهند تا شاه بماند و سلطنت كند و نه حكومت 
كه با مخالفت امام روبه رو مي گردد را از ماجراي اين توطئه كه به احتمال قريب به يقين 

1. اسماعيل فردوسي پور، همگام با خورشيد از ايران تا ايران، مجتمع فرهنگی، اجتماعي امام خمينی فردوس، 
1372، ص485. 
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ايشان در آن مش��اركت نداش��ته و عامل دس��ت مثلث )بختيار- يزدی- اميرانتظام( و 
همراهان آنان شده است را جدا نمود. 

دكتر ابراهيم يزدي در حالي كه در صفحه 160 كتاب خود به درستي تاريخ جريانات 
فوق را 7 و 8 بهمن 1357 نوش��ته است، براي اينكه خش��ونت ها و جنايت هاي بختيار 
را توجيه كند و آن را به گردن كس��اني بيندازد كه نگذاش��تند بختيار به پاريس برود، 
در صفح��ه 172 كتابش، خ��ود را به تجاه��ل زده و ب��ا بي صداقتي كام��ل تاريخ آن را 

5بهمن1357 اعام نموده و بيان داشته است: 
پس از اين ماجراها، روز جمعه 6بهمن ماه تظاه��رات مردم تهران در 
مقابل دانشگاه به گلوله بسته شد1 و عده اي كشته و زخمي شدند و اين 
اولين كشتار در زمان نخست وزيري بختيار بود كه با اين كشتار مسئله 
آمدن بختيار به پاريس و استعفا و ديدار با امام به كلي منتفي شد و امام 
اعام كردند: بعد از اين كشتار، بختيار يك جاني و آدم كش است و حتي 
اگر استعفا هم بدهد فايده ندارد... او بايد به خاطر اين جنايت دستگير 

و محاكمه شود. 
جمله فوق نيز كه از زبان امام بيان شده است يك دروغ آشكار مي باشد زيرا اگر خواننده 
كتاب به صحيفه امام مراجعه نمايد و بيانات امام را پس از كشتار 6بهمن حتي تا روز ورود 
ايشان به ايران )يعني تا 12بهمن( جست وجو نمايد درمي يابد به رغم اينكه روز دوشنبه 
9بهمن نيز كشتار ديگري صورت گرفته اس��ت چنين جمله اي وجود ندارد و بر عكس 
آن، حتي حضرت امام در روز 8بهمن )دو روز بعد از كشتار جمعه 6بهمن و يك روز بعد 
از اعام عدم پذيرش بختيار( و درست 180 درجه خاف ادعاي ايشان، در گوشه اي از 

سخنراني خود، بختيار را نصحيت كرده و او را به توبه دعوت نموده اند: 
... اعام بكند من نخست وزير نيستم. اگر اين را ]اعام[ كرد، چون مثل 
بعضي از آنها كه بودند كه خيلي جناياتشان فوق العاده بود و نمي توانستم 
من حتي با استعفا يا با ]توبه[ هم قبولشان بكنم، اين به آن اندازه ]هنوز[ 
نرسيده؛ اگر عاقل باش��د اس��تعفا می كند و می آيد اينجا توبه می كند، 

1. البته به دس��تور ژنرال هايزر )همان ط��ور كه در كتاب خاطرات خ��ود، مأموريت در ته��ران، ص243 به آن 
اقرار نموده اس��ت( و با هدف تخريب تمام پل هاي احتمالي در پشت س��ر بختيار كه ممكن بود در صورت داشتن 
كوچكترين حد از تعقل و تفكر و داشتن عرق وطن دوستي استعفاي خود را تقديم امام مي كرد؛ كه در اين صورت 
او يقيناً عاقبت به خير مي شد و شايد به عنوان يكي از قهرمانان تاريخ ايران جاودان مي ماند. اما صد افسوس كه او 
يك جاسوس دست پرورده و غام خانه زاد سلطه گران جهاني بود و امكان بازگشت براي خود نگذاشته بود و موجب 

