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اطالعيه روابط عمومى دادسراى انقالب اسالمى مركز در ارتباط با موارد اتهام و اعالم تاريخ تشكيل اولين جلسه  

 )1(دادگاه عباس اميرانتظام
سانى كه از غير شمايند، اگرچه از اطرافيان شما آورندگان بر شما كه از همدستى با ك اهللا المنتقم، اى ايمان بسم 

و همانا كينه و نفرت از . باشند، بپرهيزيد، زيرا كه ايشان در آشفتگى شما فروگذار نكرده و دوستان رنج شمايند
به ) 117آل عمران، . (تر است هايشان پنهان كنند به تحقيق بزرگ هاى ايشان نمايان است و آنچه كه در سينه دهان
 10رساند نظر به اينكه پرونده اتهامى عباس اميرانتظام فرزند يعقوب ساعت  امت هشيار و انقالبى ايران مى اطالع

در دادگاه انقالب اسالمى مركز آغاز خواهد شد، لذا از كليه شاكيان و شهود نامبرده دعوت  26/12/59صبح روز 
 .اول دادگاه مستقر در زندان اوين مراجعه كنند داشتن كارت شناسايى در روز يادشده به شعبه شود با در دست مى
 :شود ضمناً موارد اتهام متهم به شرح زير اعالم مى    
» سيا«اى  درپى در حد بسيار گسترده و صميمى با عوامل امريكايى و جاسوسان حرفه هاى پى توطئه و تماس. 1    

هاى انقالب اسالمى و حكومت به  ضعف ى نقطهكشاندن خط اصيل انقالب و ارائه اطالعات و بعض در جهت به سازش
 .عوامل دشمن

اعالم مخالفت با اساس و محور اصلى انقالب، بدين بيان كه نگرانى خود را از نفوذ مذهب در سياست آن براى . 2    
 .دارد كه به تعبيرى خود نوعى محاربه با ايدئولوژى اسالم و قرآن است عناصر دشمن اعالم مى

ازى در جهت انحالل مجلس خبرگان و بدون هرگونه وجهه قانونى كه خود نوعى مخالفت با امام و س زمينه. 3    
 )2.(امت است
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هاى  اهللا محمد محمدى گيالنى حاكم شرع و رئيس دادگاه شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى مركز به رياست آيت 
وزير و سخنگوى دولت و سفير سابق دولت  المى مركز، محاكمه مهندس عباس اميرانتظام، معاون نخستانقالب اس

جمهورى اسالمى ايران در كشورهاى اسكانديناوى را به اتهام داشتن رابطه با امريكا و مالقات با برخى از 
 .هاى مقيم ايران، آغاز كرد امريكايى

. وربع صبح همراه چند پاسدار وارد دادگاه شد ميرانتظام، وى در ساعت دهروز از بازداشت ا 452بعد از گذشت     
اميرانتظام » آيا آمادگى داريد كه محاكمه شويد؟«: پيش از ورود به دادگاه، خبرنگار كيهان از وى سؤال كرد

گوى كوتاه وارد و وى بعد از اين گفت» .روز است كه در انتظار هستم 452بله، االن «: زد، گفت كه لبخند مى درحالى
سالن دادگاه شد و بر روى صندلى متهمان نشست و عكاسان شروع به عكسبردارى از وى كه هنوز لبخند برلب 

دان و سهرابى  سپس محمدى گيالنى به اتفاق ميرمهدى نماينده دادستان، ميرفندرسكى عضو حقوق. داشت نمودند
يان بازجويى و بازپرسى از متهم بوده است، وارد سالن يكى از كاركنان دادسراى انقالب اسالمى مركز كه در جر

 .دادگاه شدند
وزير دولت موقت و نماينده مجلس شوراى اسالمى وارد دادگاه شد  پس از دقايقى مهندس مهدى بازرگان نخست    

 .و در رديف اول تماشاچيان بر روى صندلى نشست
شده بيرون آورد و جلوى خود قرار داد كه در دفاع خود  تهاميرانتظام از داخل كيف دستى خود مقدارى كاغذ نوش    

 ».آرام باش و به خدا توكل كن«: خورد در يادداشتى كه جلوى وى بود اين نوشته به چشم مى. از آن استفاده كند
اى كه تالوت شد دادسراى انقالب اسالمى مركز در صدر  آيه«: بعد از تالوت قرآن، محمدى گيالنى چنين گفت    
اند تشخيص كرده به اين آيه شريفه، و  كه مطالعه كرده طورى آن]. اند قرار داده[فرخواست عباس اميرانتظام كي

ها ايشان را متهم به آيه قرآن  نويسنده كيفرخواست آقاى عباس اميرانتظام را با اين استدالل برائت به قول ما طلبه
توضيح اجمالى آيه اين . اند ا دشمنان دين و ملت بودهاند، يعنى مدعى شد كه ايشان در ارتباط جاسوسى ب كرده

است كه جناب آقاى اميرانتظام درست توجه كنند و مفاد آيه را تلقى كنند و آزادانه از اين اتهام به هرشكلى كه 
اى كه قارى تالوت كرد و در صدر كيفرخواست اصل اين  آيه. پسند است از خودشان دفاع كنند پسند و قانون اسالم

آمدند از پيغمبر اسالم كه حكم مسئله را . وجود آمده بود اى بين يهوديان به ه شريفه در مسئله زناى محصنهآي
 .دانستند سؤال كردند مى
كند كه اينان مشتريان دروغند و  اند افشا مى پيمان يهود بوده قرآن كريم آن گروه يهود و گروه منافقينى كه هم    

ن و مطالب دولت اسالمى، به تعبير بنده مدارك و اسناد دولت اسالمى را در اختيار جاسوسانى هستند به نفع ديگرا
كه نهادهايى در اسالم در دولت  رسانند و اينها آنهايى هستند كه بعد از آن آنهايى كه حضور رهبر نيستند به آنان مى

جناب . كنند و به انحراف بكشانندرا تحريف ]  آن[وسيله بيگانگان  اسالمى شكل گرفت، در تالش و تكاپو هستند به
آقاى اميرانتظام اين اتهام كه دادسراى انقالب اسالمى به ايشان وارد كرده است، اصول اتهام همين است كه به 

. مداركى در دست دادسراى انقالب اسالمى است كه او حتماً بايد از اين اتهام بعداً دفاع كند. عرض شما رساندم
ترين حقى از ايشان ضايع  دهم كه كوچك عنوان حاكم شرع بگويم، به ايشان اطمينان مى توانم به آنچه كه من مى
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و خود اين بنده كه حاكم هستم، مطمئن باشد كه در مقام دفاع و وكالت از حقوق ايشان هستم و البته خيلى . نشود
ه اين اتهام در اينجا حاضر جاى تأسف است از جهتى كه اين صحنه دادگاه تشكيل بشود و برادر آقاى اميرانتظام ب

گذارند  ولى چهره ديگر، اين مايه مباهات است كه فرزندان پيشگاه اين آب و خاك احترام به قوانين الهى مى. بشود
گونه نقصى  اميرانتظام شيعه است و مواليش اميرالمؤمنين است و هيچ. شوند و اگر متهم شدند در دادگاه حاضر مى

ه در دادگاه اسالم حاضر شود و از خودش آزادانه دفاع كند و مطمئن باشد كه تشكيالت براى انسان وابسته نيست ك
به ايشان . كنند، در مقام احقاق حق است و خداى نكرده سازها تعريف مى قاضى به خالف آنكه در بيرون شايعه

كنم كه  ايشان من عرض مى عنوان مرشد اخالقى به و به. گويد آزادانه باشد شود كه مطالبى كه مى اطمينان داده مى
 .»الصدق آنچه كه واقعيت است آزادانه و صادقانه در اين دادگاه بيان كنند و چيزى را كتمان نكنند كه النجاة فى

 :در اين موقع نماينده دادستان متن كيفرخواست را به شرح زير قرائت كرد    
  
  متن كيفرخواست 

  اهللا الرحمن الرحيم بسم    
 »يا اَيم و مهنُ قُلُوبلَم تُؤم هِم ونّا بافواهنَ الّذينَ قالوا آمى الكُفرِ مونَ فسارِعالّذينَ ي حزُنكا الرّسولُ ال ينَ الّذينَ ه

 .)41مائده، (» هادوا سماعونَ للكَذبِ سماعونَ لقَومٍ آخرينَ لَم يأتوك يحرِّفونَ الكَلم منْ بعد مواضعه
روند از گروه يهود و منافقان كه به زبان  سوى كفر مى كه با شتاب به آنان) رهبر بزرگوار(اى پيامبر : ترجمه آيه    

پردازى و جاسوسان  خبر است اندوهگينت نسازند، اينان مشتريان دروغ اظهار ايمان نموده ولى قلوبشان از ايمان بى
 .نمايند گرفته را، از مجراى خود منحرف مى ن بنيادهاى شكلاند كه با شما سروكارى ندارند، اينا بيگانه

  مقدمه 
اند به  ها در كف اخالص گرفته كه جان درحالى» اهللا حبل«ها اسارت، ملتى با اتكال به خدا و با اعتصام به  بعد از سال 

پا به ميدان نبرد » اال اهللاال اله «و » اهللا اكبر«بار رهبرى جنبش عظيم امت مسلمان كه با شعار  خيزند و اين پا مى
هاى رنج و تبعيد و خفقان  اند، با مردى از تبار ابراهيم و محمد و حسين عليهماالسالم است كه در طول سال گذاشته

بيش از همه در راه دفاع از اسالم عزيز خروشيده است، بر همين اساس است كه مردم رنجديده و مسلمان ايران 
حركت  هاى خود به ها و مجاهدت زنند و با جانبازى ز امام و مقتداى خويش حلقه مىوار بر گرد وجود عزي پروانه

اهللا به  اذن بهمن پنجاه و هفت به يارى خداوند و به 22انقالب با هزاران شهيد و معلول در . بخشند انقالب تداوم مى
دم انقالب و  ى سوگند به سپيدهآر. »والفجر و ليالٍ عشر«يابد كه  رسد و اين سوگند مصداق ديگرى مى پيروزى مى

شود،  هاى شيطان بزرگ بيش از پيش آغاز مى توطئه. رسد كه انقالب به سحرگاه پيروزى مى» ده شب«قسم به 
هاى جاسوسى عريض و طويلش را درهم  همان شيطان كه امواج توفنده انقالب امتى به پا خاسته بنياد سازمان

ور ساختن  صورت شعله زدن به اختالفات داخلى، زمانى به ور و دامنگاه به شكل تر ها گه توطئه. ريخته است
ساخته، موقعى  هاى وابسته و از پيش هاى مالى به گروهك صورت ارسال كمك هاى داخلى و قومى، روزى به جنگ

رش شكل يو ديگر در هيئت حمله مستقيم نظامى، زمانى در چهره كودتاى ننگين و رسواى پايگاه نوژه و روز ديگر به
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و » امام«هاى پيامبرگونه  خواست خداوند با هوشيارى امت و رهبرى اما به. پذيرد از جانب بعثيان مزدور انجام مى
شيطان «اينك . گردد خنثى و نابود مى» شيطان بزرگ«هاى  هاى مردم مسلمان، تمامى توطئه ايثارها و فداكارى

شده خود اميد بسته  وسيله عوامل شناخته ى اجرايى بهها به شگرد ديگر خود، يعنى نفوذ در درون دستگاه» بزرگ
اين . كند و تقويت آنها مى» سازشكار«است و چنين است كه در همان آغاز هم خود را مصروف شناسايى عناصر 

انگاشتن  و با ناديده» طلبانه و سازشكارانه تسليم«هاى  آرام و با انتخاب روش هايى هستند كه آرام عناصر همان مهره
هاى بزرگ كه از  شيطان. شوند الجيش حضور دوباره شيطان در اندرون امت مسلمان مى ن هزاران شهيد، مقدمخو

اند، با وساطت اين عناصر حضور ننگين و پلشت خود را در صحنه  رودررويى مستقيم و تحريم و تهديد طرفى نبسته
ناپذيرى كفر و اسالم  ن فرمان صريح قرآن در آشتىانگاشت ها با نديده اين مهره. كنند سياسى ملتى قهرمان تمهيد مى

راستى امريكا و  به. پاشند و حق و باطل و به تعبير زيباى امام گرگ و برّه، آب سردى بر آتش انقالب فرو مى
پاخاسته و  هراسند؟ مگر نه اين است كه آنها از خروش و طغيان انقالبى ملتى به هاى جهانخوار از چه مى قدرت

اميد مبدل «باز، وحشت همراه با يأس جهانخواران را دوباره به  ترسند؟ آرى اين دالّالن سياست ىشهيدپرور م
كند و اينجاست  مذاكرات پشت پرده صميمانه و سازشكارانه، آنها را به بازگشت دوباره اميدوار مى] با[و » كنند مى

تر از انقالب اول  بار انقالبى بزرگ خيزند و اين پا مى كه فرزندان راستين انقالب احساس نگرانى كرده و دوباره به
آيد و سنگر مستحكم امريكاى  به تصرف رزمندگان مسلمان پيرو خط امام درمى» النه شيطان«گيرد،  صورت مى

اسناد و مدارك و » يومئذ تحدثُ اخبارها«دهد  اى ديگر رخ مى بار زلزله شود و اين دست اماميان فتح مى جهانخوار به
. شوند طلب شناخته مى هاى سازشكار و تسليم و چهره» اخرجت االرض اَثقالها«شود و  ات پشت پرده افشا مىمذاكر

داند اگر اين سنگر مخوف به تصرف دانشجويان مسلمان پيرو خط امام درنيامده بود چه بر سر اين  كسى چه مى
همه  راستى آيا پس از آن شد و به هى مىآمد و سرنوشت اين حركت عظيم الهى و اسالمى به كجا منت انقالب مى

هاى عقيم امريكاى غارتگر براى بازگشت دوباره و ناچيزنمودن خون هزاران شهيد و سلطه مجدد فرهنگى،  تالش
 داشت؟ سياسى، اقتصادى در ايران اسالمى راهى جز توسل به عناصر سازشكار وجود مى

  
 :مشخصات متهم. الف 
صادره از تهران، ايرانى، مسلمان،  494: يعقوب،  شماره شناسنامه: اميرانتظام،  نام پدر: عباس، نام خانوادگى: نام 

دكتراى مهندسى از امريكا، : در تهران، متأهل، داراى سه فرزند، حدود تحصيالت 1311ساله، متولد سال  48
 .1358آذرماه  28بازداشت از تاريخ 

  
  موارد اتهام. ب 
اى  ى و مكرّر در حدى بسيار گسترده و صميمى با عوامل امريكايى و جاسوسان حرفهدرپ توطئه و تماسهاى پى. 1 

هاى انقالب اسالمى و  ضعف كشاندن خط اصيل انقالب و ارائه اطالعات و بعضى نقطه ي در جهت به سازشCIA ي
 .حكومت نوپاى آن به عوامل دشمن
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ن كه نگرانى خود را از نفوذ مذهب در سياست براى اعالم مخالفت با اساس و محور اصلى انقالب بدين بيا. 2    
 .تر خود نوعى محاربه با ايدئولوژى اسالم و قرآن است دارد كه به تعبيرى دقيق عناصر دشمن اعالم مى

بردن نهادهاى  جهت از بين» امريكاى جهانخوار«سازى و توطئه با همكارى عوامل دشمن سرسخت  زمينه. 3    
 .هم تشكيالت موازى با دولتانقالبى و به تعبير مت

گونه وجهه قانونى كه اين عمل خود نوعى  سازى و اقدام در جهت انحالل مجلس خبرگان بدون هيچ زمينه. 4    
 .شود مخالفت با اسالم و امام و امت تلقى مى

  
  داليل اتهام. ج 
شرح زير خالصه  ديده و بهداليل و مدارك اتهامات متهم كه به تفصيل در پرونده مربوطه ضبط و منعكس گر 

شود، لكن قبل از اشاره به مندرجات بعضى از اوراق پرونده توجه رياست محترم دادگاه را به اين نكته روشن  مى
ها و طنين فريادهاى بهنگام رهبر كبير انقالب عليه شيطان بزرگ، امريكاى  نمايد كه هشدارها و خروش جلب مى

در اين مقطع از تاريخ ما، بلكه براى تاريخ آينده ايران و مستضعفين جهان تنها  جهانخوار و مستبدين عالم نه
هاى اصيل يك امت  كه امام يعنى عصاره و چكيده و مظهر آرمان درحالى. عنوان الگو و اسوه باقى خواهد ماند به
خواهيم چه كنيم؟  ا مىرابطه ما با امريكا رابطه مظلوم با ظالم است، ما اين رابطه ر«كرد كه  پاخاسته فرياد مى به

و درواقع اين فريادهاى كوبنده » هرچه فرياد داريد بر سر امريكا بكشيد«و بارها نهيب زد كه » الهى كه قطع شود
ها قبل  در ايران بلكه در جهان، و نيز مخاطب اين خروش» شيطان بزرگ«ها سياست  تنها به معنى محاكمه سال نه

ماندن در افق تاريك  ها خيره ودند كه مردمش با ايثار و جانبازى و قرناز هر كس، مسئوالن حكومتى كشورى ب
تاريخ به انتظار طلوع فجر اينك به اسالم عزيز خويش بازگشته بودند و اينان داعيه رهبرى مملكت و هدايت اين 

 .زده را داشتند، آنسان كردند كه ديديم و بيشتر در اين پرونده خواهيم ديد كشتى طوفان
هاى  اى كه گذشت و با توجه به اين واقعيت كه متهم از جمله كسانى نيست كه به نيرنگ نايت به مقدمهبا ع    

هاى امريكا نداشته  ها و توطئه مرداد پى نبرده و آگاهى از حيله 28ويژه در  امريكا در ايران در چندين دهه گذشته به
 :شود طور خالصه به موارد زير اشاره مى باشد، به

مرداد نيز  28ها قبل و به قول آقاى اميرانتظام در كودتاى  تم يكى از ايادى باتجربه امريكاست و از سالكا. 1    
اش پيدا شده، از همان  زده و اكنون نيز بعد از انقالب اسالمى دوباره سروكله سنگ حمايت از ايران را به سينه مى

در مالقات با » اميرانتظام«سازد كه  تهران خاطرنشان مىدر گزارش به سفارت امريكا در . زمان با متهم آشنايى دارد
 50ص . (شود كرد كه با سفارت تماس بگيرد، ظاهراً اين آرزو بعدها برآورده مى آرزو مى) متهم(كاتم گفت كه او 

 )پرونده
خورده  تنها در كمال صميميت به ضعف دولت موقت آن هم در برابر دشمن ديرين و قسم آقاى اميرانتظام نه. 2    

كند، بلكه از مشكالت نداشتن توانايى و عدم قدرت جهت كنترل  ملت ايران و ملل مستضعف جهان اعتراف مى
از » تبادل اطالعات«كشد و بعد از تقاضاى  سخن به ميان مى» هاى انقالب هاى غيررسمى يعنى كميته سيستم«
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گيرد و بار  مورد تشكر و قدردانى قرار مى كردن روابط دوجانبه، كردن حركت به طرف عادى دشمن به خاطر آسان
 )پرونده 9و  8ص . (شود خاطر ارسال وسايل مخابراتى به امريكا تقدير مى ديگر به

با سفارت امريكا  17/4/58كند و در مالقات مورخ  دانشى و عدم تخصص مردم اشاره مى آقاى اميرانتظام به بى. 3    
كرّات  دولت موقت به«كند كه  آنگاه اضافه مى» اداره مملكت را ندارند اين مردم حتى دانش و تخصص«گويد كه  مى

بينيم كه متهم دخالت مردم قهرمان را در امور و  مى. »سعى كرده است كه اين افراد دست از مزاحمت بردارند
طالعاتى نمايد، بعد از آن در همين مذاكره به درددل نشسته و ا حضور آنها را در صحنه سياست مزاحمت تلقى مى

سو و دولت موقت از سوى ديگر دارد، در كمال صداقت در  را كه از تشتّت و اختالف آراى رهبر انقالب و مردم از يك
هاى انقالب، بر ضد  ها و پاسداران انقالب و دادگاه همه از امام گرفته تا كميته«: گويد اختيار دشمن گذاشته، مى

خواهند زمان را هزارسال به  عوامل مذهبى ارتجاعى مى«ند كه آنها ك آنگاه اضافه مى» كنند دولت موقت كار مى
خاطر حفظ خود و  اى است كه شاه منفور به روشن است كه اين كالم تا چه حد شبيه همان نغمه» عقب برگردانند

پاسداران كه ها و  تر از همه اينكه متهم تنفر خود را به دادگاه انقالب و كميته تاج و تختش بارها تكرارش كرد و تلخ
سربازان جان به كف و ايثارگر انقالب بودند حتى براى دشمن پنهان نكرده است و گويى موضع رهبر انقالب را 

نسبت به پاسداران و ديگر نهادهاى انقالبى به كلى ناديده گرفته است و بركسى اين حقيقت عريان پوشيده نيست 
و ديگر نهادهاى انقالبى را نگريسته و چه وحشت عظيمى از  كه عوامل شيطان بزرگ با چه ديدى پاسداران انقالب

 .آنان در دل دارند
عنوان سفير جمهورى اسالمى ايران، خوشبينى خود را از ادامه  آقاى اميرانتظام قبل از عزيمت به استكهلم به. 4    

گمان مفهوم  و بى» ز خواهد شدتر ني حتى ارتباط ساده«نمايد كه  كند و اضافه مى ارتباط با سفارت امريكا اعالم مى
آنجا، «: گويد كند او مى تر بيان مى جمله بعدى شايد معنى را دقيق. بودن ارتباط را از خود متهم بايد پرسيد ساده

كند كه در مورد تعيين  آنگاه آرزو مى» هاى خود را بزنيم توانيم حرف يعنى استكهلم بهتر از واشنگتن و تهران مى
اى متهم را به تصدى  سازد كه چه انگيزه محتويات پرونده روشن مى. ود نامزد اين مقام باشدسفير براى امريكا خ

 )پرونده 13و  12و  11و  8ص . (مقام سفارت در امريكا تا اين حد راغب و مشتاق ساخته است
چنين  در گزارش خود به سفارت امريكا در تهران از قول متهم» ونس«رسد كه آقاى  كار به جايى مى. 5    
دنبال آن اطالعاتى را كه از آقاى اميرانتظام گرفته  و به» انتظام خيلى نگران نفوذ مذهب بر سياست بود«: گويد مى
هاى  اى بين گروه هاى قابل مالحظه اصطكاك«كند كه  عنوان سوغاتى براى سفارت خود ارسال داشته و اضافه مى به

شوند و هم  صرفاً مسلمانان خوب در نهضت آزادى خوانده مى مذهبى راديكال افراطى اطراف خمينى و كسانى كه
و با » اللّه«نام  ها محروميت به ها و سال عجبا ملت مسلمان بعد از قرن» كنند وجود دارد اكنون دولت را اداره مى

اند،  شدهبخش اسالم را خواستار  تكيه بر اسالم راستين براى راندن شيطان بزرگ قد برافراشته و اجراى احكام حيات
آنگاه متهم به نام يكى از مجريان دولت انقالبى جمهورى اسالمى ايران از نفوذ مذهب در سياست اظهار نگرانى 

نمايد و راستى آيا اين خيانت به آرمان يك امت نيست و آيا خود هدردادن خون جوانان صادقى نيست كه با  مى
ها و  خدمتى مزدور امريكايى جان سپردند و باز هم آيا خوش در برابر گلوله دژخيمان و عوامل» اللّه اكبر«فرياد 
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يصدون «هاى مزبور، مخالفت با موتور محركه انقالب يعنى ايدئولوژى اصيل اسالمى نيست؟ راستى مصداق  درفشانى
 )پرونده 77ص (» سدشدن در راه اجراى احكام اسالمى، كدامين افرادند؟» ...اهللا عن سبيل

در تهران كه نتيجه مالقات ايادى امريكايى را » سفارت امريكا«خارجه امريكا در گزارش خود به  وزير امور. 6    
كردن روابط با امريكا بايد به آهستگى پيش رود تا  عادى«: گويد كه اميرانتظام گفت كند، چنين مى گزارش مى

كند  ال آن به نقل از متهم اضافه مىدنب و به» سوءظن كسانى را كه نظر خوبى نسبت به امريكا ندارند برنيانگيزد
عنوان دالل  شود كه متهم به مالحظه مى» اهللا خمينى مالقات كرد مسلماً االن خيلى زود است كه بشود با آيت«

به ). پرونده 18ص (هايى جهت بازگرداندن امريكا به ايران انقالبى نموده است  صميمى چه تمهيدات و راهنمايى
كند كه وسايل اعزام دانشجويان ايرانى را به امريكا و كشورهاى  يرانتظام آرزو مىهمين منظور حتى آقاى ام

خود او يعنى اميرانتظام شخصاً «كند  اضافه مى» به سفارت امريكا«ونس در گزارش خود . زبان فراهم نمايد انگليسى
در همين صفحه به ) وندهپر 19ص (» زبان بروند خواهد كه دانشجويان زيادى به امريكا و كشورهاى انگليسى مى

اش در تهران در هفته آينده مسئله را فقط  انتظام يادداشت كرد و گفت در مالقات آينده«گويد  گزارشگر فوق مى
 ).پرونده 19ص (» حل خواهد كرد `جلب رضايت خاطرها'خاطر  به

ش فعال و ضداستعمارى ها در سياست گام برداشته از نق عنوان كسى كه مدعى است سال مسلماً متهم به. 7    
اند و چه  ها خورده داند كه استعمارگران از روحانيت چه سيلى روحانيون مبارز در تاريخ ايران آگاه بوده و مى

ذالك با آگاهى از اين حقايق تاريخى و با اطالع از  اند كه روحانيت مبارز را به زانو درآورند، مع هايى داشته تالش
خدمتى به امريكاى خونخوار چگونه  بينيم كه براى خوش تن چنين سدى اكنون مىهاى استعمار براى شكس نيرنگ

انتظام بدين «: خوانيم از قول آقاى اميرانتظام چنين مى» النه جاسوسى«در گزارش ونس به . كند اظهارنظر مى
واهند آورد و به دست خ هاى مجلس را به حقيقت اقرار كرده كه روحانيون در انتخابات آينده بيش از نيمى از كرسى

و نيز ) پرونده 21ص . (»امريكا و ديگران تذكر داد كه مجبور خواهد بود مدت چهار سال با روحانيون درگير باشند
بايست با دقت صورت  كردن روابط مى عادى«گويد  شود كه مى توجه دادگاه محترم به اظهارات ديگر متهم جلب مى

 ).پرونده 96ص (» گيرد
شدت  كند و در عين اينكه به كردن روابط ايران و امريكا مى نتظام كه اين همه تالش براى عادىآقاى اميرا. 8    

 ` ناس'شخصى به نام «: نشيند گونه به اظهارنظر مى باشد، در مورد فلسطين اين نگران تنفر ملت ايران از امريكا مى
افزود كه دفتر فلسطين در اهواز ) يرانتظامام(گويد و او  در گزارش خود به واشنگتن از قول آقاى اميرانتظام مى

متأسفانه دولت هيچ كارى در برابر اين دفتر : موجب نگرانى دولت موقت شده است و سپس با جنباندن سر گفت
 ).97ص (» تواند بكند چرا كه بازشدن اين دفتر با تمايل خمينى انجام شده است نمى
وزير دولت انقالبى ايران در دادن  اى اميرانتظام يعنى معاون نخستيابيم كه آق با توجه به موارد يادشده درمى    

اى  ي به گونهCIA گونه احتياط نكرده و سخنان او با جاسوسان ي اطالعات به دشمن سرسخت، يعنى امريكا هيچ
انحالل  بينيم متهم در آور نيست كه مى كند، فلذا تعجب بوده كه گويى با دوستان صميمى و انقالبى ايران درددل مى

گونه كه  نمايد و همان شود و پيشنهاد انحالل مجلس خبرگان را طرح و تعقيب مى مجلس خبرگان پيشقدم مى
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افتند و در اين  اوراق پرونده حكايت دارد جمعى به پيشنهاد آقاى اميرانتظام، در انديشه انحالل مجلس خبرگان مى
 :خصوص از آقاى اميرانتظام بايد پرسيد