كشتار بسياري از مردم پس از اين جريان و نيز پس از پيروزي انقاب شد. 
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مي شود مثل ساير مردم... اگر بيايد و توبه كند ما مي پذيريم از او؛ و اگر 
سرسختي بكند همان است كه بود و پشيمان خواهد شد... شرافت ايلی 
را- ايل خودت را- از دس��ت نده،خراب نكن خ��ودت را؛ در ايلت هم تو 

خراب خواهي شد...1
آيا جعل س��خن از جانب امام، جا به جا ك��ردن تاريخ حوادث و س��خن ديگران را به 
خود نسبت دادن، نمي تواند موجب شود كه ذهن خوانندگان كتاب بيش از گذشته به 

نويسنده محترم سوءظن پيدا نمايد؟! 
متأسفانه ايشان در موارد متعددي در كتاب فوق الذكر و نيز در اظهارنظرها و ادعاهاي 
خود به اين شيوه تحريفي عمل نموده اند و همين موجب شده است كه به نقل قول هاي 

ايشان اعتماد نتوان نمود كه به مواردي از آن اشاره مي شود: 
• علي رغم اينكه امام در آخرين صفحه وصيت نامه خود فرموده اند: 

از قرار مذكور بعضي ها ادعا كرده اند كه رفتن من به پاريس به وس��يله 
آنان بوده، اين دروغ اس��ت. من پس از برگرداندنم از كويت با مش��ورت 
احمد پاريس را انتخاب نمودم. زيرا در كش��ورهاي اسامي احتمال راه 

ندادن بود؛ آنان تحت نفوذ شاه بودند ولي پاريس اين احتمال نبود.2 
ايشان چند سال بعد از وفات حضرت امام مدعي شده اند: 

آقاي خميني چه در آن موقع و چه ب��ه نقل از آقاي دعايي، چندين بار 
گفته بودند كه آمدن فاني كه در آن ش��رايط وارد ش��د )مقصود وارد 
نجف شدن ايش��ان و ماقات با امام در لحظات آغازين هجرت تاريخي 
امام است( يك مائده آس��ماني بود. به هر حال از نجف حركت كرديم و 
به سوي ش��هر مرزي عراق با كويت )صفوان( و... رسيديم... مأموران به 
ما اطاع دادند كه تو حق ورود به كويت را نداري... به محض رسيدن به 
هتل )مقصود پس از برگشتن از كويت و رفتن به بصره و ورود به هتلي در 
اين شهر است كه امام را پس از بازگرداندن از كويت به آنجا برده بودند( 
حاج سيد احمد به من گفت آقا پيشنهاد ش��ما را براي رفتن به پاريس 
پذيرفتند. البته روز قبل در طول مدتي كه در س��اختمان استخبارات 
عراق عمًا حالت بازداش��ت داش��تيم من مفصل با آق��اي خميني در 

1. صحيفه امام، ج5، ص549-550. 
2. همان، ج21، ص452. 
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خصوص برنامه هاي آينده ايشان صحبت كردم... در اين مذاكرات آقاي 
خميني استنكاف داش��تند كه به پاريس بروند... ايش��ان به عنوان يك 
مرجع بيشتر ميل داش��تند در يك كشور اسامي بمانند تا در سرزمين 
كفار. )ايشان سپس داليلي را براي برتري سفر امام به پاريس نسبت به 
ساير كشورهاي اروپايي مي آورند و خبرنگار از ايشان مي پرسد همه اين 
مطالب را شما با امام بحث كرديد؟ و ايشان پاسخ مي دهد بله و سپس به 
سخنان خود ادامه مي دهد(... وقتي اينجانب وارد هتل بصره شدم به من 
گفتند ايشان تصميمشان را گرفته اند كه به پاريس بروند و موضوع را به 
عراقي ها نيز اطاع داده اند... آقاي خميني براي سفر به پاريس چند شرط 
با من كردند. گفتند من مي آيم به پاريس ولي نمي دانم وضع غذاي آنجا 
از نظر شرعي چطور مي ش��ود. من توضيح دادم... بعد گفتند در پاريس 
طرفداران ما با هم اختاف دارند، اما مرا وارد اختافات خودشان نكنند. 
ديگر اينكه در پاريس به منزل هيچ كس وارد نمي شوند بلكه الزم است 
براي ايشان محلي به هزينه خودشان اجاره ش��ود. من به آقاي حبيبي 
زنگ زدم و اين نكات را اطاع دادم و از او خواستم كه آنها را رعايت كند.1

)به عبارت ديگر او آنچنان سخن مي گويد كه امام براي سفر به پاريس از ايشان اجازه 
گرفته و براي برنامه هاي آينده خود و انقاب با او مشورت نموده و پس از تأييد او اقدام 

نموده اند. قضاوت به عهده خواننده محترم!( 
امام با توجه به همين نوع برخوردها توس��ط اشخاصي چون ايش��ان در صفحه پاياني 

وصيت نامه خود فرموده اند:
اكنون كه من حاضرم، بعض نسبت هاي بي واقعيت به من داده مي شود 

و ممكن است پس از من در حجم آن افزوده شود...2
• دكتر يزدی در كتاب آخرين تاش ها در آخرين روزها، در صفحه 82 و به دنبال آن 
در پاورقي شماره 39 بيان نموده است كه ش��اه در كتاب پاسخ به تاريخ در صفحه 22 و 

23 انگليسي بيان نموده است: 
... باالخره من بعد از ماق��ات با لرد جورج براون وزير اس��بق خارجه 

انگليس تصميم گرفتم كه بختيار را منصوب نمايم. 

1. ايران فردا، بهمن و اسفند 1377، ش51، ص18-24. 
2. صحيفه امام، همان، ص451. 
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در صورتي كه تاريخ مسافرت و حضور جورج براون در تهران )كه در صفحه 81 همان 
كتاب نيز به آن اش��اره شده است( بعد از 18دي مي باش��د و بختيار در تاريخ 14دي به 
نخست وزيري برگزيده شده است و اصوالً اين نقل  قول از شاه نيز صحيح نمي باشد، زيرا 
حدود 200 صفحه اول كتاب او، همان طور كه در ترجمه فارسي آن نيز كامًا مشخص 
است، در مورد تاريخ گذشته ايران اس��ت و ربطي به موضوع انقاب ندارد و جالب توجه 
اينكه در پاورقي شماره 56 كتاب خود ايشان )در پايان كتاب( تاريخ مصاحبه فوق الذكر 

لرد جورج براون را 16آبان1357 آورده است! 
)هدف ايشان از اين تحريف چيست؟ شايد اين باشد كه تا به اين وسيله نقش و حضور 

انگليس در انقاب را در اذهان ايجاد كند!( 
• در مورد ماقات رئيس دولت موقت و شخص خود )كه وزير خارجه آن دولت بود( با 
برژينسكي )مشاور امنيتي رئيس جمهور امريكا( در الجزاير1 )در 10آبان1358(كه منجر 
به اعتراضات گسترده مردمي و در نهايت نيز از عوامل مؤثر سقوط اين دولت بود، ايشان 
در جواب سؤال خبرنگاري كه پرس��يد موضوع ماقات با برژينسكي در الجزاير پيش از 

سفر با امام مطرح شد يا نه، بيان داشته است:2
اينكه چه كساني به الجزاير مي آمدند به درستي نمي دانستيم. بنابراين 
كليات مس��ائل و گفت وگوهاي احتمالي يعني با مقامات امريكايي)؟!( 
كه ممكن بود پيش آيد مطرح كرديم. تصور مي كنم آنچه را كه در مورد 
اس��ترداد ش��اه انجام داده بوديم و آنچه را كه مدنظر داري��م امام تأييد 

كردند. 
مرحوم حجت االسام حاج سيد احمد خميني نيز اين موضوع را در مصاحبه اي تكذيب 

نمودند: 
گروه ايراني عازم به الجزاير در دس��تور كار خود ماقاتي با برژينسكي 
نداشتند و موضوع اين ماقات نه قبل از رفتن اين گروه با امام در ميان 

گذاشته شده بود و نه بعد از آن.3
در ماقات وزير امور خارجه با امام من حضور داشتم. دكتر يزدي فقط 

1. رئيس دولت موقت و همراهان، براي شركت در بيست و پنجمين سالگرد پيروزي انقاب الجزاير به آن كشور 
سفر كرده بودند؛ نه براي گفت وگو با مسئولين و مشاورين امنيتي دولت امريكا يا كسان ديگري! 