 شما در انحالل مجلس خبرگان چه بود؟انگيزه . 1    

عنوان پيشنهادكننده با چه اختيار قانونى و بنابر چه استداللى در مقام انحالل مجلس خبرگان  شما به. 2    
 برآمديد؟

اى كه جهت انحالل مجلس خبرگان تنظيم شده و قرار براين بوده است كه به  آقاى اميرانتظام در حاشيه نامه    
قرار گذاشته بوديم «: نويسد در قسمتى از نامه چنين مى 18/7/58ديو و تلويزيون قرائت شود، در تاريخ ناگهان از را

آن را از طريق جرايد و راديو و تلويزيون به اطالع مردم ) انحالل مجلس خبرگان(كه بالفاصله پس از تصويب 
ها را آماده نگاه داشته  حتى روزنامه. دشب به درازا كشي 30/10برسانيم و به همين دليل بود كه جلسه تا ساعت 

جلسه دولت تمام شد و طرح . العاده چاپ كنند صورت فوق بوديم كه در همان ساعت شب بتوانند مصوبه دولت را به
تا اطالع امام منتشر نشود، معنى اين ]  كه[كه روى طرح گذاشتند عبارت از آن بود » ان قُلتى«هم تصويب شد ولى 

العاده در قبول  لب بود، چون متأسفانه مهندس بازرگان با همه خصوصيات عالى و قدرت فوقكار يعنى نفى مط
اى  فردا بازرگان و عده«نويسد  و در قسمت ديگرى از نامه چنين مى» .شرايط سنگين زمان فاقد جسارت كافى است

ام آن را رد خواهد كرد، پرواضح بود كه ام. از افراد هيئت دولت به ديدن امام رفتند و طرح را مطرح كردند
وشش ميليون مردم كه  درصد بود، ولى در عوض سى كه اگر قبالً اعالم شده بود شانس ردكردن آن ده درحالى

شدن قانون اسالم، آخونديسم بر مملكت حكومت خواهد كرد  جاى پياده كنند به دليل وضع خاص زمان فكر مى به
با عنايت به موارد يادشده دادگاه محترم » .گان را از ايشان خواستندپا خاستند و تحت رهبرى امام بازگشت بازر به

كشاندن انقالب اسالمى بود و انحراف آن در  انقالب اسالمى توجه دارد كه تمامى اين تمهيدات در جهت به سازش
 .جهت منافع دشمنان اسالم و پاسخ به آواى شوم هميشگى جغد استعمار يعنى جداسازى دين از عرصه سياست

ريزى ستون اول حكومت انقالب،  از سويى مشخص است كه هدف از انحالل مجلس خبرگان عدم تحقق پى    
هاى استوار جامعه نوپاى انقالبى بوده است و پرواضح است  يعنى تدوين قانون اساسى اسالمى و ايجاد تزلزل در گام

شاره رفت و با امعان نظر به محتويات پرونده و با توجه به داليلى كه فوقاً ا. برد كه از اين همه چه كسى سود مى
سازد مجرميت متهم محرز و مسلم است، لذا از دادگاه عدل  تر مى ساير قرائن و امارات كه موارد جرم را روشن

شود با توجه به موازين و اصول اسالمى، حكم عادالنه و مقتضى در خصوص متهم را صادر  اسالمى تقاضا مى
 .فرمايند

 ن انقالب اسالمى مركزدادستا    
  
 )3(شهادت مهندس بازرگان 
 :پس از قرائت كيفرخواست مهندس بازرگان كه براى شهادت در دادگاه شركت كرده بود بياناتى را اظهار نمود 

 »اهللا الرحمن الرحيم بسم«    
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، من از دعوت دادگاه به مصداق اينكه اگر كسى شهادتى يا اطالعى داشته باشد و كتمان بكند دل او گناهكار است 
كنم و همچنين چون  كه اطالعاتى در اين زمينه داشته باشم، عرض مى محترم استقبال كردم و درحالى

شود  ام بيشتر مى وزيرى و سخنگوى دولت بودم، اين است كه وظيفه كننده آقاى اميرانتظام به معاونت نخست انتخاب
كيفرخواست قبالً اطالعى نداشتم و مدارك و اسنادى را كه راجع به البته از عبارت مفاد . كه حق مطلب را ادا بكنم

خير، «: اميرانتظام. [كنم صحبت نمى) دانم دارند يا خير كه نمى(عنوان وكيل هم  آن صحبت كردند، نديدم و به
نم بدهم، يكى توا اگر چيزى درباره آنها نگفتم دليل بر قبول آنها يا رد آنها نيست، بنده شهادتى را كه مى] ».ندارم
نگاران و  طور كه با روزنامه وزير در روابط عمومى بود و به سمت معاونت عمومى همان كه ايشان معاون نخست اين

ها و غيره ارتباط داشتند، با نمايندگان خارجى و با سفرا هم ارتباط داشتند و معموالً  مقامات مختلف مملكت و گروه
بعد هم كه سفير ايران شدند در سوئد از طرف . شد شد، يا مطالبى گفته مى از طريق ايشان بود كه وقت گرفته مى

درواقع با كسب . دولت، يعنى از طرف ما پيشنهاد وزير خارجه و تصويب دولت بود و قبالً هم خدمت امام رسيدند
 .اجازه از امام رهبر انقالب و بنيانگذار جمهورى اسالمى ايران بود

هاى تلويزيون كه توسط دانشجويان پيرو خط امام صورت گرفته بود،  ه روى آن افشاگرىبعد از بازداشت ايشان ك    
به گفته كسانى كه  - كه آن اظهارات هم مستند نيست  - خيلى متأثر و متأسف شدم كه چگونه به صرف اظهارات 

ى سمينارى از اند، يعنى دشمن ما هستند يك مأمور دولت را كه طبق دعوت وزير خارجه برا فاسق شناخته شده
ترين اتهامات باشد،  اين شايد در اسالم جزء بزرگ. زنند سفر آمده بازداشت بكنند و به او صريحاً اتهام جاسوسى مى

كه نه از خودش تحقيق شد و نه دادگاهى در اين مورد اظهارنظر كرده و درصدد اين بودند كه صحبتى،  درحالى
ز بعد بود كه يا حضورى يا تلفنى تماس با جناب آقاى قدوسى، كنم رو گمان مى. اعتراضى و مشاهداتى بدهند

طور رسمى مراجعه  وزيرى به دادستان محترم كل انقالب گرفتيم و روز بعد هم بازپرس ايشان به بنده در نخست
رده كردند و غير از دو سه فقره اسنادى كه آقايان دانشجويان خط امام در تلويزيون ارائه داده بودند و اظهارنظر ك

فقره اسناد و مدارك ديگر هم از طرف دانشجويان خط امام به دادستانى انقالب داده شده  30الى  25بودند، شايد 
سؤال ايشان . آنها را به من هم دادند و خواندم. نويسى هم از روى آنها كرده بودند بود كه آنها را هم آوردند و خالصه

ى كه در اين اسناد و مدارك آمده با اطالع و اجازه شما و دولت بوده يا اين بود كه آيا اين مذاكرات و اين اقدامات
خير؟ بدون اينكه وارد جزييات مسئله بشوم گفتم گزارشاتى بوده كه كارمندان سفارت وقتى كه مالقات يا مذاكراتى 

كدام جنبه محرمانه يا  يچگذاشتند و اينها هم از آنها بود، يعنى ه دادند خالصه آن را در پرونده مى با طرفى انجام مى
 .اى نداشت كه مثالً از طرف ايشان نوشته شده باشد و آنها هم جواب داده باشند نامه جاسوسانه

  
  
  

 1عكس شماره     
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ى يا با آقاى وزيرى يا با ايشان و يا با وزير امور خارجه، آقاى يزد اند يا در نخست خودشان آمدند مالقات كرده    
كه مقام باالتر بداند گزارش دادند و آخر  اند و خالصه را براى اين دكتر سنجابى قبالً، يا با بنده و يا با ديگران كرده

صورت بوده و تمام اينها يا با اطالع بنده و وزير خارجه و يا به دستور  اين اند و تمامش به در پرونده گذاشته] را[همه 
 .تمام اقدامات رسمى بوده. اى باشد كدام چيزى نيست كه يك عمل مخفى و عمل خائنانه هيچما بوده، بنابراين 

آقاى بازپرس گفتند اگر شما اطالع از اين مطالب داشتيد و يا به دستور شما بوده پس جاسوسى نيست، من هم     
نظر من هم همين است، به  بينم جاسوسى نيست، ايشان هم گفتند كه دانم و مى اينها را كه من مى. گفتم نيست
البته با آقاى قدوسى هم كه مذاكره كردم ايشان هم نظر خالفى نداشتند، اما حاال . شود گفت جاسوس ايشان نمى

 .توانم قبول كنم و نه تكذيب چه چيزهايى در پرونده آمده و كشف شده بنده خبرى ندارم و نه مى
كنيم، يعنى چه؟  و يا در سوئد صحبتى يا تبادل اطالعات مىحتى آقاى بازپرس سؤال كردند كه در استكهلم     

عنوان  تبادل اطالعات از كجاست؟ گفتم اين يكى هم با اطالع بنده بوده حتى پيشنهاد خود من بوده، خود من به
پس از جريان انقالب شكوهمند ايران و فرار كارشناسان و يا ) دولت(وزير با مشورت وزير خارجه، و چون ما  نخست

ايستگاه آنها كه  26يا  25مسئولين و بعد از چنين هجومى كه به قصد تصرف البته به بعضى از مؤسسات و از جمله 
. وزير نخست) يكى از معاونين(در زمان شاه داير شده بود در سراسر ايران، به بازديد يكى از آنها من خودم رفتم با 

توانند  ها مى اى در ايران و از هركجا بشود اين دستگاه نقطهها طورى قوى است كه گويا هر تلفنى از  اين دستگاه
توانستند  ها و مكاتبات و عمليات را مى ها در شرق و جنوب ايران بود و اينها آمد و رفت ضبط كنند و از اين دستگاه

هم ) اه محل دستگاه(كه در سايت ) همافرها(ها را متخصصان خودمان  البته بعضى از اين دستگاه. كنترل كنند
همچنين اداره . ما كه فاقد اينها بوديم. ها خراب شده بود وجود داشت توانسته بودند به راه اندازند و بعضى از دستگاه

اى است كه مأمور اطالعات جاسوسى است از  اداره هشتم آن اداره. هشتم ساواك كه افراد آن فرار كرده بودند
طوركلى متالشى شده بود، يعنى  آن اداره هم به. كند ان فرقى نمىدشمنان ايران، چه در آن زمان و چه در اين زم

ها و  ها و همه پرسنل الزم براى كشف جاسوسى دولت موقت جمهورى اسالمى ايران فاقد همه وسايل و اسباب
ره دوم ها بود و ادا دادند، يك مقدارى اداره هشتم ساواك بود و اين اسباب هايى كه بايد اين كار را انجام مى دستگاه

هايى از شهربانى كه اينها مختل شده بود، يعنى دولت موقت محروم و فاقد از هر چيزى بود،  ارتش بود و قسمت
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هاى اقتصادى مالى  حاال در جنبه. صورت تحويل گرفتيم اين مثل بدنى كه گوش و چشمش كار نكند، ما دولت را به
 .سوسىو بانكى به كنار ولى از جنبه دفاع مملكت در برابر جا

ديديم و مطلع بوديم، مخصوصاً از ناحيه دولت شوروى و جاسوسانش  دانستيم و خوب مى از طرف ديگر خوب مى    
ما . شدند اينها به تعداد زياد از سرحدات وارد مى. ها در زمان حزب توده و غيره با اينها آشنا بوديم و كسانى كه سال

كوپتر در دشت مغان نشسته، مقدارى صندوق خالى كرده و  كه هلى اين را دكتر چمران كشف كردند. اطالع داشتيم
كس چيزى نگفت و نكرد،  كه هيچ درحالى. صورت اين طور و جاى ديگر هم به كردستانش همين. با جيپ آمدند بردند

ين بود ا. دست آوردند اى كه با فداكارى كه دكتر چمران آن افراد را تشكيل داده بود يك چنين اطالعاتى به جز عده
گوييد  نظر بنده شهادت من اينجا است كه اين تدبير به نظرم رسيد كه به سفير شوروى بگويم، شما مگر نمى كه به

شناسيم و حافظ و مدافع آن هستيم؟  ما طرفدار دولت جمهورى اسالمى هستيم و انقالب شما را به رسميت مى
ما به آنها . خواهند كه شما را از بين ببرند ها هستند مىكند و آن طرف بر عليه شما توطئه مى گوييد كه آن شما مى

گوييد و اگر اطالعاتى راجع به حريفتان داريد به ما بدهيد، اگر شما طرفدار دولت جمهورى  گفتيم اگر راست مى
سپس اين مطلب را به سفير امريكا هم گفتم و از آنها هم خواستيم اگر اطالعاتى راجع به شوروى . اسالمى هستيد

بندند كه  ممالك با هم قراردادهايى مى. گويند تبادل اطالعات دارند به ما بدهند، در زبان ديپلماسى به اين كارها مى
 .من هرچه اطالعات پيدا كردم عليه شما به شما بدهم و شما هم هرچه راجع به ما جمع كرديد به ما بدهيد

، منتها اين تبادل اطالعات ما معلوم بود كه يكطرفه است، ما قبالً هم با كشورهاى ديگر تبادل اطالعات داشتيم    
چون ما اطالعاتى نداشتيم كه به آنها بدهيم، اطالعات را آنها بايد به ما بدهند و بعد هم معنايش اين نبود كه هرچه 

مه نه در تمام مدت و در حال حاضر ه! آنها گفتند ما بگذاريم روى سرمان و مثل آيه قرآن وحى منزل بدانيم
هاى شناخته و نشناخته، آن اطالعات را دريافت  امضا آدم دولت از جاهاى مختلف با امضا و بى. صورت است اين به
يك خبر از اينجا يكى از آن . گويند مى» تقاطع«هاى اطالعاتى دنيا رسمش اين است كه به اينها  در دستگاه. كند مى

كنند، واال دريافت اطالع هيچ اين نيست  نند و يك چيز كشف مىك رو مى و يكى از جاى ديگر اينها را با همه روبه
ها  ها به ما چنين اطالعاتى ندادند ولى امريكايى اتفاقاً شوروى. كه هرچه او گفت، بگويد بله و زيرش را امضا كند

 .دادند
د و اين را فرست كند و مى جاسوس سندى پيدا مى. جاسوس يكطرفه است. كند جاسوس كه تبادل اطالعات نمى    

 .من براى بازپرس توضيح دادم و او هم پذيرفت
حاال اگر جرم . چيزى كه خيلى القاى شبهه كرده بود و من گفتم اين چيزى است كه من خودم مبتكر آن بودم    

دند و ايشان اين عمل را با اطالع بنده و وزير خارجه انجام دا. و يا خيانتى است بنده بايد به دادگاه بيايم نه ايشان
وزيرى با حضور ايشان و دكتر چمران؛ دكتر  دكتر چمران هم در اين دخالت داشتند و يك روزى در اتاق نخست

يزدى و بنده كاردار سفارت امريكا و آن شخصى كه گفته مسئول اطالعات خاورميانه است آمدند و اطالعات خيلى 
ها طرفدار صدام هستند و  كجا منتقل شدند، كدام عراق و لشكرهاى عراق كجا هستند، به]اينكه [زيادى راجع به 

]  اينكه[كرديم، از جمله سؤاالت  ها مخالف هستند، دادند و دستگاه پروژكتور هم بود و سؤاالتى هم ما مى كدام
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پرسيديم كه راجع به امام موسى صدر چه اطالعى داريد؟ راجع به افغانستان اطالعات دقيقى دادند، كه بعداً هم 
اى بوده كه  رسد جاسوسى بوده، خير جاسوسى نبوده، بلكه برعكس استفاده بنابراين اينكه به نظر مى. ع شدمفيد واق

كاره هستيم و آنها همه  گوييد كه ما هيچ گفتيم اگر شما راست مى ما از آنها كرديم و به اين دليل كه ما به آنها مى
، او همه اطالعاتى كه از شوروى در افغانستان و عراق داشت كاره هستند، پس اطالعاتى كه از آنها داريد به ما بدهيد

لشگرهاى غرب عراق منتقل شده بودند به شرق و حتى گفتند . هاى آن درست است بعداً ديديم كه خيلى. به ما داد
حقيقت مسئله اين بوده . كه در ميان اينها يك لشكر هوايى است كه آن مورد اعتماد صدام است و چيزهاى ديگر

 .است
موقع كه ما عليه كودتا تشكيالت مخفيانه  اين آقا در دوران نهضت مقاومت ملى، آن. شما اسم كاتم را برديد    

ها بودند و  درست كرده بوديم و آقاى اميرانتظام در آن موقع دانشجو بودند، ايشان مسئول ارتباط بين ما و خارجى
. باط با خارجى هميشه به معناى خيانت و جاسوسى نيستاين را در يك پيام تلويزيونى هم توضيح دادم كه ارت

شود تأثير  شود و بعد روى آنها مى بلكه بالعكس، همين ارتباطات است كه منجر به كشف خيلى از مسائل مى
ها ايران  مرداد انجام گرفت ادعايشان اين بود كه حزب توده و كمونيست 28ها وقتى كه كودتاى  امريكايى. گذاشت

و دولت . (واهند كرد و براى امريكا قابل قبول نبود كه شوروى بيايد و در ايران صاحب اختيار باشدرا تسخير خ
داشتند كه اين كار را ما ]توقع [خواستند اين كار را بكند و از ما هم  مصدق هم فروخته شده به آنها بوده و مى

 .)شد ها نوشته مى آمد مقاالت و اعالميه ىها هم مكاتبه به عمل م اين بود كه با روس. دهيم برايشان انجام مى

آنها رسمشان اين است كه . هرحال يادم نيست كه چگونه با ايشان آشنا شديم، كاتم آن موقع دانشجو بود به    
دهند كه هم مطالعه كنند و هم كارى انجام دهند و ايشان معرفى شده بود  هاى آخر را مأموريت مى دانشجويان سال
 .ان مطالعه كندكه راجع به اير

كنند  طور كه شنوندگان محترم مالحظه مى همان«در اينجا محمدى گيالنى قاضى شرع دادگاه اظهار داشت كه (    
هاى مذهبى را  الطائفه هستند و مورد احترام همه ملت هستند و سوابق درخشانى دارند، درس آقاى بازرگان كه شيخ

د و از قلم ايشان و راه حق ايشان، چه دانشجويان آن زمان و چه اين زمان آقاى بازرگان در آن دوره به دانشگاه بردن
ايشان مورد احترام همه ملت هستند و اين به آن معنا نيست كه من بنده طلبه كه فرزند آقاى بازرگان . فيض بردند

مهندس «فزود كه آقاى گيالنى ا» .ها هستند هستم، به ايشان نقادى نكنم و ايشان مرد پرتوانى در پذيرش نقادى
و » اند و ممكن است در جلسات بعدى شركت نكنند بازرگان در دادگاه تشريف دارند و براى شهادت تشريف آورده

اگر برنامه را در «: كند؟ مهندس بازرگان گفت در اينجا از آقاى بازرگان سؤال كرد آيا در جلسات بعدى شركت مى
ام و درواقع عمل خالف  ام، به مجلس نرفته كه من آمده چون امروز هم. اين جلسه تمام كنيد بهتر است

 ).»)4.(ام كرده
آشنا شديم، او ما را پيدا كرد يا ما او را پيدا ) كاتم(يادم نيست كه چگونه با هم : مهندس بازرگان در ادامه گفت    

اش اين بود  كاتم ابتدا عقيده. دايشان رابط ما با كاتم بو. كرديم، درهرحال دو سه نفر بودند بعداً ايشان تنها ماندند
در اين مذاكرات يك نوع . ها حق داشتيم كه اين كار را بكنيم تواند كارى بكند و ما امريكايى كه مملكت شما نمى
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هايى را كه او زده و  حرف. تهاجم بود كه البته ايشان گزارش آن را به كميته مركزى نهضت مقاومت دادند
قاى اميرانتظام نقاط ضعفى كه در ما بوده مخفى كرده و نگفته و برعكس به او حمله هايى كه ايشان داده و آ جواب

گويم كه علت اينكه من مجذوب اميرانتظام  اين را من براى اولين بار در اينجا مى. كرده و ايرادهاى او را گرفته است
شد كه چه چيز را بگويد و  اين مىشدم اين بود كه ايشان را در اين ارتباطات برخالف خودم، زرنگ ديدم كه نتيجه 

ايشان آقاى كاتم را كه در ابتدا دشمن سرسخت . كرد يعنى هرچيز را در جاى خودش صحبت مى. چه چيز را نگويد
در ) 5.(نام مليت و مليون در ايران ما و تهديدكننده ملت ما بود، چنان منقلب كرد كه كتابى در مورد ايران نوشت به

خان و اسامى مختلف و اسم مصدق و  لقانى آمده، اسم سيد جمال اسدآبادى، ميرزا كوچكآن كتاب اسم مرحوم طا
كنند يك  ها تصور مى طور كه امريكايى آن]وجه [سايرين آمده است كه ثابت كند كه حركت ملى در ايران به هيچ 

ن اسدآبادى و از ميرزا الدي اين عمق و ريشه دارد، از سيدجمال. چيز تحميلى و فرضى و از شوروى واردشده نيست
اول كسى كه اين كتاب را ترجمه كرد آقاى مهندس سحابى بودند كه دوران محكوميتشان را . خان و سايرين كوچك

 .نحوى اين كتاب را به زندان رساندند و ايشان در آنجا آن را ترجمه كردند گذراندند كه به مى
هاى امثال ما در كنترل ساواك  ترين آمدورفت موقع كه كوچك سال به انقالب مانده بود، آن 6در آن دوران كه     

اند و بهترين تبليغات را براى  اى هم نوشته بود، ايشان و همچنين افرادى ديگر مثل خبرنگارها كه مقاالت كوبنده
ات پيروزى انقالب كردند كه حتى يكى از اين خبرنگارها يك شماره به انقالب اختصاص داد، با هم ارتباط و مالق

داشتيم و بعد هم كه جمعيت دفاع از حقوق بشر را تشكيل داديم، دوستان ما كه در امريكا بودند خبر دادند كه 
 !پس كاتم اين است. كاتم شده بود مدافع ما در آنجا

يابى كه چگونه امريكا آن  گيرى هم يك دفعه به ديدن من آمد آن هم براى دلسوزى و راه كاتم بعد از گروگان    
خواست بكند، نكند و كالً  كاتم روابطش با ما اين بود و اينها را من براى اين گفتم كه كاتم  هايى كه مىكار

حتى موقعى كه بعد از سوليوان خواستند سفير بفرستند، آقاى يزدى با اطالعاتى كه در مورد . جاسوس نبوده است
عنوان سفير به  ر او شديم، همين كاتم بود كه بهآن سفير داشت، آن را قبول نكرد و از جمله كسانى كه ما خواستا

گوييد و نظرى بدى راجع به ايران نداريد كاتم را بفرستيد، يا دو  ايران بيايد و ما به آنها گفتيم اگر شما راست مى
 .نفر ديگر را كه اسم داديم كه اين موضوع را من خودم خدمت امام هم عرض كردم

اما راجع به بند آخر كيفرخواست اصل . كنيم دانم، چون ما روى ظواهر كار مى من نمىاما حاال باطناً چه جور بود     
عنوان رئيس مجلس بررسى قانون اساسى نوشته شده بود كه در اينجا ايشان متهم  اى به قضيه اين است كه نامه

اوالً اين نامه در هيئت  توانم عرض بكنم اين است كه آنچه بنده مى. اند اند كه برعليه اين مجلس توطئه كرده شده
اى و آقاى مهدوى  وزيران مطرح شد و با امضاى اكثريت تصويب شد و با حضور آقايان هاشمى رفسنجانى، خامنه

 .كنى كه اينها به سمت معاون وزارت كشور و مسئول حضور داشتند
ام عليه خودشان تلقى شدن، آقاى هاشمى رفسنجانى گفتند ممكن است عمل اين آقايان را ام بعد از تصويب    

كنم قبل از اينكه اين نامه تسليم رئيس مجلس خبرگان بشود، موضوع را با امام در  پس من پيشنهاد مى. كنند
. جريان بگذاريم و فردا صبح آقاى احمد صدر حاج سيدجوادى، كتيرايى و چند نفر و خود من به حضور امام رفتيم
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و ما هم قبول كرديم و همان شب در همان . د و جواب منفى دادندنامه را خدمت ايشان داديم و خوششان نيام
ايم، به هيچ كس چيزى نگوييم و همان موقع  جلسه هيئت وزيران قرار شد تا موضوع را با امام در جريان نگذاشته

گران در كه ايشان با دي هم من به آقاى اميرانتظام گفتم كه شما در اين مورد چيزى با خبرنگاران نگوييد، ولى اين
 .اين زمينه چه صحبتى كرده و چه مأموريتى داشته من خبر ندارم و مأموريتى هم به ايشان نداده بوديم

 .و اينكه گفته شد آقاى اميرانتظام درصدد انحالل مجلس بوده درست نيست، اين فكر از خيلى وقت پيش بود    
 بعد به تصويب شوراى انقالب قبالً طرح قانون اساسى را هيئت دولت تنظيم كرده بود و     
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اتفاقاً چون خيلى عجله در اين كار بود، هم ما و هم امام نگران بوديم كه تصويب قانون اساسى طول . رسيد مى 

كرد بعد به  ويب مىآن مواد را اول هيئت دولت تص. كردند هايى كه ضدانقالب مى بكشد، مخصوصاً با آن توطئه
صورت طول  اين گذاشتند و به گذاشتند و بايد هم مى داد و آنها هم مته روى خشخاش مى شوراى انقالب مى

كرديم، با  در نتيجه بعداً با هم جلسه مشترك تشكيل داديم و مواد آخر را در جلسه مشترك بررسى مى. كشيد مى
امام هم جز پنج مورد كه سه مورد آن خيلى جزئى بود و دو . فرستاديم كرديم و خدمت امام مى همديگر تمام مى

جمهورى بايد شيعه باشد و دوم اينكه قاضى بايد مرد  مورد آن كمى اساسى بود، يكى اينكه تصريح بشود كه رئيس
تنها مورد تصويب صددرصد دولت موقت  نويس قانون اساسى نه خواهم بگويم كه آن طرح پيش يعنى مى. باشد

منتخب امام و شوراى انقالب بود، بلكه خود امام هم كه همه آن را مالحظه كرده بودند، فقط در پنج منصوب و 
ديديم كه در مجلس خبرگان تغييرات  ما وقتى مى. جز پنج مورد، مورد تأييد بود نقطه ايراد داشتند كه گفتم به

مصلحت نيست و بعد هم اين صحبت !) تنظر كه در دنيا جرم نيس(شود كه يك مقدارش به نظر ما  زيادى داده مى
ها اخالل خواهند كرد و خواهند گفت كه اين  شد كه حتماً بعد از اينكه اين قانون از رفراندم گذشت، ضدانقالبى
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كند، اگر  خالف قانون است و شرعاً هم وكيل وقتى كه در مدت محدود شاخص و چيزى را براى يك ماه معين مى
دتاً حق ندارد و بعد امام به صفت واليت فقيه چون واليت از طرف امت دارند اين وكالت يك ماه بگذرد، ديگر او قاع

بنابراين اين فكرى نبود كه ايشان تلقين به ما كرده باشد و همچنين ما هم . را مجدداً به مجلس خبرگان دادند
! يك نفر يا دو نفر دربياييم؟كه مثالً تحت تأثير ... پخته بوديم، هفده وزير كاركشته مثل صدر حاج سيدجوادى و

هرحال ممكن است يك موضوعى را چند نفر به  به. صدر هم جزو كسانى بود كه پيشنهاددهنده بود اهللا بنى آقاى فتح
عقلشان برسد، پيشنهاد بكنند و به نظرشان بيايد و تشخيصشان اين است و وقتى تشخيص از مجراى قانونى انجام 

خواهم بگويم اوالً آن  هرحال در اين زمينه مى اشد و اما اگر برخالف بشود بله، بهكنم كه جرم ب بشود، گمان نمى
ها براى اين نبود كه  اند، اين يادداشت نوشته) كنار آن نامه انحالل مجلس خبرگان(چيزى كه ايشان گويا در كنارش 

 .ى ايشان برداشته بودنددر سطح عموم پخش شود گويا در سوئد حمله كرده بودند به منزل ايشان از اثاث شخص
تيرى بخرم و  خدمت آقاى قدوسى هم گفتم كه اين صحيح نيست، به ايشان گفتم فرض كنيد بنده يك هفت    

ام براى  تير را خريده تعالى من اين هفت باسمه«نويسم كه،  گذارم و روى آن مى تير يك كاغذى مى روى آن هفت
آيا شرعاً و . آورند گذارم، بعد اشخاصى اين را خدمت شما مى ام مى انهو اين را توى خ» اينكه آقاى قدوسى را بكشم

ام آيا اين شرعاً جرم است؟ قانوناً جرم است؟ يك قصدى بوده اين قصد هم  ام و امضا هم كرده كه من نوشته قانوناً آن
كه اين مذاكرات را هم خواهم بگويم  ايشان گفتند جرم نيست، مى. تحقق نيافته و اين قصد از قتل كه باالتر نيست

با دادستان كل انقالب بنده داشتم و ايشان فرمودند كه اين كنار، در نامه به تو بد گفته، گفته كه فالنى قاطع 
 .پذيرم ها گفتند ايشان هم بگويند درهرحال اگر آن جرم است من مى نيست، گفتم خيلى

شما نگفتيد كه بعد از اينكه مجلس خبرگان را «: در اينجا عضو حقوقدان دادگاه از مهندس بازرگان پرسيد[    
 »كرديد؟ خواستيد منحل كنيد چكار براى قانون اساسى مى مى
. االن يادم نيست كه در آن نامه هم هست يا نيست و يا شفاهى خدمت امام گفتيم يا نه«: وى در پاسخ گفت    

بايستى دولت طرحى  وارد كرده بودند كه مىتشكيل مجلس مؤسسان از وظايفى بود كه امام كتباً در حكم بنده 
 ]».وقت آنها اين را ببينند و تصويب بكنند پياده بكند و ملت اعضاى مجلس مؤسسان را انتخاب كنند و آن

شد در هيئت دولت و هم شوراى انقالب يك روزى كه  ما در ضمن اينكه مشغول اين كار بوديم و چون دقت مى    
قايان شوراى انقالب در قم ايشان نگرانى و حتى يك مقدار هم تندى اظهار كردند كه آقا به خدمت امام رسيديم با آ
بدهيد من ... كنيد و خواهند بكنند و چرا اينقدر تعلل مى رود و معلوم نيست كه چكار مى مملكت دارد از دست مى

نجانى، دكتر بهشتى و آقايان هاشمى رفس. يعنى همان طرحى كه تهيه شده بود. گذارم خودم به رفراندم مى
زاده، اينها مصر بودند كه اصالً انتخابات  اى بنده يادم هست، بقيه يادم نيست، و همچنين آقاى قطب خامنه

 خواهند بكنند، بكنند  طور كه امام فرمودند همين را بدهيم خدمتشان و اصالحى هم اگر مى خواهيم چكار؟ همان مى
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كه آن موقع عضو ساده ) (6(صدر مرحوم طالقانى، دكتر سحابى، آقاى صدر، بنده و آقاى بنى. همان را رفراندم كنيم 

ماده  180داليل مرحوم طالقانى اين بود كه آقا اين . داليلى هم داشتيم. ما مخالفت كرديم) شوراى انقالب بودند
ماده موافق باشد،  178ماده مخالف باشد ولى با  2ت كسى با چيزى نيست كه بشود به رفراندم گذاشت، ممكن اس

استدالل بنده و دولت اين بود كه اوالً امام به خبرنگاران خارجى و اشخاص مختلف . چه بكنيم؟ و صحيح نيست
و هرچه ) بودن عالوه بر اسالمى(حكومت ما حكومت مردمى است . خواهيم بكنيم فرمودند اينكه ما تحميل نمى

واهند آن قانون اساسى ما خواهد بود، بنابراين مجلس مؤسسانى خواهد بود كه مردم آزادانه انتخاب مردم بخ
عنوان رئيس دولت منتخب امام بارها اين را به مردم وعده داده بودم و حاال  امام فرموده بودند و من هم به. كنند مى
وقت خواهند  وكول بكنيم و بگوييم نه مردم آنايم اين را م شود بياييم يك همچنين چيزى را كه وعده داده نمى

نه چون ضرورت است بگوييم كه چون ضرورت ديديم ما از «امام فرمودند كه . گفت كه شما كاله سر ما گذاشتيد
نه آقا، شما رهبر كل چنين انقالبى هستيد، فرد عادى نيستيد كه بگوييد، «صدر گفتند كه  ، آقاى بنى»آن برگشتيم

مرحوم طالقانى پيشنهاد كرد كه آقا اين كار را بكنيم، حد وسط » .گويم طور مى گفتم و حاال اين مى طور موقع آن آن
 70ترى  شود، يك مجلس كوچك نفر باشند آن خيلى طوالنى مى 350آن مجلس مؤسسانى كه قرار بود . را بگيريم

 3نفر باشند  16ز آذربايجان مثالً كه ا نفرى تشكيل بشود و در اين مجلس نمايندگان همه هست، فقط به جاى اين
كنند و اتفاقاً اين را امام تصويب كردند، و  شود و درهرحال مردم هم تصويب مى تر انجام مى نفر باشند اين سريع 5يا 

ما پيشنهاد داديم كه آقا ) يعنى در اواسط مجلس خبرگان(موقع كه به آن مرحله رسيد  آن. قرار هم اين طور شد
خواستيد بكنيد انجام بدهيد، چون االن خيلى از چيزها تغيير پيدا كرده، و اشكاالتى  موقع مى ه آنهمان كارى را ك

 .دارد، همان قانون اساسى كه دولت تصويب كرده بود به رفراندم بگذاريم
من ديگر حرفى ندارم ولى هروقت باز هم كارى بود بنده حاضرم تا توضيح «بازرگان در آخر اضافه كرد كه     

 ».دهمب
عنوان شاهد البته شاهدى كه دفاع هم در آن بوده است،  جناب آقاى بازرگان به«: محمدى گيالنى پاسخ داد كه    

 ».كند در دادگاه قضايى اسالم كسى بخواهد دفاع بكند آن هم اشكالى ندارد اسالم منع نمى
هاى مهندس  گان در مورد صحبتكنند اى از شركت هايى كه عده سپس حاكم شرع دادگاه در مورد اعتراض    

 .بازرگان كرده بودند، جواب داد
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بنده چندين نامه براى گرفتن وكيل «: ندادن دادگاه براى گرفتن وكيل، گفت آنگاه اميرانتظام در مورد اجازه    
 ».ام نوشته

 ».آقاى بازرگان هم شهادت دادند، و هم وكيل بودند«: در اين موقع حاكم شرع گفت    
موكول ) فروردين 8(عنوان تنفس تعطيل گرديد و جلسه آينده به سال آينده  دقيقه به 5و  12گاه در ساعت داد    

 .گرديد
  
  
  
  
  
  

  جلسه دوم    
 )1360ماه  فروردين 8(    

  
دومين جلسه محاكمه در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى مركز و به رياست محمد محمدى گيالنى با يك وقفه  

 .وزه به علت تعطيلى ايام نوروز، تشكيل شدر 10
شده  در اين جلسه دادگاه، پس از قرائت آياتى از قرآن مجيد، حاكم شرع تفسير كوتاهى در مورد آيات تالوت    

در قرآن دو گناه بزرگ است كه بسيار تقبيح شده است، يكى مسئله «: محمدى گيالنى در اين مورد گفت. بيان كرد
جاسوسى مسئله روى دل بازكردن با دشمنان دين است و «: وى اضافه كرد» .ى جاسوسى استرباخوارى و ديگر
 ».فرمايد كسى كه با دشمنان دين روى دل باز كند او با خدا رابطه ندارد قرآن كريم مى

نيايى و اگر كوتاه «: گويد به شخصى رباخوار مى) يعنى ربا(قرآن كريم در مورد مسئله ديگر «: وى همچنين افزود    
 ».دست از اين عمل خالف برندارى، پس آماده جنگ با خدا باش و اعالن جنگ بده

اتهامى كه دادسراى انقالب به شما وارد كرده «: حاكم شرع همچنين در قسمت ديگرى خطاب به متهم گفت    
ر شديدى را است فعالً در مرحله اتهام است كه از معاصى كبيره الهى است و در صورت اثبات جاسوسى كيف

 ».دربرخواهد داشت
اميرانتظام بالفاصله » آقاى اميرعباس هويدا بفرماييد«: در اين موقع محمدى گيالنى خطاب به اميرانتظام گفت    

 »!ببخشيد«اعتراض كرد و گيالنى گفت 
 :من قبل از شروع مدافعات نسبت به دو مطلب اعتراض دارم«: در ادامه اميرانتظام چنين گفت    
 .دادگاه مرا از حق داشتن وكيل برخالف قانون اساسى منع كرده است. 1    
 ».خواهم كه اين اسناد را به من بدهند دادگاه اسناد مورد ادعاى خود را در اختيارم قرار نداده است و مى. 2    
 :بعد اميرانتظام متن مدافعات را كه كتباً تهيه كرده بود به شرح زير قرائت نمود    
 »اهللا الرحمن الرحيم سمب«    
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طور كه آرزوى امام ما و همه  اميدوارم اين سال همان. گويم سال نو را به ملت مسلمان و آزاده ايران تبريك مى    
. ها و تبديل آنها به مدرسه و دانشگاه باشد كردن زندان شماست سال اجراى قانون، سال اجراى عدالت، سال خالى

 .كنم فرخواست سخنانم را با آياتى چند از قرآن مجيد شروع مىضمن رد اتهامات مذكور در كي
حق را به باطل مپوشانيد و حق را پنهان نكنيد » .والتلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و انتم تعلمون«    

 )42بقره، . (دانيد كه شما مى درحالى
رمنّكم شنĤن قومٍ على اال تعدلوا اعدلوا هو اقرب يا ايهاالذين آمنوا كونوا قوامين للّه شهداء بالقسط و اليج«    

گفتن و گواهى به داد باشيد و دشمنى با قومى و  ايد به پاى ايستيد به حق اى كسانى كه ايمان آورده» .للتقوى
تر  البته عدالت پيشه كنيد كه به تقوى و پرهيزكارى نزديك. گروهى شما را وادار نكند كه به عدالت رفتار نكنيد

 )8مائده، . (كنيد آگاه است بترسيد از خشم خداوند كه او از آنچه كه شما مى است و
دارند و  كسانى كه مردم را از خدا بازمى» .اهللا و يبغونها عوجاً و هم باالخرة هم كافرون الذين يصدون عن سبيل«    

 ).19هود، (ان هستند ايم جويند آنان در آخرت هم كافر و هم بى در آن عيب بينند و راستى آن را كجى مى
بگو پروردگار ما روز رستاخيز همه ما را با هم » .قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق و هوالفتّاح العليم«    

 )26سبا، . (خواهد آورد پس از آن ميان ما به داورى درست و راست كار گشايد و او حاكم كارگشاى داناست
قدر رسا و نافذ كن كه به تمام  الهى داليلم را آن. ن كه همه آن را به خوبى بفهمندخداوندا، بيان مرا آن چنان ك    
اند از  الهى چشم و دل همه آنهايى كه به قضاوت درباره اعمال من نشسته. ها نفوذ كند و مورد قبول قرار گيرد دل

الهى عدالت . گويم بحق بپذيرند ىداورى منزه ساز و آنچه را كه با عنايت به واليت تو، بحق م هر نوع كدورت و پيش
الهى . را كه مظهرى از وجود توست، حاكم بر اعمال ما فرما تا با اجراى آن باعث رضا و انسجام امت مسلمان شويم

روز بازداشت به من زندگى و حيات دادى تا اتهاماتى را كه برخالف  463گويم كه پس از  تو را سپاس فراوان مى
و دولت موقت نسبت داده شده است، جواب دهم و از شرف و حيثيت اجتماعيم در پيشگاه رضاى تو به دروغ به من 
كنم كه دستور فرمايند تمامى مدافعات مرا از راديو و تلويزيون  از دادگاه محترم تقاضا مى. تو و ملت ايران دفاع كنم

كنم كه همه مطالب و  ها تقاضا مى امهاز راديو تلويزيون و روزن. ها نيز درج نمايند پخش كنند و آن را در روزنامه
اى درباره  روز عده 463مدت . عرايضم را بدون هيچ تغيير و تفسيرى براى قضاوت ملت مسلمان ايران منتشر سازند

من اينك . اند، گفتند و نوشتند و حضور خداوند را در اعمال نهان و آشكار خود فراموش كردند من هرچه خواسته
 :شوم ستور خداوند را باز يادآور مىعنوان يك مسلمان د به

القيمه اعملوا ما شئتم  النّار خير، ام من يأتى آمنا يوم ان الذين يلحدون فى آياتنا اليخفون علينا افمن يلقى فى«    
كنند بر ما پوشيده نيستند، آيا آن  روند و ميل به باطل مى هاى ما كج مى كه در نشان كسانى» .انّه بما تعملون بصير

شود بهتر است يا كسى كه روز رستاخيز ايمن است و بيم ندارد؟ بكنيد شما  ى كه فردا در آتش دوزخ افكنده مىكس
 )40فصلت، . (كنيد آگاه است آنچه كه خواهيد كه خداوند بر آنچه مى

اطر رضاى از پيشگاه رهبر بزرگ انقالب، آيات عظام و همه روحانيون و همه خواهران و برادران كه قلبشان به خ    
داورى به مطالبم گوش دهند و با قبول حضور خداوند به  كنم بدون هرگونه پيش تپد، تقاضا مى خدا و ايران مى
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كه در  8قضاوت بنشينند و درصورتى كه عرايضم را درست تشخيص دادند طبق دستور خداوند در سوره مائده آيه 
 .از حق دفاع كنند عنوان يك وظيفه خدايى شروع سخنانم به آن توسل جستم به

اهللا محمدى گيالنى در تفسير آيه كريمه قرآن فرمودند كه من  حضرت آيت 26/12/59در جلسه گذشته     
سمبل عدالت اسالم است، هر ) ع(طور كه دستور حضرت على ضمناً توضيح فرمودند همان. توانم آزادانه دفاع كنم مى

 .عنوان متهم قائلند اى من هم بهحقى را كه براى نماينده دادستان قائل هستند بر
به همين دليل به استحضار ايشان . ها مسلمان در ايران و سراسر جهان است اجراى اين فرمايشات آرزوى ميليون    
عالى  جانب نبودم، اميدوارم جناب رسانم كه نماينده محترم دادستانى و دادستان از حقوقى برخوردار بودند كه اين مى

راى اجراى عدالت اسالمى حقوق مساوى و آنچه را كه دادستانى از آن برخوردار بوده است به دستور فرماييد ب
 :اند از اين حقوق عبارت. جانب هم داده شود اين
ام و با وجود اظهار صريح  فرمايند كه من هرگز آنها را نديده نماينده محترم دادستانى به مداركى استناد مى. 1    

امروز » دهند اگر قرار شد شما را محاكمه كنند اين مدارك را در اختيار شما قرار مى«خود ايشان در بازجويى 
 .ام جانب است و هنوز اين مدارك را بنده رويت نكرده دومين جلسه محاكمه اين

دادستانى براى اثبات ادعاى خود امكان دسترسى به هركس و هر مطلبى را داشته در حالى كه من از . 2    
ام اسناد و  روز گذشته بارها كتباً تقاضا كرده 463ام و در مدت  ن حق در جوامع بشرى محروم بودهتري ابتدايى

خارجه، سفارت ايران در سوئد كه شامل صورت جلسه كليه مذاكرات و  وزيرى، وزارت مدارك موجود در نخست
لتى است در اختيارم قرار دهند صورت نسخ دو ها و چه به جانب چه در روزنامه ها و اظهارات اين نسخى از مصاحبه

 .اند كه هنوز حتى جوابى به درخواست من نداده
قانون اساسى حق مسلم هر متهمى است برخالف قانون از من سلب  34حق داشتن وكيل را كه طبق اصل . 3    

 .اند و به جاى اجراى قانون به تعارف برگزار شده است كرده
مشابه اين قدردانى از طرف . ام كه مورد قدردانى مسئولين امريكا قرار گرفتهام  در كيفرخواست من متهم شده. 4    

وزيرى وجود دارد و من دسترسى به  ها در نخست ها در مورد من به عمل آمده است كه اصل اين نامه اكثر سفارتخانه
 .آنها ندارم

كه عادالنه با مسئله برخورد  درحالى. هاى گروهى دربست در اختيار مدعى يعنى دادستانى است رسانه. 5    
اند، پس  جانب نموده ها ساعت صرف انتشار اتهامات غلط وارده بر اين روز كه بيش از ده 463حتى پس از . اند نكرده

از اولين جلسه دادگاه فقط متن كامل كيفرخواست را منتشر ساختند، ولى بيانات كامل جناب آقاى مهندس 
عالى استدعا دارم به خاطر اعتالى اسالم و  ت بود پخش نكردند، من از جناببازرگان را كه روشنگر همه اتهاما

و مظهر عدالت اسالم در جلسه قبل فرموديد، ترتيبى اتخاذ فرماييد كه ) ع(كردن آنچه را كه از حضرت على ثابت
ه نسبت به اتهامات هاى گروهى نيز به طور عادالن جانب قرار دهند و رسانه مدارك ذكرشده در فوق را در اختيار اين

صورت  و مدافعات برخورد اسالمى نمايند و ملت ايران را در جريان حقايق و با حفظ حقوق طرفين قرار دهند، به
جانب سلب شده است به من  اند و حقى را كه از اين روزه گذشته عمل كرده 463جانبه كه در تمام مدت  يك
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در اينجا . توانم آزادانه و با بيان حقايق اتهامات را رد نمايم ودند مىاهللا گيالنى ضمناً فرم حضرت آيت. تفويض نمايند
رسانم كه جز كالم حق از زبانم جارى  نمايم و به استحضار ايشان و ملت ايران مى از بيانات ايشان كمال تشكر را مى

ست و دادگاه، مرگ و من در ميدان سيا. من در مكانى قرار دارم كه حد فاصل بين مرگ و زندگى است. نخواهد شد
بنابراين جز حق چيزى نخواهم گفت و قضاوت را به خواست . دهم شرافتمندانه را بر زندگى ننگين ترجيح مى

در جلسه قبل جناب آقاى مهندس بازرگان كه مثل همه عمر مظهر و سمبل دفاع از حق . كنم خداوند واگذار مى
وزير و سفير جمهورى اسالمى ايران و همچنين  نخستاند و مطالبى درباره خدمات من در سمت معاونت  بوده
شناسند، مطرح كردند و درباره اتهامات وارده بر  خوبى مى مرا به 30-29هاى  عنوان يك خدمتگزار ايران كه از سال به

عنوان مقام مسئول در رابطه با سياست دولت موقت انقالب گواهى و شهادت دادند و اين شهادت را وظيفه  من به
من ضمن تشكر و سپاس از شهادت صادقانه ايشان از خداوند متعال طلب طول عمر . دانستند و ملى خود مى شرعى

 .نمايم و توفيق بيشتر به اسالم و ايران را براى ايشان آرزو مى
 اعضاى محترم دادگاه، براى اينكه شما بتوانيد مطابق با دستورات دين مبين اسالم درباره اتهامات كذب قضاوت    

شدن مطلب براى آقايان من  فرماييد، وظيفه نماينده دادستانى است كه اين اتهامات را ثابت نمايد ولى براى ساده
ثابت . آمده از النه جاسوسى امريكا مداركى است كه توسط فاسقين تهيه شده است دست كنم كه مدارك به ثابت مى

دليل عدم تأييد  كنم كه اين اسناد به ثابت مى. بوده استماندن اين مدارك از روى نقشه و برنامه  كنم كه باقى مى
كنم كه  ثابت مى. كنم كه اين اسناد ساختگى است ثابت مى. مقامات مسئول و متخصص فاقد ارزش قانونى است

دهندگان به زبان فارسى تسلط  كنم كه گزارش ثابت مى. دروغ و خالف واقعيت فراوانى در اين اسناد وجود دارد
كنم كه  ثابت مى. اند كه با واقعيت تفاوت فراوان دارد اند و فقط استنباط خودشان را گزارش كرده تهكافى نداش

كنم كه  ثابت مى. ترجمه اسناد از انگليسى به فارسى درست انجام نشده و به تأييد هيچ مقام مسئولى نرسيده است
كنم كه تمام  ثابت مى. اين اسناد را بخواند تواند نماينده محترم دادستانى به زبان انگليسى تسلط ندارد و نمى

كنم كه بنابر  ثابت مى. عنوان يك مقام مسئول دولت و با اجازه دولت و امام انجام گرفته است مذاكرات و مكاتبات به
و دادگاه را توجه . شود يك اصل فقهى، با توجه به داليل فوق با امكان اشتباه و شبهه، كيفرخواست ساقط مى

قضات را در هنگام شك و ترديد از قضاوت ]  كه مبنى بر اين[به مالك اشتر ) ع(فرمان حضرت على دهم به مى
قبل از . اين اتهامات موهوم و سراپا كذب، قابل رسيدگى و صدور رأى در يك دادگاه اسالمى نيست. بازدارد

ادگاه و حاضرين در اين واردشدن به مباحث فوق اجازه دهيد خودم را معرفى كنم تا هم شما اعضاى محترم د
جلسه و هم هموطنان عزيز من بتوانند با توجه به شناخت بيشتر خدمتگزار انقالب اسالمى و ايران به قضاوت 

 .بنشينند
نام پدرم يعقوب، نام مادرم كبرى، نام پدر پدرم محمد، نام مادر پدرم معصومه . اميرانتظام: فاميل. عباس: اسم    

: تحصيالتم. ساله 10ساله و  7ساله،  4سلمان، پيرو مذهب شيعه، متأهل داراى سه فرزند اهل تهران، م. بوده است
عضو : ام سوابق سياسى. سال سابقه مديريت 25داراى . التحصيل دانشگاه تهران، پاريس، كاليفرنيا در امريكا فارغ

وزير  ، معاون نخست1357ال فعال نهضت مقاومت ملى ايران، عضو نهضت آزادى، فعال در دوران انقالب در طول س
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چون بشر ذاتاً فراموشكار است و . در دوران دولت موقت و سفير جمهورى اسالمى ايران در پنج كشور اسكانديناوى
ترى  گردم تا شما بتوانيد با ديد وسيع كند با اجازه به چندسال قبل برمى اش را خيلى زود فراموش مى گذشته

خاطر داريد كه جناب آقاى مهندس بازرگان از طرف پيشواى  كنم، همه به ع مىاز دولت موقت شرو. قضاوت بنماييد
 :وزير انتخاب شدند متن فرمان رهبر انقالب چنين است عنوان نخست انقالب حضرت امام خمينى به

  
  

 15/11/57: تاريخ    

  اللَّه الرحمن الرحيم بسم    
  جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان 
شوراى انقالب، برحسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراى اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت بنا به پيشنهاد  

ايران كه طى اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبرى جنبش ابراز شده است و 
بقتان در مبارزات اسالمى و به موجب اعتمادى كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسالم و اطالعى كه از سوا

عالى را بدون درنظرگرفتن روابط حزبى و بستگى به گروهى خاص، مأمور تشكيل دولت موقت  ملى دارم، جناب
نمايم تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آراى عمومى ملت درباره تغيير نظام  مى

ل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسى نظام سياسى كشور به جمهورى اسالمى و تشكي
مقتضى است كه اعضاى دولت موقت . جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت برطبق قانون اساسى جديد را بدهيد

كارمندان دولت و ارتش و افراد ملت . ام تعيين و معرفى نماييد را هرچه زودتر با توجه به شرايطى كه مشخص نموده
يافتن  با دولت موقت شما همكارى كامل نموده و رعايت انضباط را براى وصول به اهداف مقدس انقالب و سامان

موفقيت شما و دولت موقت را در اين مرحله حساس تاريخى از خداوند متعال مسئلت . امور كشور خواهند نمود
 .نمايم مى
  اللَّه الموسوى الخمينى روح    
دليل شناسايى چندين ساله و اعتمادى كه به جناب  ظه فرموديد رهبر بزرگ انقالب بهطور كه مالح همان    

هاى ميليونى خودشان  پيمايى مهندس بازرگان داشتند ايشان را انتخاب كردند و بعد هم ملت ايران با تظاهرات و راه
 .اين انتصابات را تأييد كردند

شناسايى طوالنى كه از آنها داشتند، انتخاب كردند كه من  آقاى مهندس بازرگان هم همكاران خودشان را با    
سال  30مجبورم درباره انتخاب خودم به سمت معاونت ايشان توضيحات بيشترى بدهم و به همين دليل شما را به 

شدن صنعت نفت و مبارزات ضداستعمارى ملت ايران به رهبرى دكتر محمد مصدق، من  در دوران ملى. برم قبل مى
دانشگاه تهران بودم و در آن جنبش و حركت مردمى سهم كوچكى داشتم و پس از كودتاى ننگين امريكا  دانشجوى

گذاران نهضت مقاومت ملى  اطالع داريد كه بنيان. به عضويت نهضت مقاومت ملى درآمدم 1332مرداد  28در 
زنجانى و عده ديگرى از مردم آزاده  اهللا اهللا طالقانى، دكتر سحابى، رحيم عطائى، آيت آقايان مهندس بازرگان، آيت

آشنايى من با جناب آقاى مهندس بازرگان از دانشكده فنى و بعد هم از نهضت مقاومت ملى شروع شد . ايران بودند
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من در مكتب اين سرباز فداكار اسالم و ايران، درس مبارزه با ظلم و زور را آموختم و . و تا به امروز ادامه داشته است
فعاليت نهضت مقاومت چندين سال ادامه . گويم كه چنين سعادت و افتخارى را به من عطا كرد مى خدا را سپاس

تقريباً متوقف شد و پس از قيام  1334ها كاهش يافت و در حدود  داشت و با فشار و كنترل شديد ساواك، فعاليت
ولوژى اسالمى فعاليت خود را آغاز به رهبرى پيشواى بزرگمان امام خمينى تنها حزبى كه با ايدئ 42خونين خرداد 

كرد، حزب نهضت آزادى ايران به رهبرى آقاى مهندس بازرگان بود كه من هم افتخار عضويت اين حزب را داشتم و 
پس از مدت كوتاهى از شروع فعاليت نهضت آزادى من براى كسب دانش بيشتر به اروپا و بعد به امريكا رفتم و 

بدين معنى كه از ابتداى سال . شروع شد 57فعاليت مجدد سياسى من از اوايل سال . دمساليان دراز دور از ايران بو
گرفت تمام فعاليت من و همكارانم در دفتر كارم متمركز  تدريج انقالب شكوهمند مردم مسلمان ما اوج مى كه به

براى رهبران انقالب در  ها و مجالت خارجى و چاپ آنها به زبان فارسى و ارسال آنها شده بود به ترجمه روزنامه
شروع شد، آن هم پس از مالقات آقاى مهندس بازرگان و  57شهريور  17همكارى نزديك و مجدد از روز . تهران

البته قبل از اين تاريخ در سفرى كه من . ها مذاكره با ايشان و تقاضاى من براى شركت بيشتر در كارها و فعاليت
هاى مهندس بازرگان شده بود، در فرودگاه پاريس  و تصادفاً همزمان با مسافرت براى ديدار امام به پاريس رفته بودم

روزى شروع شد، چه  و در طول سفر به تهران با ايشان صحبت كرده بودم و به هرصورت فعاليت من به صورت شبانه
اى مهندس هاى آق ها و مالقات با شركت در جلسات شوراى نهضت آزادى و هيئت اجراييه آن و چه در مصاحبه