2. اطاعات، 1358/8/15. 
3. غائله چهاردهم اسفند1359؛ ظهور و سقوط ضد انقاب، تهران، دادگستري جمهوري اسامي ايران، 1364، 

ص238. 
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راجع به كسالت ش��اه مخلوع مطلبي معروض داشتند و درباره ماقات 
بازرگان با برژينسكي صحبتي به ميان نيامد.1 

• پيرامون رابطه با امريكا و ماقات با برژينسكي ايش��ان مدعي بود كه امام و شوراي 
انقاب به دولت موقت رهنمود داده اند: 

... فعًا كج دار و مريز كار بكنيم؛ بر اين اساس، معلوم است كه من بايد 
بروم و راجع به اين مطالبات ملت ايران صحبت بكنم... شما ما را بي دليل 

متهم مي كنيد كه چرا در الجزاير با برژينسكي ماقات كرديم.2
در پاسخ به اين سخنان، آيت اهلل خامنه اي كه در آن زمان عضو شوراي انقاب بودند، 

بيان داشتند:3
اوالً، شوراي انقاب كي و طي چه حكمي به آقاي يزدي گفته بود كه با 
امريكا كج دار و مريز رفتار كند كه ايشان اين اظهار را كردند. من اين را به 
عنوان عضوي از شوراي انقاب تكذيب مي كنم. هرگز شوراي انقاب چه 
مستقيم و چه غير مستقيم، چه به دولت و چه به وزير امور خارج، نگفته 

است و نفهمانده است كه با امريكا كج دار و مريز رفتار كند... 
ثانياً، ش��وراي انقاب از اينكه قرار اس��ت هيئت ايران��ي در الجزاير با 
برژينس��كي ماقات كند مطلقاً خبر نداش��ت. اگر در ضمن فرمايشات 
ايشان اين مطلب به نحو اشاره فهمانده مي شود، بنده به عنوان عضوي از 
شوراي انقاب تكذيب مي كنم. ما هيچ گونه اطاعي نداشتيم كه ايشان 
قرار است با مقامات امريكايي آن هم با برژينسكي كه يك مقام امنيتي 

است تماس بگيرند. 
• دكتر ابراهيم يزدی در س��ال های اخير برای پوشاندن سياس��ت های خود در مورد 
ارتباط با امريكا، اس��ناد ماقات آيت اهلل بهشتی با كاردار س��فارت را در رسانه ها مطرح 
نمود و پيرامون آن سر و صدا به راه انداخت؛ اما به يك نكته توجه ننمود كه در اسناد النه 
جاسوسی مطالبی باقی مانده است كه نشان می دهد چه كسی زمينه همين ماقات را 
نيز فراهم نموده است. بروس لينگن كاردار سفارت امريكا در تهران، در گزارش خود به 
وزارت امور خارجه امريكا از ماقات يكی از جاسوسان امريكايی با دكتر ابراهيم يزدی، 
در تاريخ 30مهر58 درست يك روز بعد از اينكه امريكايی ها قصد خود برای بردن شاه 

1. همان، ص240. 
2. كيهان، 1359/6/29، ص3. 