هاى سياسى نهضت آزادى بنا به تصميم هيئت اجراييه و دبيركل حزب آقاى  بازرگان و مسئوليت مذاكره و تماس
دانم عضو گروه رهبرى  مهندس بازرگان به عهده من محول شده بود و آقاى مهندس بازرگان هم تا آنجا كه من مى

اين همكارى و مشاركت من در پيشبرد كارهاى . ب گرديدانقالب در تهران بودند كه بعدها تبديل به شوراى انقال
بنا به دستور و حكم كتبى آقاى  57بهمن  23انقالب تا آخرين لحظات پيروزى ادامه داشت و در صبح روز دوشنبه 

وزيرى شدم و در اين كار  هاى نخست گرفتن ساختمان وزير دولت موقت، مأمور تحويل مهندس بازرگان نخست
. تر محمد شبسترى وكيل محترم مجلس شوراى اسالمى و آقاى عباس رادنيا كمك شايانى كردنداالسالم دك حجت

بعدازظهر همان روز به آقاى مهندس بازرگان تلفن كردم و تقاضا  2ها نزديك ساعت  ساختن ساختمان پس از آماده
وزير دولت موقت  عنوان نخست هاى كه ورود ايشان را ب وزيرى بيايند و آمدند در لحظه نمودم كه به ساختمان نخست

عنوان معاون خودشان  گفتم، ايشان به من گفتند كه مرا به وزيرى تبريك مى انقالب در پلكان ساختمان نخست
 پذيرم يا نه؟ اند، مى انتخاب نموده

سال انتظار براى پيروزى مردم و شوق وعشق خدمت به انقالب كه من هم در آن سهيم بودم، حتى اجازه  26    
فكركردن به من نداد و بالفاصله به ايشان گفتم سرباز كوچكى هستم كه هرجا خدمتى از طرف دولت انقالب به من 

وزير انتخاب شدم و پس از چند روز  ترتيب به سمت معاون نخست محول شود با جان و دل خواهم پذيرفت و بدين
سال آشنايى و  26ه انتخاب من برمبناى بنابراين توجه فرماييد ك. وظيفه سخنگوى دولت هم به من محول شد

طلبى نبود، بلكه از احساس وظيفه شرعى و ملى من  شناخت انجام گرفت و قبول اين وظيفه از طرف من يك فرصت
گويم و در  كه با عنايت و هدايت پروردگار منشا خدماتى شدم خدا را سپاس مى بود كه آن را پذيرفتم و از اين
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وزير و سخنگوى دولت بودم با  در مدت پنج ماهى كه در سمت معاونت نخست. بلند هستمپيشگاه او وملت ايران سر
نداشتن هيچ امكانى مانند ساير برادرانم در دولت، آنچه در توانايى جسمى و فكرى داشتم به عنايت خداوند به كار 

فاً در آن موقع برادر گرفتم واين خدمات در حدى بود كه در اولين سفرى كه از سوئد به تهران آمدم و تصاد
عنوان وزير كشور مشغول خدمت بود، آقاى مهندس بازرگان گفتند كه پس از رفتن من و آقاى  صباغيان نيز به

همچنين در آخرين روزهاى اقامت . صباغيان كار ايشان بيشتر شده و سنگينى بار كارها ايشان را خسته كرده است
نماينده دولت جمهورى اسالمى در مالقات با سفراى خارجى كه به ديدن عنوان  در تهران قبل از عزيمت به سوئد به

گفتند پس از  وزير مى آمدند از جمله سفراى هند، فرانسه، آلمان و انگليس همه به آقاى نخست وزير مى آقاى نخست
ن رفتن اميرانتظام چه خواهيد كرد؟ اما خدماتى كه با هدايت و عنايت خداوند و همكارى كليه كارمندا

ام را براى  هاى ايران در كشورهاى اسكانديناوى و همچنين آلمان و فرانسه در مدت كوتاه انجام داده سفارتخانه
 :كنم وار عرض مى صورت فهرست اطالع اعضاى محترم دادگاه و هموطنان عزيز به

  
  يافته در زمان سفارت فعاليت انجام 
ها در دوران طاغوت به  چون اين بورس. ن هفته ورود به سوئد بوداين اولين كار من در اولي. لغو بورس تحصيلى. 1 

داليلى خاص به بعضى از دانشجويان داده شده بود و امكان اينكه ما بتوانيم تشخيص بدهيم كه چه كسانى بحق آن 
ا را ها در تمام كشوره به وزارت خارجه پيشنهاد كردم كه كليه بورس. را گرفته و چه كسانى بناحق، وجود نداشت

قطع كند و بالفاصله برمبناى ضوابط جديد دولت موقت بورس بدهد كه مورد تصويب وزارت خارجه قرار گرفت و 
نامه جديدى تهيه  بعد با كمك دانشجويان آيين. شد، جلوگيرى شد مبلغ هنگفتى ارز كه بناحق از كشور خارج مى

 .كرديم و براى تصويب به وزارت امور خارجه فرستادم
تر براى سفير و  و خريد منزل كوچك) منزل سفير(قدام بعدى من مطالعه و تحقيق براى فروش رزيدانس ا. 2    

وارد كه هميشه سرگردان بودند و محلى براى دفتر سفارت كه  همچنين خريد پنج آپارتمان براى كارمندان تازه
نيم بلكه از مازاد سرمايه متوقف شده در تنها تقاضاى كمك مالى از دولت نك هدف اين بود كه نه. اى است، بود اجاره

اين كار چندين نفع . هاى جديد كرده و مبلغ اضافى آن را براى دولت بفرستيم رزيدانس را صرف تهيه ساختمان
گرفت و از  شد، ثانياً دفتر سفارت به خود سفارت تعلق مى وارد آپارتمان تهيه مى اوالً براى تمام كاركنان تازه: داشت

ثالثاً تفاوت بين زندگى كارمندان و سفير به حداقل ممكن تقليل پيدا . شد ن اجاره آن جلوگيرى مىهزينه سنگي
شد، و خامساً دولت به جاى يك ساختمان بسيار بزرگ  رابعاً مازاد سرمايه به خزانه دولت برگشت داده مى. كرد مى

تمام اقدامات مربوطه انجام شده و . بود شد كه خودش سرمايه باارزشى براى ملت ايران داراى چندين ساختمان مى
پيشنهاد كامل آن تهيه و براى وزارت امور خارجه ارسال شد كه پس از تصويب مقامات مسئول درباره آن اقدام 

 .شود
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دولت جمهورى اسالمى در سه كشور از پنج كشور اسكانديناوى يعنى سوئد، نروژ و دانمارك داراى سفارتخانه . 3    
آكروديته در جايى است كه ما . (كرد صورت آكروديته عمل مى د و براى دو كشور فنالند و ايسلند بهو رزيدانس بو

 .)تواند وظايفش را انجام بدهد محل و دفتر نداريم ولى سفير در يك كشور ديگر مى

اتر و بودن كشورهاى اسكانديناوى به هم، دف دليل نزديك ها مطالعه، طرحى تهيه كردم كه به پس از مدت    
فوايد اين . ها را در سوئد كه مركز بود متمركز سازيم ها را در نروژ و دانمارك جمع كنيم و تمام فعاليت رزيدانس

ها تا حد  جويى هزينه نفر، باالبردن راندمان كار و صرفه 22نفر به  52طرح عبارت بودند از تقليل كادر سفارتخانه از 
 .ه و به وزارت امور خارجه ارسال گرديداين طرح تهي. پنج ميليون تومان در سال

نفر كه در مجموع اين عدد شامل مستخدم و راننده هم  22نفر به  52تقليل كادر سازمانى سه سفارتخانه از . 4    
 .بود
دليل وسعت زياد منزل كه همسر من  فقط به يك نفر آن هم به) منزل سفير(تقليل خدمتگزاران رزيدانس . 5    
 .ر به نگهدارى و نظافت آن نبودتنهايى قاد به

شدن زير يك سقف و تالش براى  دعوت عام از تمام ايرانيان مقيم اين كشورها براى اولين بار، براى جمع. 6    
ايجاد وحدت و برادرى بين همه و برداشتن فاصله بين نماينده جمهورى اسالمى و ساير هموطنان ايرانى كه در 

 .سين نورى هم حضور داشتنداالسالم ح اولين جلسه آن حجت
ريزى و راهنمايى حل مسائل ايرانيان مقيم اين  دعوت از كليه دانشجويان براى همكارى و كمك در برنامه. 7    

 .كشور
بخش فلسطين و تركيه براى همكارى  تشكيل جلسات مكرر با سفير ليبى، پاكستان، نماينده نهضت آزادى. 8    

 .تماع مسلمين و تهيه نشريات مربوطهبيشتر و ايجاد مسجد و محل اج
 .طور حضورى و حل آن مشكالت اتخاذ سياست رسيدگى به كليه مشكالت و مسائل ايرانيان به. 9    
تعقيب وام محرمانه يك ميليارد كرونى كه در زمان شاه معدوم به حزب سوسيال دموكرات سوئد پرداخت . 10    

كس از اين وام اطالع نداشت و بعد  هيچ. (و وزارت خارجه و بانك مركزىوزير  شده بود و اطالع آن به جناب نخست
از اينكه من اين را به آقاى مهندس بازرگان اطالع دادم دوماه طول كشيد تا كُد محرمانه اين را در بانك مركزى 

 .)شود حدوداً يك ميليارد و نهصد ميليون تومان به پول ايران مى. پيدا كردند

ها بود و ممر درآمدى براى  ختن خريد مشروبات الكلى، كه در گذشته جزيى از كارهاى سفارتخانهسا متوقف. 11    
 .اى از كارمندان ايرانى و خارجى عده
تهيه طرح ايجاد يك مجله كه حاوى مسائل ايدئولوژى اسالمى، آخرين اخبار ايران، پاسخ به سؤاالتى كه در . 12    

قرار بود اين مجله به سه زبان فرانسه، انگليسى و . باشد الب اسالمى مطرح مىدنياى خارج از ايران نسبت به انق
اين پيشنهاد نيز مورد تصويب آقاى . آلمانى در مركز اروپا تهيه و به تمام كشورهاى اروپايى فرستاده شود

. ن در اروپا رسيدهاى سياسى ايرا وزير و وزير امور خارجه قرار گرفت و بعداً نيز به تصويب كليه نمايندگى نخست
 :فوايد اين طرح به قرار زير است
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كرد و در مقابل تبليغات امپرياليسم  انتشار اين مجله، خالء بزرگى كه وجود داشت و وجود دارد را پر مى. الف    
 .اى بود امريكا و صهيونيسم جهانى جوابگوى ارزنده

جويى بزرگى در  زرگ بود با انتشار اين مجله صرفهاى كوچك يا ب چون هر سفارتخانه آن زمان داراى نشريه. ب    
 .شد روز بهتر مى شد و ضمناً با تمركز در يك محل كيفيت و محتوى آن روزبه ها و پرسنل مى هزينه

كردن خط مشى  هاى سياسى در اروپا براى هماهنگ اى مشترك از كليه نمايندگى پيشنهاد تشكيل جلسه. 13    
اين جلسه در پاريس با حضور آقاى دكتر يزدى . فوق 12د مجله مذكور در رديف سياسى دولت و تصويب پيشنها

وزير امور خارجه و كليه نمايندگان جمهورى اسالمى در اروپا تشكيل گرديد و عالوه بر اتخاذ يك سياست هماهنگ 
. جانب گذاشته شد نعهده اي ها پيشنهاد تهيه مجله نيز به اتفاق آرا تصويب و مسئوليت آن به براى همه نمايندگى

اى با حضور وزير ارشاد و معاونين ايشان، وزير فرهنگ و  اين پيشنهاد بالفاصله در تهران مطرح گرديد و در جلسه
آموزش عالى و نماينده وزارت امور خارجه و نماينده راديو و تلويزيون مورد بحث و تصويب قرار گرفت و قرار شد كه 

 .تصويب و شروع كار به دولت تسليم نمايند كه تهيه شد و به دولت تسليم گرديد چارت سازمانى آن را تهيه و براى
وزير براى چاپ و توزيع آنها  هاى رهبر انقالب و نخست تقاضاى مكرر از وزارت خارجه براى ارسال كليه پيام. 14    

ها با تلكس كسب كنم  ن پيامدر اروپا كه پس از نزديك به دوماه موفق شدم موافقت وزارت خارجه را براى ارسال اي
هاى  ها و رسانه و آنها را به انگليسى ترجمه و براى رؤساى جمهور، سالطين و وزرا، وكالى مجلس، اساتيد دانشگاه

ماه بوده، از اين  5توضيح اينكه همه مدت مأموريت من فقط . (داشتم مند به انقالب ارسال مى گروهى و مردم عالقه
 .)ماه عمالً در سوئد بودم 3ن آمدم و به دو كشور آلمان و فرانسه رفتم و ماه را به ايرا 2ماه  5

. فرستادند ها را نمى كردند اين پيام جويى كه استناد مى دليل صرفه ها به وزارت امور خارجه براى ارسال اين پيام    
اى امام و رهبران كشورمان را ه وزير و وزراى خارجه صحبت كردم كه اگر ما نخواهيم پيام در سفر به ايران با نخست

ها را بفرستند و ما  ماه موافقت نمودند كه پيام 2ايم؟ تا پس از  در دنيا منعكس كنيم پس بنابراين براى چه نشسته
 .ها، در تمام كشورهاى اسكانديناوى و اروپا پخش كرديم پس از ترجمه پيام

نرانى و مقاله براى معرفى انقالب اسالمى به دنيايى كه انجام نزديك به پنجاه مصاحبه راديوتلويزيونى، سخ. 15    
هاى  ها و رسانه متن انگليسى آنها براى تمام رهبران، وزرا، وكالى مجلس، اساتيد دانشگاه. تشنه دريافت آن بود

همين اقدامات باعث شد كه قضاوت مردم اين كشور در مدت كوتاه . شد گروهى پنج كشور اسكانديناوى ارسال مى
تدريج طرفداران انقالب در بين سياستمداران و رهبران آنها شروع به اظهارنظر كردند و  ماه تغيير پيدا كرد و بهچند 

عنوان نمونه آقاى اريك رولو عضو آكادمى علوم سياسى نروژ بود،  كه به. از انقالب اسالمى ايران دفاع كردند
 .كنند مىريزى  محلى كه سياست خارجى نروژ را در آنجا طرح]يعنى [

مالقات با رؤساى جمهور، سالطين و رهبران كشورهاى اسكانديناوى و تشريح مواضع دولت جمهورى . 16    
 .اسالمى
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اى براى توجيه تصرف النه جاسوسى امريكا براى كليه رهبران  تهيه يك نامه توجيهى چندين صفحه. 17    
توجه بفرمايند چه كسى متهم . (در امور داخلى ايران ساله امريكا 26هاى  كشورهاى اسكانديناوى و تشريح جنايت

 !)به همكارى با امريكاست؟

بنا به دستور دولت، دو سفر به آلمان و مالقات با وزير خارجه كشور و دادگسترى آلمان براى نجات . 18    
اصله و بقيه پس از مدت نفر از هموطنان ايرانى كه توقيف بودند و ترتيب آزادى آنها كه تعدادى از آنها بالف سيزده

چند هفته تشريح مواضع جمهورى اسالمى ايران براى رهبران آلمان، و چند مصاحبه راديو و تلويزيونى در آلمان 
 .]انجام شد[براى توجيه مواضع دولت انقالب اسالمى 

 .ها و ارسال آن براى وزارت امور خارجه تهيه پيشنهاد براى اصالح سفارتخانه. 19    
 .وارد نويس دفتر راهنمايى براى ايرانيان تازه تهيه پيش .20    

  
  
  
  

 4عكس شماره     
  
  

 .آورى اطالعات فنى، اقتصادى، صنعتى و تجارتى براى ارسال به مقامات مختلف در ايران جمع. 21    
مختلف كه قرارداد  ها و مؤسسات بازديد از كارخانجات كشورهاى اسكانديناوى و رسيدگى به شكايات شركت. 22    

 .با ايران داشتند و ارسال تقاضاهاى آنها براى مقامات مسئول ايرانى
سخنرانى در دانشگاه هامبورگ در اجتماع نزديك به هزار نفر و دعوت آنها به وحدت و همكارى با دولت . 23    

 .انقالب
و آوردن  1332مرداد  28در  رهبر كودتاى ننگين امريكا) 7(روزولت Counter Coupترجمه كتاب . 24    

 .آن به ايران براى تقديم به امام و استفاده از آن در محاكمه عليه دولت امريكا
 60عنوان سفير  جمع حقوق من به. (ها از حقوق خودم عدم استفاده از هزينه سفر سفير و پرداخت هزينه. 25    

 .)درصد حقوق يك كاردار است

عالى و همه هموطنان عرض كنم، در سابق ما سه سفير داشتيم در پنج كشور،  جنابمن اينجا باز توضيحى براى     
كردند و در سه كشور هم مستقر بودند و هركدام از اين سفيرها در  كه دو كشور را به صورت آكروديته اداره مى

. سيصدهزار تومانشود  تا سفير بودند كه مى عرض كنم كه سه. گرفتند هزار تومان پول سفر و حقوق مى 100حدود 
هزار تومان  14حقوق . كردم جاى همه اينها كار مى و در هر محل ما كاردار داشتيم و كارمند داشتيم، بنده به

 50تومن هست و هندوانه كيلويى  3اى  تومن هست و پياز دانه اى سه زمينى دانه در سوئد كه سيب. گرفتم مى
وزير و وزارت خارجه دادم و اكثر اوقات غذاى سفير شما در  تگزارش اينها را هم بنده خدمت آقاى نخس. تومان
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درصد از من سفير  حقوق يك كاردار ما چهل. سوئد نان و همبرگر بود و اين باعث افتخار من بود كه اين كار را بكنم
 .باالتر بود

اطالعاتى درباره  آورى طرف دنيا مانند كوبا و جمع هاى كشورهاى بى مالقات مكرر با رؤساى نمايندگى. 26    
 .كار بردم هايى كه براى حل مسائل پس از انقالب به حل راه
من اولين نماينده جمهورى اسالمى در خارج از مرزهاى ايران بودم كه با استناد به مدارك تاريخى اقدامات . 27    

يزنهاور و يك كتاب دادن كتاب خاطرات آ دانشجويان مسلمان را در تصرف النه جاسوسى توجيه كردم و با نشان
ديگر، كه در هر دو كتاب مسئولين وقت جنايتكار امريكا دخالت در امور داخلى ايران را اعتراف كرده بودند، اين 

كننده منصف و مسلمان را تحت تأثير  اى كه با هدايت و عنايت خداوند انجام شده بود هر تحقيق خدمات صادقانه
ورى در مسافرت اول اروپاى خودشان از تنها سفارتخانه و سفيرى كه االسالم حسين ن چنانچه حجت. گذاشت مى
در اينجا بايستى از زحمات و . عنوان نماينده انقالب اسالمى نام برده بودند اميرانتظام و سفارت ايران در سوئد بود به

ك فوق در وزارت البته تمام مدار. هاى همه همكارانم در كشورهاى اسكانديناوى تشكر و سپاسگزارى كنم همكارى
دليل منع مالقات و عدم  متأسفانه به. وزيرى، خبرگزارى پارس وجود دارد امور خارجه، سفارت ايران در سوئد، نخست

يك از مداركى را كه بايستى در دادگاه اسالمى براى دفاع در اختيار متهم قرار  تماس من با خارج از زندان هيچ
اين تنها . كنم ها را براى دادگاه و استحضار ملت ايران قرائت مى از مصاحبه در اينجا يكى. گيرد، در اختيار ندارم

روز قبل از دستگيرى بنده آن را چاپ  24يعنى  58آذر  4اى است كه من دارم و روزنامه كيهان در تاريخ  مصاحبه
 :خوانم عين مصاحبه را مى. روز قبل اين مصاحبه را در اسلو سوئد كردم 10كرده و من 

  
 )58آذر  4روزنامه كيهان،  3درك شماره م( 
اين مصاحبه : (اسلو، خبرگزارى پارس. كشور اسكانديناوى يادداشت رسمى فرستاد 5سفير ايران در سوئد براى  

 .)بنده است بعد از داستان مجلس خبرگان

هاى اسلو گفت  زنامهاى با رو عباس اميرانتظام سفير جمهورى اسالمى ايران در كشورهاى اسكانديناوى در مصاحبه« 
يادداشت رسمى به كشورهاى اسكانديناوى تسليم كرده و توضيح داده است كه دولت امريكا از طريق سفارت خود 

اى نداشت جز  كرد و سفارت امريكا يك مركز جاسوسى شده بود و ملت ما هيچ چاره در ايران به ايران حكومت مى
ميرانتظام گفت در اين يادداشت از كشورهاى اسكانديناوى تقاضا كرده ا. اينكه از ادامه فعاليت آن جلوگيرى نمايد

كه امريكا را قانع كنند كه شاه مخلوع را كه سمبل جنايت و خيانت به مردم ايران است، به ما پس دهند و از 
توضيح سفير جمهورى اسالمى ايران اضافه كرد من براى وزير خارجه . دخالت در امور داخلى ايران خوددارى كنند

نشانده خود در ايران  دهد و از نوكر دست دادم كه اين امريكاست كه مسائلى را كه خود خلق كرده است، توسعه مى
كردن بر ملت ما مفهوم مصونيت سياسى  دولت امريكا با دخالت در امور داخلى ما و حكومت. كند دفاع و حمايت مى

دادن شاه خوددارى  دهد و از پس ه درخواست منطقى ما نمىتنها جواب مساعدى ب را از بين برده است و حاال نه
عنوان نماينده ملت  به همين دليل به. نمايد، بلكه دست به محاصره اقتصادى و توقيف اموال ملت ما زده است مى
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كنم تنها از يك جبهه نگاه  خصوص شما مردم كشورهاى اسكانديناوى تقاضا مى ايران از همه ملت آزاده جهان به
سال گذشته  26ها انسان كه در طول  د و دائماً مسائل اشغال سفارت را مطرح ننماييد، بلكه به حق ميليوننكني
اميرانتظام درباره تهديدات محاصره اقتصادى گفت . وسيله امريكا و نوكران سرسپرده او پايمال شده توجه كنيد به

تواند  تنها تهديد اقتصادى نمى وى افزود نه. شتاين تهديد و حتى انجام آن تأثيرى در تصميم ملت ما نخواهد دا
ترى از شكست ويتنام را براى امريكا  مؤثر باشد، بلكه حتى تهديد نظامى و احتماالً اقدام نظامى شكست مفتضحانه

چون ملت ما در صورتى كه جنگ به او تحميل شود تا آخرين نفر و تا آخرين نفس با دشمن . به وجود خواهد آورد
اميرانتظام گفت دو موضوع ملت ما را وادار كرد كه النه جاسوسى را اشغال نمايند، اول . هند جنگيدمهاجم خوا

طلبانه ملت ستمديده ايران به  جلوگيرى از ادامه حكومت و جاسوسى امريكا در ايران، دوم رسانيدن صداى حق
 ».گرفتن شاه سابق از امريكا گوش جهانيان به منظور پس

  
ماه و چندروزى كه به كشورهاى اسكانديناوى رفته بودم، با اجازه دولت براى دادن پيشنهاداتى كه در مدت پنج     

كه بنا به دعوت وزارت امور خارجه براى  1358آذر  26در باال ذكر كردم به تهران آمدم و سومين بار هم در تاريخ 
 :ادگاه محترم و ملت ايران برسانمدر اينجا الزم است كه چند نكته به استحضار د. مشورت به تهران آمدم

هاى  هايى به نام افراد مختلف از طريق روزنامه قبل از آمدن به ايران از تصرف النه جاسوسى و بودن پرونده. 1    
نام  هايى هم به دانستم پرونده ضمناً مى. شد آگاهى داشتم كيهان و اطالعات كه توسط وزارت امور خارجه ارسال مى

عنوان مقامات رسمى كشور طرف مكاتبه و مذاكره آنها  چون ما به. گزاران دولت موقت وجود داردمن و ساير خدمت
 .هاى مقيم تهران نيز پرونده داريم بوديم، همچنان كه در كليه ساير سفارتخانه

عنوان  هايشان و دولت موقت انقالب با ما به مابين دولت ها براى حل مسائل و مشكالت فى همه اين سفارتخانه    
 .كردند مقامات مسئول مكاتبه و مذاكره مى

در آخرين شب حركت، رئيس دفتر وزير امور خارجه سوئد از طرف وزير خارجه به منزل من تلفن كرد و . 2    
بلى براى مشورت «گفتم » روى؟ دانى چرا به تهران مى آيا مى«، گفت »بلى«گفتم » روى؟ به تهران مى«گفت كه 

پرسد آيا مطمئن هستى كه واقعاً براى مشاوره به تهران  وزير خارجه مى«: اظهار ناراحتى گفتبا » .ام دعوت شده
 ».خير سفرتان به«: ، گفت»بله«: با قاطعيت گفتم» اى؟ دعوت شده

كردند، عين همين سؤال را تكرار كردند و من با  افراد پليس گارد محافظ من در سوئد كه هواپيما عوض مى. 3    
 .اند ب دادم كه بله براى مشاورت دعوت كردهقاطعيت جوا

ام به ايران بازگردم تا  من آگاهانه تصميم گرفته! دادگاه محترم و شما خواهران و برادران مسلمان هموطن من    
آيد  وجود مى دليل ايجاد جو سوءظن و بدبينى هميشه به جوابگوى سؤاالت مبهمى باشم كه در تمام انقالبات دنيا به

رفتن وحدت و انسجام  شود و درنتيجه باعث از بين پرست مى هاى وطن اى افراد و يا جمعيت داركردن عده لكهو باعث 
اى است كه براى اولين بار در زندگيم يك روز قبل از حركتم از  نامه شاهد اين ادعاى من وصيت. گردد ها مى ملت

 .سوئد به ايران نوشتم
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به خدمات . ام د بوده و هستم و در راه آن همه چيز خود را از دست دادهمن به انقالب اسالمى معتق! آقايان    
در موقع آمدن پرونده كاملى از . بنابراين دليلى وجود نداشت كه به ايران نيايم. سازنده خود ايمان داشته و نيز دارم

براى تقديم به حضور  شده را كه با عنايت خداوند و كمك همكاران در اسكانديناوى انجام شده بود، خدمات انجام
براى شنبه اول . رهبر انقالب با خود آورده بودم و بالفاصله پس از ورود به تهران از دفتر امام تقاضاى مالقات كردم

درباره من عمل ) سوره حجرات(ماه به من وقت مالقات داده شده بود با كمال تأسف برخالف دستور صريح قرآن  دى
در  58آذر  28بعدازظهر چهارشنبه  9قانون اساسى در ساعت  39و  37و  36و  23و  22شد، برخالف اصول 

مدخل در ورودى وزارت خارجه مرا توقيف كردند و اتهاماتى كه در شأن جمهورى اسالمى نيست به من و دولت 
و با اعتصاب براى يك هفته، . من از همان لحظه اول كتباً اعتراض كرده و اعتصاب غذا نمودم. موقت وارد ساختند

نامه براى رهبر بزرگ ملت و همه  50در اين مدت بيش از . توصيه آقاى مهندس بازرگان آن را متوقف ساختم
مسئولين نوشتم و در تمام آنها توضيح دادم انجام چنين روشى وحدت امت اسالمى را از هم خواهد پاشيد و به 

تقاضا كردم برمبناى قانون اساسى اجازه دهند  از همان روز نخست. حيثيت و اعتبار اسالم لطمه وارد خواهد كرد
ها ارسال  ميليون مردم ايران از خودم دفاع كنم و متأسفانه برخالف اصل قانون اساسى اكثر نامه 36من در پيشگاه 

نشد و ارتباط من با دنياى خارج قطع گرديد و بنابر فرضيه ناصحيح خالف اسالم كه براى خودشان قبول كرده 
دليل تحقيق آقاى آالدپوش بازپرس پرونده و  روز اقامت در ساختمانى در شمال سفارت امريكا به 61ت بودند، در مد