3. همان. 
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به امريكا را به دكتر ي��زدی وزير خارجه و بازرگان نخس��ت وزير اطاع داده اند،1 چنين 
آورده است:2

»پرش��ت« گفت ما اميدواريم بتوانيم با تعداد بيشتری از ايرانيانی كه 
موقعيت كليدی دارند ماقات كنيم و از جمله نام بهش��تی را به عنوان 
كسی كه ما می خواس��تيم ماقات كنيم ذكر كرد. يزدی پس از اندكی 
ترديد از معاون خ��ود تقاضا نمود تا اين ماق��ات3 را به عاوه ديداری با 
آيت اهلل منتظری )كه انديشه خود يزدی بود( و حضور در نماز جمعه و 
ماقات با فروهر ترتيب دهد. به يزدی همچنين يادآوری شد كه تقاضای 
وابس��ته مطبوعاتی برای ديدار با قطب زاده همچنان به قوت خود باقی 

است.4
دكتر يزدي در سال هاي پس از انقاب در پاسخ به اتهامات گوناگوني كه پيرامون توطئه 
س��فر بختيار به پاريس و نقش شخص ايش��ان در آن، از جانب گروه هاي مختلف حتي 
بعضی از دوستان خود ايشان در روزنامه انقاب اسامي )متعلق به بني صدر( به او وارد 
مي شد، به گفتاري از امام در رابطه با خود متشبث شده تا به اين وسيله اتهام را از خود 
بزدايد. امام در رابطه با اين جريان و با توجه به اعتمادي كه به شخص ايشان تا آن تاريخ 

)قبل از سقوط دولت موقت( داشته اند فرموده اند: 
هر كه هر چه دلش مي خواهد به هر ك��س، نه به يك نفر، نه به دو نفر، 
به اشخاص متقي تهمت بزنند. اينها از يك اشخاصي ترس دارند، خوف 
دارند. اولي كه آمديم اينجا خيال كردند كه اينها را نمي شناسيم؛ شروع 
كردند به چند نفري كه 20 سال من با آنها آشنا بودم و اينها 20 سال در 
خارج خدمت كردند به مجردي كه آمدند به ايران فوراً يك كاغذي بود 
كه اينها امريكايي هستند... مثًا همين آقاي دكتر يزدي و دكتر بهشتي 
را در يك جايي ديدم كه نوش��ته اس��ت كه اينها پيش فاني رفته اند و 
خواستند كه بختيار را ايشان چه بكنند. اما آقاي دكتر يزدي كه هميشه 
مخالف بختيار بود كه من آنجا بودم. آقاي بهشتي يك بار آمده پيش من 

1. فردای اين روز نيز عمًا شاه به امريكا برده شده است. 
2. اسناد النه جاسوسی امريكا، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1386، ج4، ص335. 

3. اين ماقات كه زمينه آن را دكتر يزدی فراهم نموده است، يك هفته بعد يعنی در 8آبان58 انجام شده است! 
و گزارش آن را دكتر يزدی از اسناد النه جاسوسی كه در سال 86 در حال چاپ بوده است برداشته و با عجله دست 

پيش گرفته و در رسانه ها مطرح نموده است! 
4. كيهان، 1359/6/29، ص3. 
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يك كلمه در مورد بختيار نگفته است.1 
تاريخ اين بيانات امام نيز 20مهر1358 يعني 16 روز قبل از اش��غال النه جاسوس��ي 
مي باشد. پس از اشغال النه جاسوسي و استعفاي دولت موقت و پيدا شدن اسناد ارتباط 
وابس��تگان به سياس��ت امريكا در ايران و دس��تگيري عناصري از اين جريان از جمله 
سخنگوي دولت موقت و جدا شدن مس��ير اين جريان از جريان انقاب و موضع گيري 
آنان در برابر آن، امام پرده از چهره بسياري از اين اشخاص كه با انگيزه هاي گوناگون در 
اطراف ايشان جمع شده و مرور زمان ش��خصيت واقعي آنان را نماياند، برداشتند كه به 

گوشه اي از آن اشاره مي شود: 
... من در طول مدت نهضت و انقاب به واسطه سالوسي و اسام نمايي 
بعضي افراد ذكري از آنان ك��رده و تمجيدي نموده ام كه بعد فهميدم از 
دغل بازي آنان اغفال ش��ده ام. آن تمجيدها در حال��ي بود كه خود را به 
جمهوري اسامي متعهد و وفادار مي نماياندند و نبايد از آن مسائل سوء 