توضيح دادند  26/12/59طور كه آقاى مهندس بازرگان آن هم در جلسه  اثبات ناصحيح اتهامات، همان
 .المالقات و بالتكليف باقى ماندم ممنوع

ايم و آنها را  برادرانم در دولت موقت دنبال تبليغ درباره كارهايمان نبودهيك از  اعضاى محترم دادگاه، من و هيچ    
وزيرى  به همين دليل خدمات ناچيزى را كه دوران سفارت و معاونت نخست. دانستيم وظيفه شرعى و ملى خود مى

كرد  را تهديد مى از اين خطرات كه زندگى ما. ها ام را كمتر كسى اطالع دارد، مگر با رجوع به پرونده انجام داده
 .اى از اين خطرات را بيان كنم كس خبر ندارد، اما اجازه دهيد در محضر دادگاه شمه هيچ
طور يكپارچه شروع كردند به كوبيدن دولت و كارهايى  هاى چپى به از اولين روز شروع كار دولت موقت، سازمان    

عنوان نمونه در اواسط  به. خواستند ت چندروزه مىشد، از اين دول ها امكان اجراى آن ميسر نمى كه در طول سال
روز پس از پيروزى انقالب انتظار اصالحاتى از قبيل مسكن، بهداشت، فرهنگ، ترافيك و  20يعنى تنها  57اسفند 

همراه با چنين تقاضاهايى شروع . دانند كه انجام اين كارها ساليان دراز وقت الزم دارد همه مى. غيره را داشتند
همزمان با اين اقدامات مكالمه تلفنى غلطى . كردن افراد كابينه به همكارى با امريكا به كوبيدن دولت و متهمكردند 

را با يكى از آقايان روحانيون در خرمشهر به من نسبت دادند و خدمت امام هم گفتند و خاطر ايشان را مكدر 
اعث شد كه حقيقت امر براى امام روشن شود و ساختند و اين شبهه مدت چند هفته طول كشيد تا عنايت خداوند ب

و همين مطلب ) 8(بودن و همكارى با صهيونيسم كردند بالفاصله پس از آن مرا متهم به يهودى. رفع كدورت گردد
تا مدتى وقت دولت را در آن زمان حساس گرفت و باعث ناراحتى دولت و كدورت خاطر امام شد و باز عنايت 

بعد از رفتن من به كشورهاى اسكانديناوى متأسفانه برادران مسلمان خود ما شعارها . ردخداوند حقيقت را روشن ك
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تر از گذشته بر سر دولت موقت و اعضاى آن كوبيدند و بناحق مكاتبات و  و عناصر و اتهامات چپ را گرفتند و محكم
عنوان ارتباطات  ود دارد، بهوزيرى وج جلسات تمام آنها در نخست مذاكرات ما را كه مقام مسئول بوديم و صورت

ها مطرح كردند و نتيجه اين شد كه دولت موقت رفت، نه  دولت موقت يا عنايت امريكا به اين دولت و شخصيت
ها قبل از  طور كه آقاى مهندس بازرگان گفتند دولت ايشان از مدت همان. صورت عادى، بلكه برخالف رضاى خدا به

ادامه خدمت معاف باشند و هميشه امام به ايشان تكليف شرعى نمودند و به  پيشگاه امام تقاضا كرده بود كه از
روز  پس از سقوط دولت و توقيف من، دامنه اتهامات روزبه. دوام يافت 58ماه  همين دليل دولت ايشان تا آبان

عى و وظيفه ملى بينيم به جاى وحدتى كه بارها و بارها امام آن را تكليف شر امروز با كمال تأسف مى. تر شد وسيع
آورى از اين هدف مقدس دور شده و خدا  صورت وحشت اند، اجتماعمان به فردفرد مردم مسلمان ايران قرار داده

نخواهد آن روزى را كه ادامه اين وضع دشمنان انقالبمان را شادتر نمايد و نامه اعمالمان باعث شرمسارى همه ما در 
 .پيشگاه عدل الهى باشد

 :سپس به سه نمونه توطئه عليه جان خويش اشاره كرد و گفتاميرانتظام     
وزير را  گفتن به نخست هاى قبلى اجازه سخن سازى در جنوب و خرمشهر كه بوديم با زمينه 58در فروردين . 1    

پس از اينكه محل سخنرانى را ترك كردند زدوخورد و تيراندازى شد كه سه نفر مجروح شدند و طبق اظهار . ندادند
 .ريزى شده بود كه خداوند نخواست به من آسيبى رسد ئيس شهربانى وقت توطئه عليه جان من طرحر

وزير بودم هميشه مورد تهديد گروه فرقان بودم و در  عنوان معاون نخست ماهى كه من به 5در تمام مدت . 2    
توسط محافظين من بازداشت شد  نفرى به منزلم حمله كردند كه يكى از آنها آخرين شب اقامت در تهران گروه سه

 .باشد كه گويا هنوز در زندان مى
مرا پس از ) قبل از آمدن من به تهران( 58گذارى در هواپيمايى كه قرار بود در اوايل سال  توطئه بمب. 3    

هلم بازگشت از جلسه سخنرانى دانشگاه هامبورگ از كپنهاك به استكهلم ببرد؛ مدارك آن در سفارت ايران در استك
و وزارت خارجه و خبرگزارى پارس وجود دارد، با دقت پليس دانمارك از وقوع اين حادثه هم با عنايت خداوند 

 .جلوگيرى شد و زنده ماندم
         

در پايان جلسه محمدى گيالنى در مورد اعتراضات اميرانتظام به دادگاه توضيح داد و شرايط انتخاب وكيل را  
توانيد او را وكيل  سى در محدوده شرايط دادگاه بخواهد وكالت شما را بپذيرد، شما مىاگر ك«: چنين بيان كرد

 ».انتخاب كنيد
بله، «: پاسخ داد» ايد يا خير؟ آيا شما وكيلى را معرفى كرده«: اميرانتظام در پاسخ به سؤال خبرنگار كه پرسيد    
شيرازى، گلزاده غفورى و احمد صدر حاج  على تهرانى، حميد صادق نوبرى، مكارم نفر از جمله شيخ 12من 

 ».حال انجام نشده است گونه اقدامى از طرف دادستانى و حاكم شرع تا به ام ولى هيچ سيدجوادى را معرفى كرده
در اين موقع گيالنى خطاب به وى گفت كه اگر آقاى گلزاده غفورى قبول كنند كه وكيل شما باشند، ما هم     

 )9.(توانند وكيل شما باشند دانيم و ايشان مى ىايشان را واجد شرايط م



WWW.IRAN-AMIRENTEZAM.COM اميرانتظام عباس دفاعيات و محاكمه( 2 اتهام سوي آن( 

 
 

عنوان تنفس تعطيل شد و قسمت دوم دفاعيات اميرانتظام به جلسه صبح  ظهر به 12جلسه دادگاه در ساعت     
اين درحالى بود كه او مجدداً تقاضاى دريافت اسناد و مدارك اتهامات كذب را كرده و از دادگاه . فردا موكول شد

 .وزيرى و سفارت ايران در استكهلم را در اختيار وى قرار دهند لسات نخستخواست صورت ج
  
  
  
  
  
  

  جلسه سوم    
 )1360ماه  فروردين 9(    

  
اهللا مجيد در شعبه اول  دقيقه با تالوت آياتى از كالم 30/10سومين جلسه محاكمه عباس اميرانتظام در ساعت  

 .دادگاه انقالب اسالمى مركز آغاز شد
عنوان  در جلسه دادگاه كه خبرنگاران داخلى و خارجى، احمد صدر حاج سيدجوادى و دكتر يداهللا سحابى به    

وقتى كه نامه «: شده بيان كرد، و گفت شاهد حضور داشتند، محمدى گيالنى تفسيرى كوتاه در مورد آيات قرائت
در ميان گيسوان زنى كشف شد، پيغمبر اكرم در  منيع به كفار توسط اميرالمؤمنين و دوتن از يارانش، ابن ابى حتب

، رجل مهاجر بلند ...ابن ابى ولى حاتب. نويسنده اين نامه بدون امضا از جايش برخيزد: روى منبر مسجد گفت
بايد اضافه بكنم كه چند نوع خيانت داريم، يكى خيانت به فرد، ديگرى خيانت به گروه و باالخره خيانت . شود نمى

براى بار دوم نيز پيغمبر اكرم از نويسنده نامه خواست تا از . باشد كه اشد خيانت است ل خدا مىبه خدا و رسو
كنم يا  من نام نويسنده اين نامه را فاش مى: در دفعه سوم پيغمبر گرامى گفتند. جايش بلند شود، ولى او بلند نشد

يا : اهللا عرض كرد د شد و به رسولريخت از جاى بلن حاتب در حالى كه اشك مى. شود اينكه خودش بلند مى
ام، عايله من در مكه هست  من مهاجرم و از مكه آمده. اهللا من منافق نشدم، محبت زن و بچه من را وادار كرد رسول

آرى، گاهى فريب حب زن و . ام در امان باشد و من در مدينه، خيال كردم كه خدمتى به كفار قريش بكنم تا عايله
هاى اسالمى عالوه بر وظيفه  ولى دادگاه. اينجا محفل دادگاه است. لرزاند ه و مقام، انسان را مىفرزند، گاهى فريب جا

 ».داورى به حق، وظيفه ارشاد دارند
 :سپس عباس اميرانتظام در دنباله دفاعيات خود پس از قرائت آياتى از قرآن كريم چنين ادامه داد    
جانب مطالبى فرمودند كه چون  لسه نسبت به اجراى تقاضاهاى ايناهللا گيالنى در آخر ج ديروز حضرت آيت«    

 .كنم شامل تمامى تقاضاهاى من نبود دومرتبه تقاضاى خودم را تكرار مى
 .آمده از النه جاسوسى امريكا دست در اختيارداشتن كليه مدارك به. 1    
هاى خارجى با  رت از طرف كليه ديپلماتوزيرى و سفا ها و مكاتباتى كه در زمان معاونت نخست كليه نامه. 2    
 .ها جلسه مذاكرات با ديپلمات جانب به عمل آوردند و صورت اين
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 .وزيرى و سفارت جانب در طول معاونت نخست هاى اين كليه مصاحبه. 3    
ادستان ها كه جناب آقاى قدوسى د جانب در راديو و تلويزيون و روزنامه پخش و چاپ متن كليه مدافعات اين. 4    

 .باشد اند و بدون شك مورد درخواست فردفرد ملت ايران مى كل انقالب كتباً وعده آن را داده
 .حق داشتن وكيل. 5    
كنم مطلبى است كه روزنامه كيهان ديروز درباره مصاحبه با من  مطلب ديگرى كه امروز خدمتتان عرض مى    

ها در سه مورد بوده  نوشته شده كه ارتباط من با امريكايى از قول من 8/1/60در روزنامه كيهان مورخه . نوشته
عنوان مقام مسئول با اطالع دولت  آنچه صحيح است اين است كه من به. كنم شدت تكذيب مى است، اين متن را به

هاى امريكايى در سوئد با اجازه دولت به ديدن من آمدند سه موضوع اصلى نفت و وضع  در دو بارى كه ديپلمات
 )10.(وگو قرار داديم ى كشورهاى همسايه و رادارها را مورد گفتنظام
طور  اما براى اينكه دادگاه محترم و هموطنان عزيز بتوانند رشته مطالب ديروز و امروز را به هم ربط بدهند به    

با آقاى مهندس بازرگان و نهضت  1330-1329ديروز در معرفى خودم گفتم در سال . كنم خالصه عرض مى
مان  سال گذشته هميشه در مسير مبارزات ملت 30اومت ملى و بعد نهضت آزادى همكارى داشتم و در طول مق

عنوان معاون  توضيح دادم كه انتخابم به. ام ام و سهمى در همه آنها و همچنين در پيروزى انقالب داشته بوده
انجام شد و باز بيان كردم كه قبول  سال آشنايى و شناخت از طرف آقاى مهندس بازرگان 26وزير برمبناى  نخست

وزير و سفير  بعد خدماتم را در سمت معاونت نخست. طلبى نبود، بلكه يك وظيفه شرعى و ملى بود اين سمت فرصت
وار به عرض دادگاه رسانيدم و گفتم از اينكه خداوند چنين سعادت و افتخارى را  جمهورى اسالمى ايران فهرست

دار چنين  ان به من عطا كرده است سربلند هستم و اميدوارم كسانى كه بعد از من عهدهبراى خدمت به اسالم و اير
ديروز همچنين به اطالع دادگاه محترم رساندم كه اولين نماينده جمهورى . اى هستند آنها را دنبال بكنند وظيفه

را براى دنياى خارج توجيه  اسالمى ايران در خارج از مرزهاى كشور بودم كه با داليل، مسئله تصرف النه جاسوسى
هاى حكومت  كرده و گفتم ملت ما به دو دليل اقدام به تصرف النه جاسوسى كرد، يكى جلوگيرى از ادامه دخالت

ضمناً به استحضار . طلبانه ملت مظلوم ايران به گوش جهانيان امريكا در ايران و ديگرى براى رسانيدن صداى حق
گاهانه به ايران آمدم تا جوابگوى سؤاالت مبهمى باشم كه هميشه در تمام اعضاى محترم دادگاه رسانيدم كه آ
ماه با كمال سربلندى به  16حاال هم پس از . گردد ها مى شدن وحدت ملت انقالبات وجود دارد و باعث متالشى

ظلمى كه  دهم و اميدوارم با كمك و عنايت خداوند اتهامات را برطرف كنم و با وجود تحمل سؤاالت شما جواب مى
شدن مطلب و رفع ابهامات و اتهامات دروغ،  هذا با روشن ام و عده زيادى از هموطنان شده است، مع به من و خانواده

 ».دادگاه بتواند رايى را صادر بنمايد كه باعث رضاى خدا و وحدت بيشتر همه امت مسلمان ايران باشد
ايد و نسبت ظلم كه به دادستانى  به دانشجويان داده در اينجا محمدى گيالنى تذكر داد كه نسبت فسقى كه    

 .ايد اگر به ثبوت نرسانيد مؤثر خواهد بود انقالب داده
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نامه در  من ديروز سؤاالتى داشتم در مورد اينكه انگيزه شما از نوشتن وصيت«: سپس عضو حقوقدان پرسيد    
اگر شما اجازه بفرماييد من همه اينها را «: پاسخ گفتاميرانتظام در » استكهلم قبل از آمدن به ايران چه بوده است؟

 .چنين ادامه داد وى دنباله دفاعيات خود را اين» .توضيح خواهم داد
فرمايد كه بندگانش را در اوج قدرت از يك طرف و ذلت و رنج از  آقايان، خداوند بارها و بارها در قرآن مجيد مى    

هى تو شاهدى كه اين بنده تو در اوج عزّت و قدرت و چه در نهايت رنج و ال. دهد طرف ديگر مورد آزمايش قرار مى
آقايان شما كه در . گرفتارى هميشه راضى به رضاى تو بوده و هميشه از اين مراحل سربلند بيرون آمده است

اتهامات مذكور در . ايد اين صندلى براى آزمايش در اختيار شماست، مواظب باشيد صندلى قدرت نشسته
باشد و واردكردن آنها بر يك مسلمان و خدمتگزار انقالب  طور كامل و دربست برخالف واقع مى خواست بهكيفر

گونه كه  به آن. باشد كردن من و همكاران و همفكران دولت موقت از صحنه سياست مى اسالمى فقط براى خارج
ين بود كه جناح خاصى از قدرت به زير گيرى ا تر گروگان نتيجه مهم«) 11:(فرمايد وزير مشاور و سخنگوى دولت مى

واردكردن اين اتهامات باعث لطمه به وحدت امت مسلمان ايران گرديد و بار گناه بزرگى را بر دوش » .كشيده شدند
واردكنندگان، باوركنندگان و تأييدكنندگان آن در پيشگاه عدل الهى گذاشته است، براى يادآورى اعضاى محترم 

كسانى كه به شما بهتان زدند «: 11سوره نور آيه . گيرم ايران از كالم خداوند كمك مىدادگاه و ملت مسلمان 
هريك از آنها كه . گروهى از شما بودند و شما گمان نكنيد كه ضررى به آبروى شما رسيد بلكه براى شما بهتر شد

 ».را عذاب بزرگى استبهتان زدند كيفر را ديدند و آن كسى كه اين دروغ را پذيرفت و آن را بزرگ كرد او 
دهد كه هرگز پيرامون چنين سخنانى نگرديد اگر ايمان  خداوند به شما پند و اندرز مى«: 17سوره نور، آيه     

 ».داريد
كنند خداوند لعنت كرده و گوش  اندازند و فساد مى آنان كه در ميان مسلمانان جدايى مى«: 23سوره محمد، آيه     

 ».دلشان را كور گردانيده است و دل آنها را كر و چشم و
كنم كه اين اتهامات دروغ محض  آقايان محترم، من با كمك و عنايت خداوند، به شما و همه ملت ايران ثابت مى    

آقايان وظيفه هر مقام مسئول در هر دولتى مذاكره و مكاتبه با نمايندگان كشورهاى ديگر . باشد و برخالف حق مى
اكنون نيز  است كه از بدو تشكيل حكومت در دنيا از چند هزار سال قبل وجود داشته و هم اى باشد و اين وظيفه مى

كردن اعضاى دولت موقت و شخص من به اينكه رابطه  بنابراين متهم. وجود دارد و بعداً نيز وجود خواهد داشت
تماً مذاكره و مكاتبه شما ح. خاصى با كشورى مانند امريكا داشتيم كذب محض و برخالف واقعيت و رضاى خداست

نام مدارك  كنيد، ولى طبق استنباطهاى خودتان آنچه را كه به هاى خارجى را محكوم نمى اعضاى دولت با ديپلمات
برانگيز است و به همين دليل با توضيحات زير  آمده به من و به دولت موقت نسبت داده شده براى شما سؤال دست به

ها خالف واقع  كنم كه آن استنباطات و شك و گمان رطرف خواهم كرد و ثابت مىو كمك خداوند اين ابهام را نيز ب
 .است

  
 :اسناد سفارت امريكا به داليل زير غيرقابل استناد است 
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پرست و  عنوان قاضى و اعضاى دادگاه اسالمى از آن بر عليه برادر و برادران مسلمان وطن اسنادى را كه شما به. 1 
نماييد، اسنادى است كه از طرف يك سازمان جاسوسى كافر و نماينده جنايتكارترين  ه مىانقالبى خودتان استفاد

تواند در يك دادگاه اسالمى برعليه يك مسلمان  اند و نمى كشورهاى دنيا تهيه شده است و فاسقين آن را تهيه كرده
 .كار رود به

ره دانشجويان بود، كليه مدارك و اسنادى كارمندان سفارت امريكا در مدت سه ساعتى كه سفارت در محاص. 2    
سال حكومت در ايران داشتند و مربوط به صدها و هزاران نوكر مؤمن و وفادار آنها بود همه را از بين  26كه در طى 

پرسيد چرا  آيا شما از خودتان نمى! جاى گذاشتند يعنى پرونده انقالب را به 1358و  1357بردند و تنها پرونده سال 
پاره كردند برادران دانشجو  ها نابود شد و چرا پرونده اين دو سال يا از بين برده نشد يا اگر آنها را پاره ندههمه پرو

هاى  هاى سال اما از پرونده! توانستند آنها را به هم بچسبانند و آنها را برعليه برادرانشان مورد استفاده قرار دهند؟
ل قاطع اين مطلب است كه اين مدارك را طبق برنامه خاصى از بين اين دلي! اى هم باقى نماند؟ قبل هرگز ورقه

. اند و آن برنامه متزلزل ساختن رشته وحدت و برادرى بين انقالبيون مسلمان بود و متأسفانه هم موفق شدند نبرده
 :كند كيسينجر نيز چنين اظهارنظر مى

  
 ))12(59ارديبهشت  10روزنامه صبح آزادگان،  6مدرك شماره ( 

چندى پيش هنرى كيسينجر اين روباه صهيونيسم و تروريست مخوف اياالت متحده در نيويورك در برابر انجمن  
نفر از دانشمندان يهود  1000دوستداران يهود كه در انستيتوى علمى وايزمن گرد آمده بودند در حضور بيش از 

بخش فلسطين و نيز  مقابل جنبش آزادى نشينى در ها را از هرگونه عقب ها و اسراييلى پس از آنكه صهيونيست
هرگونه نرمش در برابر طرح تشكيل خودمختار فلسطين در غرب رود اردن برحذر داشت در مورد ايران و تأثير 

هاى ايران در اسرائيل اعالم كرد انقالب ايران پيش از آنكه بخواهد به مرزهاى اسرائيل برسد و  دگرگونى
. ها دشوارى ديگر كه در پيرامون آن قرار دارد دست و پنجه نرم كند با ده هاى قدس را حل كند بايد دشوارى
هاى مذهبى شيعه و سنى،  هاى داخلى اقتصادى، نفت، بيكارى، فقر، مسائل ملى كرد و عرب، دشوارى دشوارى
ت داخلى بر ها به اضافه منازعا هاى سياسى در رابطه با امريكا، روسيه و عراق و كشورهاى خليج و همه عرب دشوارى

اسرائيل توانسته . ها رهايى يابد ها تا ايران بتواند از كليه اين دشوارى سر قدرت و ناهمگونى مصالح و تداخل قدرت
 .است نقشه جغرافيايى بزرگ خود را كه از ازل براى او معين شده است عملى سازد

  
يران و عراق و منازعات داخلى بر سر فرماييد كه نماينده شيطان بزرگ چندين ماه قبل از جنگ ا مالحظه مى 

آيا جا ندارد كه . هاى قاطع او با كمال تأسف به واقعيت گراييده است بينى قدرت از آن نام برده و چگونه پيش
آور امروز رسيده تا جايى كه  صادقانه از خودشان بپرسند كه چرا اتحاد يكپارچه امت مسلمان ما به وضع تأسف

 .احتى و نگرانى شديد خودشان را در تلگرامى به حضور امام فرستادنداهللا گلپايگانى نار آيت
جز دو مورد كه  به. (اين اسناد و مدارك در هيچ زمانى در اختيار هيچ متخصصى و متهمى قرار نگرفته است. 3    

مانند برخالف دستور خدا و اسالم .) صدر و ناصر ميناچى فرستاده شد كه به آن خواهيم رسيد براى دكتر بنى
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ايم آنها را ببينيم، واقعاً  گنجينه راز فقط در اختيار گروه بخصوصى باقى ماند و نه دولت موقت و نه من متهم توانسته
كنيد تا از اتهامات موهوم  جواب تاريخ و خداوند را در صحراى محشر چه خواهيم داد و چگونه خود را راضى مى

خود استفاده نماييد؟ آقايان بياييد طبق دستور خداوند تحقيق  شده توسط فاسقين بر عليه برادر مسلمان تهيه
خندد در برابر  وقت خيلى ساده و زود قيافه شيطان بزرگ را كه به حال ملت ما مى كنيد، واقعاً تحقيق كنيد آن

است و  المللى فاقد ارزش قانونى دليل عدم تأييد از طرف متخصصين ايران و بين خودتان خواهيد ديد، اين اسناد به
 .تواند مالك عمل در قضاوت اسالمى قرار گيرد نمى
ها را جعل  ايد كه يكى از احتماالت اين سازمان مزور و رياكار و مفسد اين باشد كه واقعيت آقايان فكر كرده. 4    

شده بود امرى بينى اشغال سفارت با توجه به اينكه يك بار قبالً اشغال  كرده تا همه ما را به جان هم بريزد؟ آيا پيش
صورتى درآورند كه  صورت آيا اين مسئله بغرنج و غيرممكن است كه ديدارهاى عادى را به و در آن! غيرممكن بود؟

 .اند كنم كه حتماً اين كار را كرده من با ارائه سندى ثابت مى. امروز ملت ما را در مقابل هم قرار دهند
  
 )1359سوم روزنامه صبح آزادگان يكشنبه  7مدرك شماره ( 
 .كند سيا هنوز اقدام به جعل مدرك مى 

كند طى يك كنفرانس مطبوعاتى  يونايتدپرس از بن، فيليپ اجر مأمور پيشين سيا كه در هامبورگ زندگى مى    
دست آمده است و عمليات سيا در  اى در باره مطالب گوناگون مداركى كه در سفارت امريكا در تهران به دقيقه 90

كند، درست  كند كه سيا هنوز اقدام به جعل مدرك مى كند، توضيح داد و گفت مدارك اثبات مى شا مىايران را اف
او گفت كه اين اسناد مجعول براى عرضه . بود 60مانند وقتى كه خود او مأمور سيا در امريكاى التين در دهه 

 .شد مورد استفاده واقع مىگونه مدركى براى آن نداشتيم  روابطى كه ما نداشتيم يا روابطى كه ما هيچ
  
كنم و من اآلن اينجا ندارم، آن چيزى است كه ديروز ساعت دو راديو گفت  مدرك ديگرى كه من اينجا عرض مى 

 .بوده كه جعلى و ساختگى است 1955مبنى بر اينكه مداركى در سفارت امريكا در سال 
 .آقايان، به اظهارات و اعتراضات فوق توجه فرماييد    
گيرند تا به  هاى مسئول و غيرمسئول دائماً تماس مى هاى خارجى مقيم هر كشورى با افراد و گروه ديپلمات. 5    

نفع كشورشان از آن اطالعات استفاده كنند بنابراين مالقات با افراد مسئول و غيرمسئول يك امرى است كه هر 
دادن براى دشمنان  ها و مطالب را برخالف نشان ها صحنه كردن و در گزارش دهد، اما سندسازى ديپلمات انجام مى

دست آمده و منتشر شده افرادى را در  خدا بسيار ساده است، به همين دليل شما در تمام اوراقى كه از سفارت به
كنيد، آيا همه آنها از روى صداقت و به خاطر رضاى  جهت آنها و افراد ديگرى را در جهت مخالف آنها مشاهده مى

هاى آنها را كه براى شما و همه  ده است و توجيه آنها صحيح است؟ من در اينجا سه نمونه از دروغخدا ساخته ش
 .كنم دهم و قضاوت را به شما و خداوند واگذار مى تر است طى اسنادى ارائه مى مردم ايران از روز روشن

  
 )1359بهمن  13قسمت الف روزنامه اطالعات  8مدرك شماره ( 
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نمودن يكى از روحانيون براى سخنرانى در انجمن  اطانه به دنبال احتمال پيداكردن و دعوتمسئول بسيار محت 
اهللا  هايى مثل آيت توانند با شخصيت هاى معروف امريكايى كه مى شناسان و فيلسوف باشد و همچنين مذهب مى

الذكر اين است كه  سئله فوقكند، قصد ما در هر دو م طالقانى مالقات و گفتگوهاى خالقى داشته باشند را ليست مى
 .ياد ايرانيان متنفذ بياورد كه امريكا در مدت طوالنى به معنويات دل بسته است به

 8832محرمانه شماره     

 79آگوست  7    
  
 )هاى تازه دانشجويان افشاگرى 59بهمن  18قسمت ب روزنامه اطالعات  8مدرك شماره ( 
تهران به دنبال دستگيرى فرزندانشان كه منجر به تظاهراتى در تهران شد اهللا طالقانى از  در جريان عزيمت آيت 

. ترين نتيجه همبستگى بالفعل ميان جبهه دمكراتيك ملى متين دفترى و ساير تظاهركنندگان است احتماالً مهم
ر از يكى ديگ. شدن اختالفاتى كه خوب مخفى شده بين رهبران جنبش اسالمى بود ترين نتايج روشن يكى از مهم

 .باشد نتايج عمده جدايى بين خمينى و طالقانى و افزايش حمالت و انتقادات در سطح عموم برعليه حكومت مى
 58بهشت  اردى 3    

 4253شماره     

  ناس    
  
 )59اسفند  24قسمت الف روزنامه جمهورى اسالمى  9مدرك شماره ( 
 .خوانيم چنين مى - گر امريكايى  تحليل -نامه لينگن  

به اين بحث است در اين ) سيداحمد خمينى(اهللا خمينى  يكى از چيزهايى جالب در اين روزها ورود پسر آيت    
گويند عاقبت اين واليت فقيه اگر كامالً تعريف نشود  روها كه مى موضوع، خمينى جوان در موقعيتى است كه با ميانه

 .خطرناك است، همفكر است
  
 )59اسفند  24مه جمهورى اسالمى قسمت ب روزنا 9مدرك شماره ( 
 .خوانيم چنين مى - گر امريكايى  تحليل -نامه لينگن  

الشعاع خمينى و دوستان و  چون كه افراد انقالبى چون متين دفترى، نزيه، فروهر، سنجابى، بازرگان تحت    
بلكه . روحانى نيستند كنندگان خمينى باشند همه حمايت داند، مى آل را مذهبى مى همفكران او كه حكومت ايده

ها و  اينها روزنامه. زاده، يزدى، چمران و طباطبائى و ديگران هستند بعضى از آنها آخوندهاى بدون عبا مثل قطب
 .مطبوعات و شوراى انقالب و مجلس خبرگان را در دست دارند

  
به استحضارتان رساندم  9و  8آقايان محترم اعضاى دادگاه و هموطنان عزيز آيا همه مدارك كه در مدرك     

توانست مخالف امام باشد؟  درست است؟ آيا مجاهد كبير و كسى كه لقب ابوذر زمان از پيشواى بزرگمان گرفت مى
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زاده، يزدى، چمران و طباطبايى كارگردان شوراى انقالب و مجلس خبرگان بودند و همه مطبوعات كشور را  آيا قطب
اهللا طالقانى و حاج  هاى آقايان ناس و لينگن كارداران سفارت امريكا درباره آيتدر اختيار داشتند؟ آيا بقيه اظهارنظر

 .تواند درست باشد احمد خمينى درست است؟ البته كه نيست، با اطمينان قاطع بقيه گزارشات نيز نمى
ا زبانى بسيار متفاوت دانستن با آشنابودن ب هاى فارسى آشنا بودند ولى زبان هاى امريكايى اكثر با زبان ديپلمات. 6    

. خود آقايان اعضاى محترم دادگاه و حاضرين و همه هموطنان اكثراً با زبانى غير از زبان فارسى آشنايى دارند. است
دان يا اهل  آيا در زمان مكالمه با فردى زبان. خودتان صادقانه نسبت به زبانى كه آشنايى داريد قضاوت بفرماييد

توانيد ادعا كنيد كه همه مطالب آن طورى كه  كنيد مى بان آشنايى داريد صحبت مىكشورى كه شما نسبت به آن ز
ايد؟ فراموش نفرماييد كه اسالم تأكيد دارد كه برمبناى  خواسته بيان كند و بيان كرده شما فهميده گوينده مى

ا زبان فارسى اين آقايان هم همگى ب. حدس و گمان كسى حق اظهارنظر ندارد و بدون شك جوابتان منفى است
فهميدند با آنچه كه  دانستند بنابراين آنچه راكه بر مبناى حدس و گمان مى آشنا بودند ولى زبان فارسى را نمى

آنجايى را كه  9و  8واقعيت داشت و موردنظر گوينده بوده است تفاوت فراوان دارد و من در مدارك شماره 
زاده، چمران، يزدى و طباطبايى كردند اين مطلب را  خمينى، قطباهللا طالقانى، حاج احمدآقا  اظهارنظر درباره آيت

بنابراين استناد به مداركى كه توسط افراد ناآشنا به زبان فارسى برمبناى حدس و گمان تهيه شده از . ثابت نمودم
راد دولت هاى امريكايى با اكثر اف براى تأييد و تأكيد اين مطلب اين ديپلمات. نظر اسالم فاقد ارزش قضايى است

عنوان نمونه از آقايان مهندس بازرگان، دكتر يزدى، احمد صدر حاج  اند و من به موقت و شوراى انقالب صحبت كرده
هاى امريكايى به  توانند شهادت بدهند كه آيا ديپلمات برم و آقايان مى اهللا موسوى اردبيلى نام مى سيدجوادى و آيت

 .زبان فارسى آشنا بودند يا تسلط داشتند
تواند ارزش  آمده از سفارت امريكا به فارسى توسط كارشناسان رسمى زبان به عمل نيامده و نمى دست اسناد به. 7    

 .قانونى داشته باشد
شما كه اين اسناد را فاقد ارزش قانونى و قضايى از نظر اسالم «: آنگاه عضو حقوقدان دادگاه خطاب به متهم گفت    
اند، پس چرا شما كه  ها را افراد ناآشنا به زبان فارسى كه برمبناى حدس و گمان تهيه كردهگوييد، اين دانيد و مى مى

: متهم در پاسخ گفت» كنيد؟ شده استناد مى هاى ترجمه دانيد خود به همان متن ترجمه اين اسناد را مستند نمى
 ».كنيد از نظر من نيز مستند نيستند ولى همان چيزهايى است كه شما به آن استناد مى«
  
 )صدر رياست محترم جمهور و دكتر ميناچى، قسمت الف نظريات آقايان دكتر بنى 10مدرك شماره ( 
شدن اعتبارنامه خسرو قشقايى در مجلس شوراى اسالمى درباره  جمهور در زمان مطرح صدر رئيس جناب دكتر بنى 

ى اسناد درست مغاير و خالف متن انگليسى اسنادى كه در اختيار ايشان قرار داده شده بود گفتند كه ترجمه فارس
 ).روزنامه انقالب اسالمى(است 
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دست آورده است و آن جزوه  گويد طبق اسنادى كه به ، آقاى دكتر ميناچى مى10قسمت ب مدرك شماره     
 10ر آن اند و د تومان منتشر كرده 3افشاگرى اسناد ارتباط با امپرياليسم امريكاست كه خود دانشجويان به قيمت 

 .سند چاپ شده است
خواند و  شده آن نمى ها با متن ترجمه ها را مطالعه كردم متوجه شدم كه متن اصلى سند با گزارش وقتى اين جزوه 

 )58اسفند  15روزنامه اطالعات، . (بيشتر جمالت اشتباه است و اشتباه چاپ شده است
  

خوشبختانه نماينده دادستان حضور دارند و . انگليسى عدم تسلط دادستان و نماينده دادستانى به زبان. 8    
توانند بگويند كه تسلط به زبان انگليسى ندارند و چون ترجمه اسناد نيز از طرف كارشناسان رسمى به عمل  مى

 .شده ارزش قانونى ندارند يك از اسناد ترجمه نيامده هيچ
. اطالع و اجازه دولت منتخب امام انجام گرفته است عنوان يك مقام مسئول با تمام مذاكرات و مكاتبات به. 9    

در دادگاه حضور به هم  26/12/59وزير دولت موقت و منتخب رهبر ملت ايران در تاريخ  جناب آقاى بازرگان نخست
عنوان يك مقام مسئول با اجازه ايشان و دولت بوده  رساندند و شهادت دادند كه كليه مذاكرات و مكاتبات من به

 .است
گونه ترديد براى  وطنان عزيز با توضيحات فوق و مداركى كه ارائه شد جاى هيچ اعضاى محترم دادگاه و هم. 10    

پاشيدن وحدت  ماند كه اسنادى كه از طرف فاسقين تهيه شده و برطبق برنامه بوده و براى از هم كس باقى نمى هيچ
كننده و برخالف حق است و  مغاير با واقعيت و گمراه ملت مسلمان ماست و اكثر مطالب مذكور در اين اسناد كامالً

كنندگان آن است نه واقعيت و تازه همين گزارشات نيز  دليل عدم تسلط به زبان گزارشات فقط استنباطات تهيه به
تواند مطلقاً مالك قضاوت قرار گيرد، براى  توسط كارشناسان زبان به فارسى ترجمه نشده، بنابراين نمى

) ع(مطلب با استفاده از كتاب انسان در افق قرآن تأليف استاد محمدتقى جعفرى از كالم حضرت على تركردن روشن
 )كتاب 53صفحه (گيرم  و فقه اسالمى كمك مى) ع(و حضرت صادق

توقيف، تبعيد، حبس نتيجه احراز جرم است و يكى از ضروريات حقوق اسالمى است كه بدون تشخيص دقيق  
 .توان توقيف يا حبس يا تازيانه زد و يا تبعيد نمود احراز جرم كسى را نمى

  
آقاى محمدتقى جعفرى فقيهى نيست كه در مسائل فقهى اظهارنظر : در اينجا محمدى گيالنى توضيح داد(    

بكند، ما در فقه داريم بدون احراز جرم در آنجايى كه طرف در لبه اتهام نزديك به جرم است آقايان فقهاى شيعه 
 .)شود او را موقتاً توقيف كرد مى]  آمده است كه[كنند، در كتاب جواهر  تصريح مى

 :سپس اميرانتظام به دفاعيه خود بدين شرح ادامه داد    
شناختن مجرم،  فرمايد اگر بنا شود كه امر ميان دو چيز داير شود تبرئه مجرم يا مجرم حضرت اميرالمؤمنين مى 

يك قانون عمومى مورد اتفاق تمام حقوقدانان اسالمى است كه هيچ فردى  طوركلى تبرئه مجرم سزاوارتر است و به
صفحه . (گردد شود كيفرها ساقط مى را بر شئون ديگرى تسلط نيست مگر در حدود رفتارى كه از آن فرد ناشى مى

 )همان كتاب 55
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كسى را بزهكار شناخت،  توان فرمايد تا خالفى احراز نشود نه فقط نمى اى دارند كه مى جمله) ع(حضرت صادق    
قضات را «: فرمايد در فرمان مالك اشتر در مورد قضاوت چنين مى) ع(بلكه بايد او را نيكو دانست و نيز حضرت على

 ».در هنگام شك و ترديد از قضاوت بازدار و براى اثبات هرگونه بزه و جرم از آنها دليل مطالبه بنماى
يت خداوند ثابت كردم كه اسناد مورد استناد دادستانى اسنادى جعلى دادگاه محترم، حال كه با كمك و عنا    

شامل اطالعات دروغ و طبق برنامه از طرف فاسقين براى از هم پاشيدن وحدت ملت مسلمان ما تهيه شده و 
م تواند در يك دادگاه اسالمى مورد استناد قرار گيرد و از طرفى آقاى مهندس بازرگان با شهادت خودشان ابها نمى

ام برطرف نمودند، به توضيح  عنوان يك مقام مسئول بوده جانب به اصلى را كه اطالع دولت از مذاكرات و مكاتبات اين
 :پردازم بعضى از موارد اتهام مى

كنم و قرار شد آقاى دكتر يزدى  اسدى را پيشنهاد مى آقاى مهندس بازرگان گفتند كه اميرانتظام يا مهندس بنى    
در سفر دومى كه با اجازه آقاى مهندس بازرگان نمايندگان امريكا به سوئد آمده . نفر مطالعه كننددرباره ما دو 

بودند درباره مبادله سفير سؤال كردند ومن هم چون رسماً مأمور مذاكره بودم گفتم احتماالً يا من يا آقاى 
 .اسدى خواهيم بود بنى
كردن روابط دو كشور ايران و امريكا برمبناى سياست  اكرات عادىمذ: كردن روابط دو كشور ايران و امريكا عادى    

دولت كه مورد تصويب شوراى انقالب و مقام رهبرى قرار گرفته بود، به دستور دولت منتخب امام توسط اعضاى 
بين  خواهيم چه كنيم و اين رابطه رابطه با امريكا را مى«: فرمودند 1358ماه  امام در آبان. گرفت دولت انجام مى

از زمانى كه امام چنين فرمودند هيچ يك از مقامات دولتى سخنى با » .ظالم و مظلوم است، الهى قطع شود
هاى مورد تاييد شوراى  بنابراين فرمايشات امام را به گذشته ربطدادن و سياست. هاى امريكايى نگفتند ديپلمات

كردن عملى است برخالف عدالت و  بود محكوم انقالب و مقام رهبرى را كه توسط دولت به مرحله اجرا درآمده
 :كنم مراجعه مى 11براى تاييد مطالب فوق به مدرك شماره . رضاى خدا

  
 مصاحبه آقاى مهندس بازرگان در روزنامه بامداد 

چنين  1358ماه  مصاحبه روزنامه بامداد با آقاى مهندس بازرگان در تاريخ سوم دى 11مدرك شماره  2در قسمت  
 :يمخوان مى

مسئله برقرارى و بهبود روابط يا حتى ايجاد و توسعه روابط دوستانه را كه اشاره كرديد اينها همه در عرف و زبان « 
سرى كلمات و اصطالحات خيلى جارى و معمولى است و كليه نمايندگان خارجى از  المللى يك ديپلماسى و بين

آمد براى خداحافظى، اين  دادند تا زمانى كه يك كاردار مى ىهاى خود را به بنده م آمدند و استوارنامه روزى كه مى
گرفت و در فاصله تمام اين  ها و گفتگوها غالباً با حضور دكتر يزدى و اكثراً با شركت اميرانتظام صورت مى مالقات

ه روابط گفتگوها تمام نمايندگان و سفراى خارجى تنها كلمه متداول را كه نقل زبان و كالمشان بود، هميشه توسع
. هاى اقتصادى و فرهنگى و سياسى نيز الزم بود تنها درست است بلكه توسعه اين روابط در زمينه دوستانه بود كه نه

دست آمده كه در آن صحبت از توسعه روابط شده است و يا  هاى سفارت امريكا مداركى به بنابراين اگر در گزارش
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شود كه با كاردار سفارت در زمينه بهبود روابط گفتگو شده،  تظام مىذكرى در اين زمينه از قول و زبان آقاى اميران
اين يك معناى خاص جاسوسى وخيانت به ايران را نداشته زيرا كه كلمه متداول و اصطالح زبان ديپلماتيك در 

و رويم كه به ا وقت با هيچ سفيرى يا كاردارى يا يك مأمور سياسى نمى طبيعى است كه هيچ. جا همين است همه
البته روزى كه قرار باشد با يك كشور خارجى قطع رابطه بكنيم، . ام روابط خصمانه برقرار كنم بگوييم كه من آمده

داشتن يك كارمند  دهيم و سطح روابط ديپلماتيك را حتى با نگاه خواهيم و به او تذكر مى سفير آن كشور را مى
ترتيب  اين امر اصوالً معمول نيست كه  كنيم و بدين قطع مى آوريم و با ادب و متانت سياسى روابط خود را پايين مى

گفته شد كه . در مذاكرات نمايندگان دو كشور غير از كلمه روابط دوستانه و توسعه آن صحبتى به ميان بيايد
اول توجه كنيد كه ملت ايران در مبارزه با رژيم . توضيحات شما در شرايط عادى و نه انقالبى قابل پذيرش است

شته در حقيقت در مبارزه طوالنى با امپرياليسم امريكا بوده است و ساليان دراز به دست عوامل خودفروخته به گذ
از سوى ديگر اسنادى كه درباره اميرانتظام . شمارى را مرتكب شده است ملت ايران ستم روا داشته و جنايات بى

اى از اعضاى سيا درباره او مبادله شد، نشان  و پاره هايى كه از سوى مسئوالن سفارت ويژه گزارش انتشار يافته، به
 دهد كه اين مذاكرات خارج از حد ديپلماتيك بوده است، نظر شما چيست؟ مى

عنوان النه جاسوسى و  اين مسئله اشغال سفارت امريكا و كار گروگانگيرى به«: وزير سابق در پاسخ گفت نخست    
به اين طرف آغاز شد، اين تحول بود  1358آبان  13يكاست از روز بعد از حمالتى كه حاكم بر جو فعلى ايران و امر

ولى اين را بدانيد كه . و حتى يك كار انقالبى و يك كار كامالً ناگهانى كه از هرجهت قابل بحث و بررسى است
ار عنوان شده عنوان عضو سيا و جاسوس و خيانتك هايى كه مربوط به اميرانتظام و مطالبى كه عليه ايشان به گزارش

طوركلى با تصويب و جلب نظر  توانم بگويم كه به بوده است و باز از همين نقطه مى 1358آبان  13است، قبل از 
جمعى در حضور امام داشتيم، درباره سياست  هايى كه دست موافق هيأت دولت و شوراى انقالب و چه در مالقات
هاى ما پيرامون برقرارى و توسعه بهبود مناسبات جمهورى  بحثخارجى به استثناى اسرائيل و افريقاى جنوبى كليه 
و نظام جمهورى اسالمى را بر بنياد احترام متقابل قرار داده و . اسالمى با كليه كشورها براساس احترام متقابل بود

عدم  به همه آنها گفتيم كه نظام جمهورى در جهت حفظ روابط دوستانه و عدم بستگى و عدم تعرض، عدم مداخله،
طرفى با همسايگان و  ها، اصرار بر موازنه منفى و سياست بى طرفى در روابط خودمان با ابرقدرت تخاصم، حفظ بى

گاه قرارى و  آبان كه واقعه سفارت پيش آمد، هيچ 13اما در زمينه امريكا، اين سياست تا روز . ها بود ابرقدرت
بر انقالب و چه از سوى هيئت وزيران و چه از سوى صحبتى و تصميمى در جهت عكس اين مسئله چه از سوى ره
وجه در اين زمينه نظرى و خطى تعيين نشده  هيچ به. شوراى انقالب كه براى دولت حكم مجلس را دارد، مطرح نبود

بودن اين رابطه در بين نبود كه ما از  بود كه ما در خط آن حركت كنيم و حتى سخنى هم از قطع رابطه و خصمانه
البته ما نسبت به سياست امريكا و گذشته سياست امريكا درباره ايران و حمايت از شاه مخلوع . كنيمآن دورى 

سيماى روابط ايران با امريكا يك حالت تدافعى و يك . اعتراض و ايراد داشته و داريم كه آن يك مقوله جداگانه است
ها  مى بود كه دست در كار كودتا و توطئهسفيرى كه بعد از سوليوان معرفى شد، آد. ژست بهبود در روابط بود

داشت كه آقاى دكتر يزدى وزير خارجه دولت موقت جمهورى اسالمى رسماً اعالم كرد كه به علت داشتن سابقه 
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پذيريم و ما خواهان اعزام سفير جديدى شديم و حتى صحبت از اعزام رمزى كالرك و كاتم كه  نامطلوب او را نمى
داشتند به ميان آمد كه خود او به علت درگيرى در يك محاكمه كارتر، از آمدن به ايران  سابقه مخالفت با شاه را

خوددارى كرد و مصراً در اين موضع ايستاديم كه بايد سفير جديد امريكا انقالب ايران را بپذيرد و به عمق اين 
كننده گذشته  و مخصوصاً جبران انقالب پى برده باشد و تمام سعى ما اين بود كه روابط ما عادى و دوستانه باشد

هاى اقتصادى، نظامى و سياسى بايد روابط ما با رعايت استقالل و  باشد و بخصوص ما تأكيد داشتيم كه در زمينه
ما به وراثت از نظام گذشته در طى چند دهه . حاكميت و قدرت دولت و نيرومندشدن دولت جمهورى اسالمى باشد

بعضى از اصول اين روابط قهراً نامطلوب و . كه توسعه و دامنه آن بسيار وسيع بود روابط گسترده با امريكا داشتيم
هاى نظامى و خيلى از قراردادها را دولت  شد و ما اين كار را كرديم، مخصوصاً در زمينه مردود بود كه بايد قطع مى

. شد انجام پذيرد راف كه نمىصورت يك تلگ موقت از بين برد، ولى قطع روابط و لغو قراردادها با شعار و يا به
هايى كه از طرف ايران پرداخت شده بود، كارهايى كه براى اجراى يك پروژه تحقق يافته بود، آنها از خدا  پول
فرض كنيد . شد خواستند كه ما اين قراردادها را لغو كنيم، زيرا لغو آن از نظر مالى، به سود امريكا تمام مى مى

فارس قرار بود ايجاد شود كه نقض قراردادهاى مربوط به آن قراردادها، حاال چه  يجتأسيسات عظيمى در سواحل خل
گرفت و يك  خوب و چه بد با هزاران دقت و مراقبت و رعايت جوانب و منافع و مصالح مملكت بايد صورت مى
زيرا كه . ترين خيانت سلسله قراردادهايى در دست اجرا بود كه از نظر ايران نفى و انكار آن هم محال بود و هم بزرگ

. شد كه خواربار و ارزاق مردم و مواد اوليه كارخانجات و احتياجات صنايع ايران بكلى از بين برود اين امر منجر مى
داشتيم و اين  ايم، عمالً با لغو اين قراردادها به سود امريكا گام برمى كه پول آنها را پرداخت كرده يعنى ما درحالى

و اگر ما . زند مى]دالر [ظر تسليحات كه اگر درست يادم باشد ميزان آن سر به چندين ميليارد صالح نبود، چه از ن
كرديم زيرا اسلحه كه گرز و سرنيزه نيست، مثل يك انسان،  كرديم به ملت ايران خيانت مى اين قراردادها را لغو مى

قطعات يدكى هم بسيارى . ت يدكى تهيه كرددائماً بايد براى آن قطعا. مثل يك موجود زنده بايد با آن برخورد شود
هاى  طور كه وزير دفاع وقت و خودم در پيام احتياج به تعمير و ترميم دارد و همان. از آنها در انحصار امريكاست
نظر لغو  سرى از اين قراردادها را بدون گفتگو و مذاكره و تبادل خواستيم يكباره يك راديويى اعالم كرديم اگر مى

كردن صحيح و آسان است ولى در عمل ما، برخالف و مصلحت و اقتصاد، سرمايه  كار براى شعار درست كنيم، اين
ولى اگر قرار است ارتش ايران داراى تجهيزات باشد يا بايد به سراغ كشورهاى . كرديم برباد داده شده ايران اقدام مى

نند و دوم معلوم نبود چه مقدار پول خواهند خواست ك رفتيم كه اوالً معلوم نبود آنها شرايط ما را قبول مى ديگر مى
اينها مسائلى بود . دهند هاى مورد نيازمان را مى كه ما آن پول را داشته باشيم و بعد هم معلوم نبود چه موقع سالح

كه مخصوصاً آن را در هيئت وزيران در شوراى انقالب عنوان كرديم و تصميم هم با نظر آنها گرفته شد كه در 
مذاكرات آن وجود دارد و اقدامات ما طورى بود كه وابستگى ايجاد نكرديم و در انعقاد بسيارى از قراردادها و  صورت

درصد هم كمتر  هاى ما نسبت به گذشته پنجاه شده از امريكا ما در جهتى اقدام كرديم كه پرداخت اقالم خريدارى
هاى ضرورى و الزم را آقاى  نظرها در تماس ها و تبادل كليه اين اقدامات، مذاكرات مربوط به اتخاذ اين روش. شد

داديم و حاال اگر اينها خيانت حساب  اميرانتظام و وزير خارجه ما و خود من با نمايندگان رسمى امريكا انجام مى
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ها را با  ما اين قبيل تماس. شود و يا خارج از خط امام، يا ضد خط امام، ديگر تشخيص آن با ملت ايران است
اجراى بسيارى از . وى، آلمان، كشورهاى اروپاى شرقى، فرانسه، انگلستان و سوريه هم داشتيم و داريمشور

كارگرفتن دو ميليون ايرانى شده و بسيارى از كارها از طريق همين  اكنون موجب به هاى عمرانى كه هم برنامه
شد  از اين قراردادها اگر لغو مى بسيارى. دهند، صورت گرفته است ها كه امروز نام جاسوسى به آن مى تماس

خواستند كه ما در جهت لغو قرارداد گام برداريم، زيرا بابت اكثر  ها از خدا مى خارجى. كرد كمبودهايى كه ايجاد مى
ما كه آمديم آنها را مجبور كرديم كه به تعهدات . ها گرفته بودند، ولى كارى انجام نداده بودند اين قراردادها قبالً پول

اعتنا به تعهدات خود در سطح  عمل كنند و از طرفى هرگز ما در مقام اين نبوديم كه ايران را دولتى بىخود 
المللى ايران را  الملل معرفى كنيم، زيرا حفظ چنين قراردادهايى كه سود ملت ايران را دربرداشت حيثيت بين بين

 .رهانيد مطرح است مىبرد و ايران را از تنگناهايى كه هميشه بعد از انقالب  باال مى
  

هاى امريكايى با اطالع دولت، جناب آقاى مهندس  عنوان يك مقام مسئول با ديپلمات درباره مذاكرات من به    
 :در محضر دادگاه چنين بيان داشتند 59اسفند  26وزير دولت موقت در جلسه  بازرگان نخست

گيرد، من به دادگاه  دل او گناهكار است و آرام نمى به مصداق اينكه اگر كسى شهادتى داشته باشد و كتمان كند 
 عنوان  آمدم تا اطالعاتى را كه دارم عرض كنم و ديگر اينكه چون من به

 5عكس شماره     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
كننده سخنگوى دولت يعنى، عباس اميرانتظام بودم وظيفه  وزير دولت موقت جمهورى اسالمى انتخاب نخست 

وزير در روابط عمومى بود و  عنوان معاون نخست ايشان به. كنم عنوان وكيل مدافع صحبت نمى من به. دارم بيشترى
نگاران، مقامات مختلف و خبرنگاران خارجى و  تواند با روزنامه عنوان سمت معاون در روابط عمومى مى هركس به

وقتى ايشان . شد شد و مطالبى مطرح مى رفته مىو معموالً از طريق ايشان بود كه وقت گ. سفرا ارتباط داشته باشد
سفير ايران در سوئد شد، با پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب دولت بود و قبل از آن نيز از امام كسب اجازه شده 

 .بود
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 :آقاى مهندس بازرگان در قسمتى ديگر يادآور شده بودند    

أثر و متعجب شدم كه چگونه به صرف اظهاراتى كه از گفته هاى دانشجويان خط امام بسيار مت بعد از افشاگرى 
يك مأمور دولت را  -يعنى دشمن ما هستند  -اند  اشخاصى آن هم مستند به گفته كسانى كه فاسق شناخته شده

. كه طبق دعوت وزير خارجه براى سمينارى از سفر آمده است بازداشت بكنند و به او صريحاً اتهام جاسوسى بزنند
كه نه از خودش تحقيق شد و نه دادگاهى در اين مورد  درحالى. ترين اتهامات باشد د در اسالم جزو بزرگاين شاي

مطالب را با ايشان در . در مورد اين موضوع با جناب آقاى قدوسى دادستان انقالب تماس گرفتم... اظهارنظر كرد
د مافوق خود تهيه كرده بودند و در پرونده اينها گزارشاتى است كه كارمندان سفارت براى افرا... ميان گذاشتم

كدام  صورت بوده و همه آنها با اطالع بنده يا وزير خارجه يا به دستور ما بوده، بنابراين هيچ اش به آن گذاشتند و همه
اگر «: آقاى بازپرس گفتند. تمام اقدامات رسمى است. عنوان يك عمل مخفى، عمل خائنانه باشد چيزى نيست كه به

 .من هم گفتم كه نيست» ز ابتدا اطالع داشتيد يا به دستور شما بوده پس جاسوسى نيست؟شما ا
  

ها در سازمان جاسوسى سيا، در مصاحبه آقاى مهندس بازرگان در روزنامه بامداد سوم  درباره عضويت ديپلمات    
 :خوانيم چنين مى 11قسمت سوم از مدارك شماره  58ماه  دى

در «: آقاى مهندس بازرگان پاسخ داد» خواهيد قبول كنيد؟ اميرانتظام با مأموران سيا را نمى آيا ارتباط«: سؤال شد 
گزارشى كه دادستان انقالب به من نشان دادند از اشخاص و افرادى كه عنوان همكاران سيا را بر روى آنها 

به آقاى اميرانتظام معرفى كردم، اما  شناسم و بعضى از آنها را من بسيارى از اين افراد را مى. اند نام بردند گذاشته
اما براى من مسلم است كه نه . اينكه اينها واقعاً مأمور سيا هستند يا نه اين خود محتاج به رسيدگى و تحقيق است

من و نه آقاى اميرانتظام به صفت يا سمت آن مأموران آگاهى نداشتيم و با علم اينكه اينها عضو سيا هستند با آنها 
اينهايى كه مأمورين رسمى . هاى آنها نيز هرگز آنها را به اين نام معرفى نكرده بودند سفارتخانه. بوديمرو ن روبه