 استفاده شود و ميزان در هر كس حال فعلي او است.2 
... من امروز بعد از ده سال از پيروزي انقاب اسامي، همچون گذشته 
اعتراف مي كنم كه بعضي تصميمات اول انقاب در س��پردن پست ها و 
امور مهمه كش��ور به گروهي كه عقيده خالص و واقعي به اس��ام ناب 
محمدي نداشته اند، اش��تباهي بوده اس��ت كه تلخي آثار آن به راحتي 
از ميان نمي رود... و االن هم س��خت معتقدم كه آن��ان به چيزي كمتر 
از انحراف انق��اب از تمامی اصول��ش و هر حركت به س��وي امريكاي 
جهان خوار قناعت نمي كنند... ما هنوز هم چوب اعتمادهاي فراوان خود 

را به گروه ها و ليبرال ها مي خوريم.3 
... نه ما آن تجربه انقابي را داشتيم و نه آنها آن روح انقابي را و لهذا از 
اول هم كه ما- به حسب الزامي كه من تصور مي كردم- دولت موقت را 
قرار داديم، خطا كرديم... منتها آن وقت ما نداشتيم فردي را كه بتوانيم، 

آشنا نبوديم ]تا[ بتوانيم انتخاب كنيم. انتخاب شد و خطا شد...4
... اگر خداي متعال عنايت نفرموده بود و مدتي در حكومت موقت باقي 

1. ابراهيم يزدي، همان، ص243. 
2. صحيفه امام، ج21، ص452. 

3. همان، ص285-286. 
4. همان، ج13، ص47. 
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مانده بودند، ملت هاي مظلوم به ويژه ملت عزيز ما اكنون در زير چنگال 
امريكا و مستشاران او دست و پا مي زدند و اسام عزيز چنان سيلي از اين 

ستمكاران مي خورد كه قرن ها سر بلند نمي كرد...1

شکست نهايي توطئه گران بين المللي و وابستگان داخلي آنها 
امام در 8بهمن1357 پس از شكس��ت توطئه بختيار و همكاران داخلي و خارجي اش 

در پاريس با خبرنگاران مصاحبه كردند و فرمودند: 
س: آيا بختيار را قبل از استعفا خواهيد پذيرفت؟

ج: من مكرر گفته ام كه اصوالً شاه سابق، قانوني نبود. مجلسين قانوني 
نيس��ت، بختيار قانوني نيست. پس كس��ي را كه قانوني نيست نخواهم 
پذيرفت. من ب��ه ملت ايران توصي��ه مي كنم كه در اين وقت حس��اس 
درست بيدار باشند؛ متوجه باش��ند كه توطئه اي بايد در كار باشد. من 
مي بينم كه همان كساني كه از شاه س��ابق طرفداري مي كردند حاال از 
بختيار پشتيباني مي كنند. هم دولت انگلستان و هم دولت امريكا از او 
پشتيباني مي كنند... اگر ملي اس��ت چرا بدون مجوز قانوني و برخاف 

ميل ملت پست نخست وزيري را اشغال كرده است؟...2

پيروزي نهايي انقالب اسالمي 
در نهايت اصرار امام بر بازگش��ت به اي��ران و گرفتن فرصت تفكر و اقدام از دش��منان 
جهان خوار و وابستگان داخلي آنها و نيز فش��ار مردم و روحانيت از داخل كشور، شاپور 
بختيار و حاميانش را مجبور نمود فرودگاه را بر روي امام بگشايند و امام در 12بهمن57 
وارد خاك ايران ش��ود و البته ده روز بعد امريكا، توطئه جنايت ب��ار خود يعني كودتاي 
خونيني را كه با همكاري سفارت امريكا و انگليس و »ژنرال رابرت هايزر« و با اسم رمز 
»كورتاژ« آماده كرده بود را به دليل پيوستن پرسنل نيروی هوايی به امام و مردم، نپخته 
و با عجله عملي كرد كه با دستور تاريخي امام و حضور فداكارانه مردم مسلمان و انقابي 

ايران در شب 22بهمن در خيابان ها، سركوب و در نطفه خفه گرديد. 

1. همان، ج20، ص481. 
2. همان، ج6، ص3. 