كردند و ما به آنها  آبان با ما مالقات مى 13نام دبير اول كاردار يا دبير دوم مستشار قبل از  سفارت امريكا هستند به
اصوالً در مورد همه . ود روابط خود با ايران بكوشندتفهيم كرديم كه اين انقالب اصيل است و بايد در بهب

طور قاطع چنين  تواند به چه كسى مى. ها اين احتمال وجود دارد كه مأمورين آنها مقامات امنيتى باشند سفارتخانه
هاى سفارتخانه در باطن مأموران امنيتى هستند؟ آنچه باعث تأسف و تعجب و  چيزى را بداند كه حتى سفرا و مقام

سرعت بدون اينكه به عظمت مسئوليت خدايى، ملى،  ها به كه تأثر بنده است، اين است كه چرا بعضى روزنامهبل
نشده و به مرحله اثبات نرسيده را به  مملكتى و قلمشان توجه داشته باشند به چنين اتهامات ناروا و ناپخته و مسلم

اند،  قالب و مأمور منتخب مستقيم و غيرمستقيم امام بودهوقت بايد كسانى كه خدمتگزار ان آورند و آن افراد وارد مى
هاى گروهى بدون اينكه  ها و رسانه ترين حق كه حق امنيت و حيثيت و شرافت است از تصدق سر روزنامه از كوچك

. خوردن در معرض اتهام و تهمت جاسوسى سيا قرار گيرد حق دفاعى به او بدهند و قضاوتى شده باشد، مثل آب
اتفاقاً در . ريزيم دست خود آب به آسياب دشمن مى يب نظام انقالبى ما دچار تزلزل خواهد شد، يعنى ما بهترت بدين

اين اسناد كه تلويزيون آن را منتشر كرده، اسنادى دال بر خلوص نيت و مهارت اميرانتظام در دفاع از منافع ايران 
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شناسم و مدتى در  مى 30و  29هاى  نى يعنى از سالآقاى اميرانتظام را من از زمان تحصيل در دانشكده ف. باشد
هاى بعد از كودتا ايشان عضو فعال و  بعد هم در نهضت مقاومت ملى يعنى در سال. كرد شركت خصوصى من كار مى

در همكارى با مرحوم رحيم عطائى كه از رهبران جوان نهضت بود، به . ها بود رابط سياسى نهضت مقاومت با خارجى
هايى  آمد و عليه نظام شاه مخلوع دست به افشاگرى خوبى هم از عهده اين كار برمى خاب شده بود و بهاين سمت انت

 .كنم زد كه من او را تحسين مى
  

دادگاه چنين اظهار  26/12/59درباره مبادالت اطالعات در استكهلم، آقاى مهندس بازرگان در جلسه مورخ     
 :داشتند

كنند، يعنى چه؟ تبادل  ه در استكهلم و سوئد صحبت يا تبادل اطالعات مىحتى آقاى بازپرس سؤال كرد ك 
وزير با مشورت وزير امور  عنوان نخست اطالعات از كجا است، با اطالع بنده و حتى با پيشنهاد خود من بوده، من به

كه اداره دليل توقف كار اداره هشتم ساواك كه اداره ضدجاسوسى ساواك بود و اداره دوم ارتش  خارجه به
هاى پيچيده استراق سمع كه بالاستفاده افتاده بود و از طرف ديگر وجود  ضدجاسوسى ارتش بود و وجود دستگاه

پس اين سياست را در پيش گرفته بودند كه از سفير روسيه خواستند كارهايى كه . جاسوسان امريكايى و روسى
كارهايى است به ما بدهند و از سفير امريكا نيز كنند و دولت روسيه هم مدعى انجام چنين  عوامل امريكا مى

چيزى كه القاى شبهه كرده بود و . هاى عوامل روسيه را به ما گزارش بدهند خواسته بودند بالعكس اعمال و دخالت
من گفتم كه اين چيزى است كه خود من مبتكر آن بودم حاال اگر جرم يا خيانتى است بنده بايد به دادگاه بيايم نه 

 .اين عمل را با اطالع بنده و وزير خارجه انجام داده است. نتظاماميرا
  

اعضاى محترم دادگاه و هموطنان عزيز، اظهارات جناب آقاى مهندس بازرگان را شنيديد من در اينجا بايستى     
قاى هذا در زمانى كه آ اضافه كنم با وجودى كه اين سياست از اولين روزهاى دولت موقت اتخاذ شده بود، مع

وزير رسيده بود، باز صحبت از اين شدكه اگر  كرد و براى خداحافظى خدمت آقاى نخست استمپل ايران را ترك مى
وزير  مطالبى داشتند و يا درباره روابط مورد عالقه دو كشور خواستند با دولت ايران تماس بگيرند، آيا آقاى نخست

. وزير موافقت كردند ر استكهلم تماس بگيرند و آقاى نخستدليل تراكم كارها با من د موافق هستند كه ابتدا به
صورت كتبى توضيح داده بودم دوبار آقاى استمپل و آقاى جرج كيو با اجازه قبلى آقاى  طور هم كه قبالً به همان

وزير و وزير خارجه به سوئد آمدند و عنوان مذاكرات عبارت بودند از گزارش در مورد وضع نظامى كشورهاى  نخست
اى است كه شما در  اين همان گزارشات محرمانه. مسايه ايران، آينده نفت در جهان و وضع رادارهاى ايرانه

هاى دانشجويان مالحظه كرديد و در آنجا آمده است كه گزارشات محرمانه را براى جلب توجه دولت موقت  افشاگرى
طوركلى با من صحبت كردند ومن  در باره آنها به اين گزارشات كتبى است و پس از آنكه. دادند در اختيار آن قرار مى

وزير و  وزير و وزير امور خارجه رساندم، آنها گزارشات را خودشان حضوراً به آقاى نخست به استحضار آقاى نخست
هاى دانشجويان آمده  اى كه بايد توضيح دهم اين است كه دريكى از افشاگرى نكته. وزير خارجه ايران تقديم كردند

. كنيم نماينده دولت امريكا به اميرانتظام گفته است كه ما بعد از ده سپتامبر در تهران مبادله اطالعات مى است كه
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وزير آمدند درباره آينده نفت در جهان يا گزارش  اين آقايان پس از آنكه در سفر دوم با اجازه كتبى آقاى نخست
ى قبل از ده سپتامبر در تهران به حضور آقاى نظامى صحبت كردند، گفتند كه گزارشات خودشان را در تاريخ

ولى پس از بازگشت به واشنگتن تلفن كردند و گفتند تهيه آن احتياج به وقت . وزير در تهران خواهند داد نخست
وزير تلفن كردم و ايشان گفتند اشكالى  من به آقاى نخست. بيشترى دارد، بنابراين بعد از ده سپتامبر خواهند آورد

ن دريافت گزارش از نظر زمانى براى دولت اهميتى نداشت و آنها بودند كه اصرار داشتند كه اين گزارشات چو. ندارد
وزير و  وزير صحبت كردم و امكان بودن نخست قرار شد وقتى من به تهران آمدم و با آقاى نخست. را به دولت بدهند

لينگن تلفن كنند تا او به آنها اطالع دهد و آنها فوراً وزير خارجه را، با اطالع خودشان، در تهران دانستند، به آقاى 
هاى سياسى ايران در اروپا بود، به اتفاق آقاى دكتر  بيايند و من پس از جلسه پاريس كه در حضور كليه نماينده

گن وزير در ميان گذاشتم و بعد از طريق آقاى لين يزدى به تهران آمديم و مسئله آمدن آقايان را هم با آقاى نخست
آقاى مهندس بازرگان در جلسه . آمدند و گزارش كتبى خودشان را به دولت دادند. به آقايان اطالع داده شد

 :چنين گفتند 26/12/59
اميرانتظام اين ... چيزى كه خيلى القاى شبهه كرده و من گفتم كه اين چيزى است كه خود من مبتكر آن بودم  

وزيرى با حضور ايشان و دكتر يزدى و  اند و يك روزى در اتاق نخست ام دادهعمل را با اطالع بنده و وزير خارجه انج
بنده، كاردار سفارت امريكا به آن شخص گفت مسئول اطالعات در ايران است، آمدند و اطالعات خيلى زيادى راجع 

 .شدند دادند و دستگاه پروژكتور هم بود به عراق و لشكرهاى عراق كجا هستند و به كجا منتقل مى
  
 عنوان سفير ايران در امريكا درباره انتخاب اميرانتظام به 

و همچنين  11با روزنامه بامداد مدرك شماره  58ماه  طور كه آقاى مهندس بازرگان در مصاحبه سوم دى همان 
در محضر دادگاه شهادت دادند، سياست دولت در جهت بهبود روابط امريكا و مبادله  59اسفند  26طبق آنچه روز 

نام باتلر كه داراى سوابق بسيار بدى در  سفيرى كه امريكا در نظر گرفته بود شخصى بود به. فير با آن كشور بودس
آقاى دكتر يزدى وزير خارجه از من خواستند كه ناس، . آفريقا و آسيا بود و دولت ايران موافق با پذيرش وى نبود

خصوصى به او بگويم كه از انتخاب و اعزام آقاى باتلر  طور كاردار سفارت امريكا در تهران را احضار كنم و به
طور كه آقاى مهندس بازرگان هم در جلسه  من هم نظر وزير امور خارجه را اجرا كردم و همان. خوددارى نمايد

. عنوان سفير امريكا در ايران انتخاب شود بيان داشتند، حتى قرار بود كه آقاى رمزى كالرك يا كاتم به 26/12/59
فرماييد  عنوان سفير امريكا در ايران باشند، بنابراين مالحظه مى ى پيشنهاد و عالقه دولت اين بود كه اين افراد بهيعن

در اولين سفرى كه از . مابين دو كشور براى مبادله سفير از طرف دولت ايران دخالت داشتم كه من در مذاكرات فى
وزير و آقاى دكتر يزدى وزير امور خارجه و من  ازرگان نخستاى كه آقاى مهندس ب سوئد به ايران آمدم، در جلسه

كنيد؟  بوديم، آقاى مهندس بازرگان از آقاى دكتر يزدى سؤال كردند كه چرا سفير ايران در امريكا را انتخاب نمى
آقاى دكتر يزدى گفتند كه در حال مطالعه هستند، آقاى مهندس بازرگان گفتند كه اميرانتظام يا مهندس 

در سفر دومى كه با اجازه . كنم و قرار شد آقاى دكتر يزدى درباره ما دو نفر مطالعه كنند سدى را پيشنهاد مىا بنى
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آقاى مهندس بازرگان، نمايندگان امريكا به سوئد آمده بودند، درباره مبادله سفير سؤال كردند و من هم چون رسماً 

 .اسدى خواهيم بود مأمور مذاكره بودم، گفتم احتماالً يا من يا آقاى بنى
  
  درباره جلسه پيرامون مجلس خبرگان 
يكى از مسائلى كه مورد بحث قرار . مقصود از اين جلسه ديدار، مثل هميشه بحث درباره وضع كلى كشور بود 

ضمن بحث، اين پيشنهاد . ها در دوره دولت موقت بود شدن نابسامانى گرفت نگرانى شديد حاكم بر اجتماع از طوالنى
ط من مطرح گرديد كه دوران مجلس خبرگان طوالنى شده، قرار شد افراد حقوقدان حاضر در جلسه، آقايان توس
صدر و احمد صدر حاج سيدجوادى مطالعه كنند و مطالعه كردند و طرحى به هيئت دولت داده شد كه  اهللا بنى فتح
هيئت دولت تصميم گرفت كه . ردموزير طرح پيشنهادى را امضا كردند و من آن را به جلسه هيئت دولت ب 17

اظهارنظر خودش را پس از اظهارنظر رهبرى اعالم نمايد و همين كار را هم كرد و بعد هم به ما گفته شد كه مسئله 
استدالل دادستان محترم در مورد انحالل مجلس خبرگان دور از حقيقت . شده تلقى كنيم كه كرديم را فراموش

صورت  رد ايرانى و مسلمان حق دارد، فكر كند و فكر خودش را به مقامات قانونى بهاست، زيرا در اين جمهورى هر ف
اگر مقامات قانونى مسئول، پسنديدند و اجرا كردند كه يك فكر و پيشنهاد قانونى اجرا شده . پيشنهاد تسليم نمايد

ستان گوياى اين مطلب است استدالل جناب داد. است و اگر به هر دليلى آن را رد كردند، باز يك عمل قانونى است
اوالً متن . اين مغاير با اصول قانون اساسى است. كند، فكر كند كس حق ندارد جز آنچه كه حكومت فكر مى كه هيچ

شدن و طرح اوليه موضوع از من است، ثانياً مورد تصويب  حقوقى پيشنهاد از من نيست بلكه پيشنهاد دور هم جمع
توجه . به دولت داده شد و دولت هم بنا به مصلحت خودش عمل كرده است صورت قانونى جمع قرار گرفت و به
دادگاه انقالب جلب  26/12/59ميهنان عزيز را به بيانات جناب آقاى مهندس بازرگان در جلسه  دادگاه محترم و هم

 :آقاى مهندس بازرگان گفتند. كنم مى
گونه وجهه  جهت انحالل مجلس خبرگان بدون هيچ اميرانتظام در«اتهامات وارده در كيفرخواست مبنى بر اينكه  

دانم اين است كه اين نامه در هيئت وزيران مطرح و به امضاى اكثريت،  آنچه كه من مى» قانونى اقدام كرده است
اى و مهدوى كنى بحث شد و همه جهات  نفر از وزرا تصويب شد و در حضور آقايان رفسنجانى، خامنه 17يعنى 

وقتى متوجه شديم كه امام با اين طرح . رفت و سپس اين موضوع را با امام هم در ميان گذارديممورد بررسى قرار گ
طور كه حاال نيز هست، سخنگوى دولت مصوبات هيئت  مخالف هستند دستور توقف اين طرح را داديم، ولى همان
به همين دليل دعوت شده  آن شب هم خبرنگاران. دهد دولت را پس از ختم جلسات در اختيار خبرنگاران قرار مى

اين كه گفته شد آقاى اميرانتظام درصدد انحالل . بودند ولى چون تصميم به انتشار نبود، آنها را مرخص كرديم
نويس قانون اساسى را  وقتى دولت موقت پيش... مجلس بوده است درست نيست، اين فكر از خيلى وقت پيش بود

امام خمينى و آقايان رفسنجانى و دكتر بهشتى و صادق طباطبايى تهيه كرد و خدمت امام تقديم داشت، حضرت 
اصرار داشتند كه همان قانون به رفراندوم گذاشته شود و دولت از مقام رهبرى تقاضا نمود كه طبق برنامه وعده 

اهللا  پذير نيست، بنا به پيشنهاد حضرت آيت شده به مردم عمل شود و حال اگر تشكيل مجلس مؤسسان امكان
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تشكيل شود كه  -كه بعد نام مجلس خبرگان را به خود گرفت  -كنندگان قانون اساسى  قانى مجلس تصويبطال
وزير كار كشته  17بنابراين، اين فكرى نبود كه ايشان به ما تلقين كرده باشند و همچنين ما هم پخته بوديم، . شد

صدر جزو  اهللا بنى آقاى فتح. نفر دربياييممثل صدر حاج سيدجوادى و ديگران كه مثالً تحت تأثير يك نفر يا دو
هرحال ممكن است يك موضوعى را چند نفر به عقلشان برسد پيشنهاد بكنند  به. كسانى بود كه پيشنهاددهنده بود

كنم كه جرم  وقتى تشخيص از مجراى قانون انجام بشود گمان نمى. و به نظرشان بيايد و تشخيصشان اين است
 .باشد

  
شدن دوران دولت موقت باعث نگرانى مقام رهبرى و  فرماييد كه طوالنى اى محترم دادگاه مالحظه مىآقايان اعض    

تر  شدن مدت مجلس، عمر دولت موقت را طوالنى ها قبل بود و تشكيل مجلس خبرگان و طوالنى سايرين از مدت
اى نبود كه از  موضوع نو و تازه بنابراين بحث در آن يك. بخشيد هاى ناشى از آن را شدت مى و ناراحتى] كرد مى[

اهللا  وزير و آقايان فتح خصوص با توضيح آقاى نخست جمع ما ناشى شده باشد، بلكه زمينه چندين ماهه داشت و به
ها قبل مورد مشورت دولت در آن مورد بوده است و پيشنهاد  صدر و احمد صدر حاج سيدجوادى از مدت بنى
 26/12/59طور كه آقاى مهندس بازرگان در جلسه  همان. ه به دولت داده شدشده يك پيشنهاد قانونى بود ك تهيه

صورت مسكوت باقى ماند و تا موقعى كه شما  ام، پس از جلسه هيئت دولت به توضيح دادند و من هم قبالً نوشته
اطالعى  اوراق خصوصى دفتر خاطرات سياسى مرا از سوئد در محل دفتر كارم، به تهران آورديد؛ هيچ كسى از آن

ام در آن روز بخصوص، مجدداً به محل كارم رفتم و بدون آن كه  نداشت و من با وجود يادداشت و احساس عقيده
در فاصله . ترين تأثيرى در من داشته باشد، خدماتم را مانند گذشته به انقالب اسالمى ادامه دادم احساس كوچك

ماه الاقل ده مصاحبه داشتم و يك نامه  2د بيش از بازگشت من به سوئد و مراجعت دوباره به تهران در حدو
اى درباره علل تصرف النه جاسوسى كه براى سران كشورهاى اسكانديناوى فرستادم كه جا  توجيهى چندين صفحه

 :هايى از آن را البته قسمت. دارد مجدداً آن را به استحضار برسانم
 )58آذر  4نقل از روزنامه كيهان ( 
 .كشور اسكانديناوى يادداشت رسمى فرستاد 5مى ايران در سوئد براى سفير جمهورى اسال 

اى  عباس اميرانتظام سفير جمهورى اسالمى ايران در كشورهاى اسكانديناوى در مصاحبه: اسلو، خبرگزارى پارس    
ق كرده من براى وزير خارجه نروژ توضيح دادم كه اين امريكاست كه مسائلى كه خود خل«: با روزنامه اسلو گفت
دولت امريكا با . نمايد كند و حمايت مى نشانده خود در ايران دفاع مى دهد و از نوكر و دست است را توسعه مى

تنها جواب  كردن بر ملت ما، مفهوم مصونيت سياسى را از بين برد و حاال نه دخالت در امور داخلى ما و حكومت
نمايد، بلكه دست به محاصره اقتصادى و  شاه خوددارى مىدادن  دهد و از پس مساعدى به درخواست منطقى ما نمى

خصوص  عنوان نماينده ملت ايران از همه مردم آزاد جهان به توقيف اموال ملت ايران زده و به همين دليل من به
كنم تنها از يك جبهه نگاه نكنيد و دائماً مسائل اشغال سفارت را مطرح  شما مردم كشورهاى اسكانديناوى تقاضا مى

وسيله امريكا و نوكران سرسپرده او پايمال شده است،  سال به 26ها انسان كه در طول  ننماييد، بلكه به حق ميليون
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اين تهديد و حتى انجام آن تأثيرى در تصميم «: اميرانتظام درباره تهديد به محاصره اقتصادى گفت» .توجه كنيد
تواند مؤثر باشد، بلكه حتى تهديد نظامى و يا احتماالً  نمى تنها تهديد اقتصادى نه«و افزود » ملت ما نخواهد داشت

وجود خواهد آورد، چون ملت ما در صورتى كه  ترى از شكست ويتنام براى امريكا به اقدام نظامى شكست مفتضحانه
ضوع دو مو«: اميرانتظام در ادامه گفت» .جنگ به او تحميل شود تا آخرين نفر و تا آخرين نفس با او خواهد جنگيد

اول جلوگيرى از ادامه حكومت و جاسوسى امريكا در ايران، دوم : ملت ما را وادار به اشغال سفارت امريكا كرد
 ».ديده ايران به گوش جهانيان طلبانه ملت ستم رسانيدن صداى حق

  
مسئله  آقايان اعضاى محترم دادگاه و شما هموطنان عزيز در كليه خدماتى كه من پس از رفتن از تهران و    

ها مصاحبه من است و آثارى از آن احساس را مالحظه  و مصاحبه فوق يكى از ده(مجلس خبرگان انجام دادم 
نظرم به حالت  من همين احساس را در ساير مواقع كه طرحى در هيئت دولت مطرح بود و اجراى آن به) نماييد مى

. كردم شد، با آن برخورد مى لى طرحى متوقف مىملت ايران مفيد بود، داشتم و با همين احساس وقتى كه به دلي
ولى خدماتم هميشه در چهارچوب قانون و سياست كلى دولت موقت بود و حتى يك مورد وجود ندارد كه پس از 

حال دادستان محترم . تصميم دولت در امرى با وجودى كه مخالف احساس و عقيده من بود اقدامى كرده باشم
اى از خدمتگزاران به انقالب تهيه شده و به دولت داده شده و  از مسير قانونى توسط عده چگونه يك امر قانونى را كه

دولت هم بنا به وظيفه قانونى خود آن را رسيدگى كرده و به مرحله اجرا درنياورده، برخالف عدالت و رضاى خدا 
داناست و بدون شك جواب آن كنند؟ خدا  كشيدن انقالب تعبير مى صورت توطئه يا تمهيداتى در جهت به سازش به

 .را در پيشگاه عدل الهى خواهد داد
 

         
 :نامه از اميرانتظام سؤال كرد، وى در جواب گفت پس از خاتمه دفاعيه، عضو حقوقدان درمورد انگيزه نوشتن وصيت 

كنيد، من الهام از خواهيد تعبير ب چند مطلب قبل از آمدن من به تهران اتفاق افتاد كه شما آن را هرچه مى«    
دانستم كه  وقت در عمرم وصيت نكرده بودم ولى مى نامه است كه من هيچ يكى تهيه وصيت. دانم جانب خداوند مى

عنوان مقام مسئول، پرونده در  هايى در سفارت امريكاست، چنانچه من به دانستم كه پرونده آيم و مى به تهران مى
بنابراين احساس من اين بود كه خواهى نخواهى سؤال و جوابى خواهد بود . مهاى ديگر در تهران دار تمام سفارتخانه

ام  ماه در زندان نگه دارند، بدون تماس با خانواده 16كردم كه در حكومت اسالمى من را  كه البته من هيچ فكر نمى
در صحراى محشر كنم و  به خدا واگذار مى. در هر صورت اين مطلبى نيست كه من از آن گله بكنم. و كسى ديگر

روم ممكن است كه برخالف مدت  اما اين به من الهام شده بود كه من به تهران مى. همه جوابشان را خواهند داد
ام، سفرم طوالنى بشود و ممكن است كه اتفاقاتى براى من در زندگى بيفتد و  اى كه من بليت رزرو كرده هفته يك

مسئله دومى كه نگفتم . نامه نوشتم مانند، به همين دليل وصيتخانواده من در يك كشور خارجى بدون سرپرست ب
درست ساعتى كه من . هاى خيلى زيادى داشتيم گويم اين است كه ما در سفارت ايران در استكهلم كتاب و حاال مى

لم كردم در آنجا به آنها گفتم كه خيلى د از آقايان همكارانم و يكى از برادران كه وصى من هستند خداحافظى مى
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ها يك وقت طوالنى  ها را بخوانم، بعد خودم برگشتم به آنها گفتم كه خواندن اين كتاب خواست كه اين كتاب مى
دانم،  حاال اين چرا به من الهام شد آن را من نمى. هم در زندان است و خداحافظى كردم و آمدم خواهد، آن مى

ام  هذا اين زندانى را هم كه كشيده ه آمدم و معبه هرصورت من سربلندم كه آمدم و خوشحالم ك. خواست خداست
خداوند به من قدرت داد تحمل كنم و از خدمات شرافتمندانه خودم و دولت موقت، دفاع . كنم به آن افتخار مى

 ».كنم
در اينجا حاكم شرع اعالم كرد مداركى را كه آقاى اميرانتظام از دادگاه درخواست كرده بود و دادستانى مشغول     
ظيم آن است، امروز يا فردا به ايشان داده خواهد شد، تا ايشان فرصت بيشترى جهت مطالعه اين مدارك پيدا تن

: سپس ايشان در مورد داشتن وكيل گفت. شدن روز شنبه ادامه پيدا خواهد كرد كنند و دادگاه نيز پس از تعطيل
 ».رفى كنيدتوانيد كسى را كه به موازين قضايى اسالمى آشنا باشد مع شما مى«
  
  
  
  
  
  

 )13(جلسه چهارم    
 )1360ماه  بهشت اردى 6(    

  
اين جلسه كه چهارمين . شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى مركز به پرونده اتهامى عباس اميرانتظام رسيدگى كرد 

ى پس از اعالم و. دقيقه با سخنان ميرفندرسكى عضو حقوقدان دادگاه شروع شد جلسه دادگاه بود ساعت ده و سى
سپس محمدى گيالنى، حاكم شرع دادگاه . اهللا مجيد دعوت نمود رسميت دادگاه حضار را به شنيدن آياتى از كالم

وى در پايان از استاد محمدتقى جعفرى كه با آقاى محمدتقى جعفرى ديگرى . شده پرداخت به تفسير آيات تالوت
جه فقهى ندارند عذرخواهى كرد و از نماينده دادستان خواست تا اشتباهى گرفته شده بود، و گفته بود كه ايشان در

چون اسناد تازه به دست من رسيده است پس «: ادله كيفرخواست را بخواند ولى اميرانتظام اعتراض كرد و گفت
هايتان را در آخرين دفاع  توانيد تمام حرف شما مى«: گيالنى پاسخ داد» .نشده و ادامه دارد مدافعات من تمام

ايد و اطالع براى دفاع از اين مدارك براى  شما براى اولين بار اين اسناد را به من داده«: اميرانتظام گفت» .بگوييد
 ».خوانيد شما اين مدارك را مى«: حاكم شرع گفت» .من ضرورت دارد

 ».ولى اين مطالب به نفع انقالب اسالمى ايران است«: اميرانتظام گفت    
 ».نفع بعدها هم است، نظم دادگاه را به هم نزنيد همان«: حاكم شرع    
 ».كنم، پس شما اجازه بدهيد من مدافعاتم را انجام بدهم من اين كار را نمى«: اميرانتظام    
 »كنيد؟ مدافعات شما تمام شده است، چرا دادگاه را تشديد مى«: حاكم شرع    
 »كنم؟ مگر شما به من اجازه نداديد كه دفاع«: اميرانتظام    
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 ».دهم سه روز دفاع كنيد بنده به شما اجازه مى«: حاكم شرع    
 ».همين االن«: اميرانتظام    
 »شما بايد نظم دادگاه را تنظيم بكنيد يا من؟«: حاكم شرع    
 ».شما اجازه بدهيد كه من مدافعاتم را ادامه بدهم«: اميرانتظام    
توانيد با خواندن اين مدارك همه را  شما از نو مى. رديد، تمام شدهمن اجازه دادم شما دفاع ك«: حاكم شرع    

 ».يادداشت بكنيد
 ».من يك بار وقت دارم و آن مدافعات آخرين است«: اميرانتظام    
 ».شما بيش از يك بار وقت داريد«: عضو حقوقدان    
ترين مدارك جنايت امريكاست،  ها بزرگترين مدارك تاريخى است، اين اين درست نيست اينها بزرگ«: اميرانتظام    

 »...خواهم خدمت من مى
دانند  آقايان مى. خواهد بخواند ايشان اسناد جنايت امريكا را دارد كه به نفع ملت ايران است كه مى«: حاكم شرع    

ست مهيا شده و امروز ادلّه كيفرخوا. كه اين دادگاه تا آنجايى كه دل آقاى اميرانتظام بخواهد دفاع كند، مهيا است
تواند نظام  رويم، آقاى اميرانتظام هيچ متهمى نمى روى روال و ترتيب شرعى ما داريم جلو مى. شود خوانده مى

 ».هم بزند شرعى را در دادگاه به
خواهم خدمت شما  اين اسناد من را يك ديو ساخته، من مى. زنم بنده نظام شرعى را به هم نمى«: اميرانتظام    

فع اسالم است، بايد كه شما بدانيد در اينجا به من گفته كه من دشمن خدا، پيغمبر و امام و ايران هستم، بگويم به ن
 »...شما اجازه بدهيد من مدافعاتم را تمام بكنم براى اينكه مسئله. اينها سند دارد. اينها دروغ است

 ».مدافعات ابتدايى شما تمام شده«: حاكم شرع    
 »...شما دو جلسه به من اجازه بدهيد من مدافعاتم! چ هم اين چنين نيست، تمام نشده قربانهي«: اميرانتظام    
 ».در آن جلسه گفته شد كه در جلسه بعدى نماينده دادستان ادلّه را خواهند خواند«: حاكم شرع    
اين . ست، دفاع من اينهاستشما فرموديد كه اين اسناد را در اختيار من بگذارند، اين مسائل اصلى ا«: اميرانتظام    

دين  كنم در اينجا به من عنوان يك خائن، عنوان يك جاسوس، عنوان يك بى پس بنابراين اعالم مى. دفاع من است
اينها مداركش اينجاست، سند افتخارش . و دشمن خدا، عنوان دشمن امام و مردم داده شده، اينها دروغ است

 ».ز خودم دفاع بكنم، اين حق من استاينجاست، بايد به من اجازه بدهيد كه ا
 ».خواهد بگويد تو خائنى آقاى داديار مى«: حاكم شرع    
 »...اسالم مال من است، مال شماست، نبايد بگذاريم. اينها به ضرر اسالم است«: اميرانتظام    
 ».دفاع بكن«: حاكم شرع    
 ».ر وقت دارد صحبت بكندشما به حرف من گوش بدهيد بعد آقاى داديا«: اميرانتظام    
 ».شما هم وقت داريد«: حاكم شرع    
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اين آخرين دفاع من است، بنابراين من تمام آنچه را كه . من وقت ندارم، من فقط يك بار حق دارم«: اميرانتظام    
هستند كه اين اسنادى . دانيد كه به من اجازه ندادند بگويم اينها دروغ است همه مى. كنم شود تكذيب مى گفته مى

من يك ساعت . اين اسناد ساخته شده است، ملت ايران بداند اينها ساخته شده است. كنند خودشان را ساقط مى
. هايم را بكنم آقاى گيالنى، به نفع جمهورى اسالمى است من اول صحبت. خواهم، به نفع اسالم است وقت مى

دروغ محض است با . تمامشان دروغ است. كنم كذيب مىهايى كه ايشان خواهد زد، از حاال ت بنابراين من تمام حرف
. اش هستم از حق خودم و از حق ملت ايران كه من نماينده. كنم ام و دفاع مى من زنده. مدرك، مداركش اينجاست

شما گوش بدهيد شنيدن . خواهيد بگوييد اگر باور نكرديد هرچه مى. شما بايد گوش بدهيد. به من بايد اجازه بدهند
اختيار . من اسيرم. كه كارى ندارد، مسئله را شما گوش بدهيد، اگر من دروغ گفتم شما قضاوت كنيد حرف حق

 ».توانند هرچه بخواهند بكنند دست آقايان است مى
ام، آقا  آور است چندبارى است كه اخطار كرده آقاى اميرانتظام حكم حاكم شرع را كه رد آن اتهام«: حاكم شرع    

شود، گوش  كنم كه بايد بنشينيد و به چيزى كه خوانده مى حكم مى. كنم ن به شما اخطار مىم. آيد كوتاه نمى
كنم، بسيار خوب تكذيب  گوييد من از اول تكذيب مى عالى مى گويم، جناب بدهيد وگرنه من آن آخرين كلمه را مى

 ».خواهيد اذهان را مشوش بكنيد شما مى. شود خوانده مى. بكن
 ».اميرانتظام اصالً مطرح نيست. كنم ن به نفع انقالب اسالمى صحبت مىم«: اميرانتظام    
 ».خواهد صحبت كنى نمى«: حاكم شرع    
 ».انقالب اسالمى و جمهورى اسالمى مطرح است«: اميرانتظام    
 )14.(سپس نماينده دادستان با دستور حاكم شرع ادلّه اتهامات وارده را قرائت كرد    

  
  دادستان در تشريح ادلّه كيفرخواست بيانات نماينده 

 »اهللا الرحمن الرحيم بسم«    
ايد هرگز نبايد كافران را كه دشمن من و شمايند ياران خود گرفته و طرح  كه به خدا ايمان آورده اى كسانى«    

د و رسول در صورتى كه آنان به كتابى كه بر شما آمد يعنى قرآن حق، سخت غافل شدن. دوستى با آنان بيفكنيد
خدا و شما مؤمنان را به جرم ايمان به خدا از وطن خود آواره كردند، پس نبايد اگر شما براى جهاد در راه من و 

ايد، پنهانى با آنها دوستى كنيد و من به اسرار نهان و اعمال آشكار شما از  طلب رضا و خوشنودى من بيرون آمده
 ».ه راه ضاللت شتافته استهركس داناترم و هركس از شما چنين كند سخت ب

هرگاه آنان بر شما تسلط يابند باز همان دشمن ديرينند و هرچه بتوانند به «: و ترجمه آيه دوم چنين است    
 ».كوشند دست و زبان بر عداوت شما مى

ين بوده هاى انقالب خدمت كرده، تالشم برا عنوان نماينده دادستان و كسى كه در اين مدت كه در دادگاه من به    
چرا . از اين جوى كه ايجاد شد متأسفم. است كه فقط در مقابل خدا پاسخگو باشم و نه در مقابل هيچ مقام ديگرى

هاى  صورت بوده در دادگاه اين كنم كه قواعد دادرسى به طلبم و عرض مى كه وجدان پاك ملت را به شهادت مى
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كند و بعد با دقت اوراق و  بتدا اگر مدافعاتى دارد، بيان مىشود و متهم ا انقالب، كه كيفرخواست به متهم ابالغ مى
شود چه له باشد و چه عليه، و اگر متهم فرصت نداشته باشد، فرصت كافى به  اسنادى كه در پرونده هست قرائت مى

بودم  ها شاهد ساعت آمده است ولى من در اين دادگاه 15نامه  هرچند در آيين. هرچقدر كه بخواهد. شود او داده مى
قبالً هم گفته شده بود كه وقت آقاى اميرانتظام موسع . صورت موسع هرچه خواستند دفاع كردند كسانى كه به

چرا كه ايشان . شود تر از وقتى كه معموالً به متهمين داده مى خواهد بود، بلكه اوسع خواهد بود، يعنى موسع
ايشان اسناد و . اه انقالب بايد بتواند حرفش را بزندگويد من حرف زياد دارم و كسى كه حرف دارد در دادگ مى

دست آمده  دست برادران عزيز مسلمان پيرو خط امام، دانشجويان به مداركى را خواستند كه از النه جاسوسى به
يعنى روال دادرسى اين بوده است كه در جلسه گذشته اعالم . اينها كالً در اختيار متهم قرار داده شده است. است
مدافعات ابتدايى متهم پايان يافته و در جلسه بعد نوبت نماينده دادستان است كه مطالبى را قرائت بكند كه ما : شد

جز آن مداركى كه در اختيار ايشان هست مدرك  كنم كه ما به و حاال اعالم مى. ايم كالً در اختيار ايشان قرار داده
اگر چنين مدركى باشد باز اين مدرك . ن آگاهى نداشته باشدديگرى ارائه نخواهيم كرد، يعنى مدركى كه متهم از آ

و حاكم محترم شرع كه . گيرد كه هرچقدر خواستند مطالعه كنند و به آن پاسخ بدهند در اختيار ايشان قرار مى
ها  ايشان بودم گفتند كه ايشان در آخرين دفاع فرصت خواهند داشت و در آخرين دفاع... دوسال شاهد عدالت و

هايى هست  كنم، يعنى اگر ايشان بخواهند سه دفعه صحبت بكنند، اگر مسئله جديدى مطرح بشود همين ىعرض م
حال اين فضيحت كه پيش آمد و اين . توانند دفاع بكنند فرمودند كه ايشان مى. صورت اختصار خواهم خواند كه به

شت يا نه؟ اين قضاوتش با وجدان پاك فريادهايى كه زده شد براى دفاع از حق ملت و دفاع از اسالم آيا جا دا
 .كند مدافع اين مردم هست و مدافع اسالم مردمى است كه آقاى اميرانتظام ادعا مى

بعد از ذكر اين مقدمه، در جلسات گذشته آقاى اميرانتظام گفتند كه نماينده دادستانى از حقوقى برخوردار بوده     
اى حساس  اى بوده در يك شرايط خاصى و در يك برهه ش، يك پروندهاين پرونده بنا به طبع خود. ام كه من نبوده

طورى كه  يعنى آن. و شايد اين مسير خيلى سيستماتيك نبوده است. از انقالب ما مسير خاصى را طى كرده است
چرا كه . ساعت بايد تفهيم اتهام بشود 24گويد كه در ظرف چندساعت بايد چه بشود، در ظرف  قانون اساسى مى

ترين كارها كه انجام شد بعد  و اتفاقاً بزرگ. ما در شرايط استثنايى هستيم. ن ما زمان عادى معمولى نبوده استزما
اى بود  كردند، از جمله حماسه دست كسانى انجام شد كه خيلى سيستماتيك عمل نمى وسيله كسانى، به از انقالب به

قرار بود كه اجازه از زمامداران وقت و دولتمردان وقت  و اگر. كه دانشجويان مسلمان پيرو خط امام ايجاد كردند
ها دنبالش  پس با روحيه انقالبى و خارج از آن كادرى كه خيلى. شد اى داده نمى گرفته بشود، هرگز چنين اجازه

كنم  هاى تاريخ انقالب ما ايجاد شد، كه اگر در بين مدافعات الزم شد عرض مى ترين حماسه گردند يكى از بزرگ مى
كه امام در مورد دانشجويان مسلمان پيرو خط امام مطالبى را گفتند و تقديرى كردند كه كمتر نظير و سابقه داشته 

 .طور دفاع بكنند است كه امام از كسانى اين
خوانم كه ارزشمندى كارهايى  اين فرمايشات امام بود، اين را از اين جهت مى 59ماه  آبان 12در تاريخ دوشنبه     

گويند  دانند كه چقدر اين كارها در كادر بوده و اينها مى راً خارج از كادر انجام شده ولى ملت و مردم مىكه ظاه
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اين يك جنبه سياسى و ارزش . كنم كه در سيستم بوده است اينها خارج از سيستم بوده است و بنده عرض مى
 12امام است، عرض كردم دوشنبه اينهايى كه فرمايشات . ها پيش آن كوچك است سياسى داشت كه همه ارزش

 .خوانم هاى ديگر هم نوشتند كه مى ماه در مورد دانشجويان در روزنامه جمهورى اسالمى و روزنامه آبان
اينهايى كه خيال . ها پيش او كوچك است اين يك جنبه سياسى داشت و يك ارزش سياسى داشت كه همه ارزش 

در عين حالى كه سوءنيت ندارند، البته . كنند ايم اشتباه مى گنا واقع شدهواسطه اعمال اينها ما در تن كنند كه به مى
. اند اينها امريكايى. اند گويند مرتجع پاسدارهاى ما را هم مى. دانند هايى هستند كه شما را هم امريكايى مى يك دسته
هستند براى كشور ما و براى  اند اينها، اما بعضى از اشخاصى كه خوب و دلسوز هم اند، بدبخت ها بيچاره اين دسته

هاى خارجى و اجانب، لكن آنها هم تحت تأثير همان تبليغات  كشور خودشان و مخالف هم هستند با همه ارگان
ها را به امريكا و يك  زودى فوراً ما تقديم بكنيم اين جاسوس كردند اگر چنانچه به و گمان مى. اند واقع شده

 .خواهد شدها  ها و چه عذرخواهى هم بكنيم چه
  

 :فرمايد در جاى ديگرى امام مى    
اين براى اينكه قضيه قضيه شكم نيست . شد ارزش داشت اينها ارزش دارد به اينكه نصف ملت ما هم اگر كشته مى 

خواهيم شرافت خودمان را حفظ كنيم و ما  ما مى. ... وقت گندم ما نداشته باشيم تا ما عزا بگيريم كه مبادا يك
چيز درش هست استقالل درش هست، آزادى درش هست، شرافت درش  كه اسالم عزيز را كه همه خواهيم مى

مگر ما از پيغمبر باالتريم؟ . و اين ارزش دارد به اينكه ما همه از بين برويم. خواهيم اين را حفظش بكنيم هست، مى
 بن على باالتريم؟ مگر ما از حسين

  
 :كنند شجويان عزيز ما مىو تجليلى كه امام به تصريح از دان    

سال تمام است كه اين جوانان عزيز ما  خوانند اگر امريكا چه بشود، يك طور نيست كه به گوش ما مى مسائل اين 
من نبايد تشكر كنم . رفتند و البته رنج كشيدند و زحمت كشيدند و مأمورند در اين امر پيش خداى تبارك و تعالى

وقت كه در انزوا  آن. گويند ماها در انزوا هستيم اند هى مى االن هم آمده... ش داردعمل آنها پيش خدا ارز. از آنها
منزوى هستيم يعنى ارتباطمان با . بودن به غير يعنى اسير بودن نبودن يعنى متكى منزوى... نبوديم چه بوديم
جور  ان را درست كنيم ما همهگويند روابطم آيند و به ما مى آنها هى مى. ما نوكر ديگران نيستيم. ديگران قطع است

افتند و تنبل  تا نوكر هست مى 15تا  10وقتى در اطرافشان ... دانيم شيطنت است اين  چطور؟ و ما مى. حاضريم
بريشان تو حبس خودش كارهاى خودش را  وقتى مى. آيد وقتى از آنها برنمى. آيد شوند و هيچ كارى از آنها برنمى مى
ها ديگر شكسته  اين سنت... مترقى است . تواند ترقى بكند تى كه منزوى بشود مىمل. كند يعنى منزوى شده مى

هاى ما اين كار را كردند و ارزش كارشان هم بسيار زياد است و هيچ عالم به  يك سال است كه اين جوان. شده است
ين كشور خودتان است و كنم از زحمات شما و من نبايد كه تشكر كنم براى اينكه ا اوالً من تشكر مى... هم نخورد

 .ايد و ارزش عمل شما بسيار زياد است خودتان براى خودتان عمل كرده
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اين را از اين جهت عرض كردم و قصدم در اين لحظه خواندن فرمايشات امام نبود و خواندن اين مطلبى كه از     
در يك شرايط انقالبى كه  گردند دنبال سيستم مى خواستم عرض بكنم كسانى كه به مى. روزنامه قرائت شد

اند سيستم ايجاد  سال نتوانسته قدر عمق و اساس نداشته، در ظرف بيست اند انقالبشان آن هايى كه انقالب كرده ملت
اى شش هفت روز در كردستان جمع شدند و گفتند كه  بكنند و ببينند كه چند روز از پيروزى انقالب نگذشته عده

هم براى ما كارى نكرد يعنى مشكل مسكن و چه و چه باقى مانده، اينها حق آقا كشور دولت جمهورى اسالمى 
ها و جاهاى ديگر دنبال سيستم  دارند و كسانى هم كه براى مملكت چه در نهادهاى انقالبى و چه در دادگاه

سال  دست ديگران بود اين سيستم در طى بيست سال و سى دانند كه اگر زمام امور به خودشان هم مى. گردند مى
كند كه متهم بيش از  كسى كه ايراد مى. گردند كنند اينها، دنبال سيستم نمى اما آگاهند كه چه مى. شد ايجاد نمى

چيز در حال  چند ساعت و چند هفته و بيش از چندماه مانده است، او توجه ندارد كه در يك شرايط انقالبى كه همه
صورت  باشد دراين... در فالن نهاد... ها احياناً هستند با همه دقت شدن ها در حال عوض شدن است و مهره باال و پايين

ها  كسانى هم كه اين دادگاه. دادگاهى آماده داشته باشد. تا بازپرس آماده دارد 300دنبال نظامى بگردند كه  نبايد به
اند در نهادهاى  ا آمدهخاطر خد اند و فقط به اند كارهاى سابقشان را رها كرده را يعنى اين سيستم را اداره كرده

انسان زياد است ولى . رسد كه ظاهراً انسان زياد است برخالف اينكه به نظر مى. انقالبى و هنوز اين وضع ادامه دارد
 .انسانى كه بتواند اين مطلب را اختيار بكند كم است و واقعاً كم است

وليت يك پرونده بوده، من مشخصاً اعالم از اين مقدمه بگذريم از اين مسيرى كه تا به حال گذشته كه مسئ    
اهللا  كنم كه سخنى از زبانم بيرون نخواهد آمد مگر آنچه به آن اعتقاد دارم و اين مطلب را بارها به حضرت آيت مى

كس نخواهد خواست كه با توجه به شناخت و عملكرد بنده كه عنوان يك فرد  گيالنى عرض كردم كه از من هيچ
زنم  من آنچنان حرف مى. رم كه برابر جو و برابر خوشايند اين گروه و يا آن گروه صحبت كنمكوچك در اين نهاد دا

گفتن من در اين  كه بتوانم در محضر خداوند هم بيان كنم و از عقيده خودم دفاع كنم و اگر معتقد بودم كه سخن
شود در اين پرونده  تقدم كه مىولى مع. كردم گفتم و اين وظيفه را به ديگرى محول مى محضر نابجاست، سخن نمى

متهم در دفاعيات اوليه از امام . شاءاهللا راضى است سخن گفت ولى البته سخنى كه خداوند به آن راضى باشد كه ان
هايش و همه  آل سال مبارزه كرد و همه ايده 1400امام يك فرد نيست، ملت . تجليل كردند و حق هم همين است

ها  بينيم كه متهم در نوشته جود يك فرد خالصه شد و نامش امام است و اما آيا مىهايش و آرزوهايش در و خواسته
طور از رهبر ما، چكيده ملت ما، اسالم مجسم ما صحبت كردند با همان احترام؟ ايشان  ها، همين يا حتى بازجويى

خودش دفاع  دست آمده جعلى است، كذب است، اين حق متهم است كه از گفته اسنادى كه از جاسوسخانه به
بكند، اسنادى را رد بكند، بگويد جعل است، كذب است، موهوم است، مخدوش است، حق متهم است ولى روشن 

عهده دادگاه محترم است كه آيا قرائنى وجود دارد و اگرنه كالً بعضاً اين اسناد صحت دارد  تشخيصش به. خواهد شد
كنم  عنوان نماينده دادستان اين اوراق و اسناد را قرائت مى عهده دادگاه است و من به و كذب مطلق نيست و اين به

بار از امام شنيدم و اصالً در حضور از امام شنيدم مراتب تأييد  و در درجه اول، قاضى حاكم محترم شرع كه چندين
 بعد هم با وجدان پاك مردم گفتند كه آقاى بازرگان در. هرحال تشخيص با ايشان است امام درباره حاكم، به
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... طور حاكم محترم شرع فرمودند دفاع بود و شهادت نبود و فرمودند كه ايرادى هم ندارد شهادتى كه دادند همان
كه  اند، با اجازه ايشان بود و در دادگاه هم سؤال كردند آيا اين هايى كه انجام داده گفتند كه كليه مكاتبات مالقات

ه موقعيتى است، روحانيت در چه موقعيتى است، جزو روابط شما گفتيد كه مملكت در چه وضعى است، سپاه در چ
و آقاى بازرگان گفتند كه نه من نگفتم و اما برادران . ديپلماتيك بود؟ گفتند كه بايد چنين مالقاتى داشته باشند

دست آوردند كه متهم اظهار كرد كه اين اسناد  دانشجويان مسلمان پيرو خط امام اسنادى را از جاسوسخانه به
توانند اثبات كنند، اما دليل  توانند اين را اثبات بكنند و يا نمى حيح نبوده كه البته اين ادعا هست و ايشان مىص

هايى بود كه در همين اسناد به افراد موجهى داده شده كه ما يقين  ايشان براى اينكه اينها ساختگى است نسبت
اينها دو نوع هستند، يكى همين اسنادى كه . اند و مسلمان اند اند، دلسوخته اند و مسلمان داريم اين افراد موجه

خواهد به زعم خودش  اى دارد كه البته مى دهد اينها يك مبنايى دارد، يك علتى دارد، يك ريشه دشمن مى
گفتند كه نسبت دادند به مرحوم طالقانى با ايشان تماس گرفتن آسان است و ) متهم(مثالً ايشان . بردارى بكند بهره
ايشان گفتند كه معلوم نيست كه اگر واليت فقيه تعريف نشود بعداً تكليف ) احمدآقا(بى درباره فرزند امام مطل

خواهند بگويند صحت دارد،  خواهم بگويم آنچه كه آنان مى شود، يك چنين تعبيرى نمى مملكت چطور مى
دهند  ن نسبت را به كس ديگرى نمىگويند براى خودشان يك محملى دارد و عين اي خواهم بگويم آنچه آنها مى مى

ابوذر زمان بود و بحق . اهللا طالقانى افتخار اسالم بود مرحوم آيت. داند و اين نسبت بر او وارد نخواهد شد كه ملت مى
اين مرد بزرگوار كه روانش پاك باشد نيمى از عمرش را در زندان و تبعيد گذراند اما به گفته يكى از بزرگان اين 

شود شيطان را هم نجات  كرد با نصيحت مى كه خدايش رحمت كند آنچنان خطى داشت كه فكر مى مرد بزرگوار
خاطر همين  يك مكتب وسيعى داشته، آزادمنش بودند و ايشان فرمودند به. داد، شيطان را هم هدايت كرد

ديگر امام  اين ضعف معنيش چيست؟ اين چهره. روم كنم نزد امام مى آزادمنشى كه وقتى من احساس ضعف مى
رود و مرحوم طالقانى كه خدايش مرحومش كند  گويد من، كه اگر من نگويد مملكت بر باد مى اينجا كه مى. است

فرمايد  امام امت مى) كند احساس يأس كه مى(كند  رود به امام مراجعه مى كه افتخار اسالم بود براى ضعفش مى
طالقانى كه . ترسيدند گويد آنها مى برند مى امام را تبعيد مى دارند. من هرگز نترسيدم. هرگز من احساس يأس نكردم

سازد  آن وقت دشمن سند را مى. توانست خيلى كارها بكند مجسمه تقوى بود و اگر اين مرد تقوى نداشت مى
هاى  واقعيت هم اين بود، اين مرد بزرگوار درش به روى همه گروه. شود راحت رفت گويد كه به حضور ايشان مى مى
شود با نصيحت آنها را  كرد مى چون اين مرد بزرگوار فكر مى. و راست و چپ افراطى و راست افراطى باز بود چپ

ها  بندند اين جواب و ديگر اينكه هميشه حرف بينيم گاهى اوقات آن سد را امام كه بايد ببندند مى مى. هدايت كرد
ارد كه آيا اين مطلب صحيح است يا نه كه آقاى طور نيست و گاهى اوقات مطلبى گفته ولى قراينى وجود د اين

اميرانتظام گفتند كه از اسنادى هست كه دشمن ما آنها را منتشر كرده و آقاى بازرگان در مقام دفاع هم همين را 
ولى آيا ساواك دشمن ما نبود، ولى آيا ما به اسناد ساواك استناد . گفتند و اشاره به آيه اذا جائكم فاسقون كردند

يم؟ آيا اين استناد نابجا بوده؟ يقيناً صحيح بوده، نه در تمام موارد، گاهى اوقات دشمن در اين موارد براى بيان نكرد
تر است، چرا كه براى اينكه ساواك براى حفظ نظام و اين قرينه است اين خودش دليل است  مطالب از دوست دقيق
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هاى مجاهد در تماس  كنند، ايشان با گروه ان چنين مىاهللا منتظرى در زندان هستند، ايش گويند آيت كه اگر مى
كند و باز دادگاه محترم و ملت و  بينيد كه دشمن اسناد را با دقت تنظيم مى مى. دهند هستند، ايشان وجوهات را مى
شود بگوييم بله يا  دهند كه آيا اين چيزهايى كه نسبت داده شده به متهم حاضر مى وجدان پاك مردم تشخيص مى

اى االن  كنم نعوذباهللا فرض كنيد كه نامه كه اگر عين همين حرف را من جسارتاً عرض مى د بگوييم نه، چنانباي
آيا ملت » كارتر عزيزم«كار بردند مثالً  اى نوشتند به كارتر در آن نعوذباهللا به العالى نامه بياورند و بگويند امام مدظله

گويد برقرار  امام با دشمن چنين حرفى بزند و همان مودتى كه قرآن مىاى وجود ندارد  پذيرند؟ براى اينكه قرينه مى
 نكند قرينه چيست؟

هشتاد و چندسال زندگى كه هيچ خالفى از اين مرد نديد ولى آن را نه دادسرا و نه دادگاه محترم و نه ملت و نه     
اش  كنم و همه اش را قرائت نمى ت و همهاى اسناد اس كنند، چون باد هواست و اما پاره مسلمانان و نه خدا قبول نمى

كنم كه فقط دادگاه محترم را چون نماينده دادستان برخالف آنچه  از اين جهت فكر نمى. در اختيار متهم است
اى بنده بلند شدم تمام  اهللا گيالنى شاهد بودند در پرونده حضرت آيت. مرسوم است عليه متهم نبايد صحبت بكند

توجهى كرده؟ بعد معلوم شد كه داليلى  بود قرائت كردم، بعد گفتم كه اصالً چرا دادسرا كم اوراقى كه بر له متهم
عليه متهم نيست و دفاع كردم و دادگاه هم اگر متهم قابل دفاع باشد، مدافع متهم خواهد بود و ضرورتاً دادستان 

بينيد آيا آن جنجالى كه اول دادگاه خوانم كه بعد ب عليه متهم نيست، بنده اوراقى هم كه هست بعداً له متهم مى
اين اسنادى كه ترجمه شده قبل از پيروزى انقالب بود و در مورد اميرانتظام  5در صفحه . ايجاد كردند حق بود يا نه

خواهد با سفارت در  احتماالً يك رهبر خيلى مهمى از جناح خمينى، اميرانتظام به كاتم گفت مى... يك تاجر ايرانى
 :سندى هست به اين مضمون. اتم ظاهراً او را در اين جهت تشويق كردك. تماس باشد

از سفارت امريكا تهران به وزارت امور خارجه،  84شماره سند صفر و كد  26/10/57مطابق  79ژانويه  16تاريخ  
ئول اميرانتظام از نهضت آزادى ايران عضو كميته مركزى و هم مس. افتد موضوع برگشت خمينى به ايران عقب مى

اهللا خمينى در  سياسى حدود يك ساعت و نيم بعد از رفتن هواپيماى شاه تلفن زد كه سفارت را مطلع كند كه آيت
 .علت اين مسائل را مسائل امنيتى ذكر كرد) تكرار(گردد  آينده نزديك برنمى

  
عنوان معاونت  ز اينكه بهام سوءنيت در آن نبوده است و در بعد ا اگر كه متهم بعد از اين اعترافات كه گفته    

عنوان بعضاً  شود مربوط به قبل از پيروزى انقالب و ايشان به وزير انتخاب شدند آيا اين مطالب كه بيان مى نخست
اى خواهد بود و آيا اين  اند، آيا قبول دارند اين مسائل را اگر ندارند كه دفاع جداگانه عضو نهضت آزادى عمل كرده

ها در اين موقع چه معنايى داشته و چرا؟  زادى بوده است و اگر بوده است برقرارى اين تماسهمراه با اجازه نهضت آ
كنم، كليه اسناد در اختيار متهم هست و متهم  اش را قرائت نمى خوانم و همه عنوان نمونه مى اين سندها را به

جزوه كه ترجمه اصلى آن است از  30 در صفحه. تواند به آنها استناد بكند و در اين دادگاه از خودش دفاع بكند مى
دهد و  دهد قبل از پيروزى انقالب است، قرائن نشان مى ولى نشان مى!) اين تاريخش اشتباه است(سفارت امريكا 

از سفارت امريكا  1077- 19توانيد تكميل بكنيد، با اسامى كه داريد شماره  سفارت امريكا تهران و بعد از شما مى
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، تاريخ يك، 1077-19بندى محرمانه، شماره سند  خارجه واشنگتن گزارشگر استمپل، طبقهتهران به وزارت امور 
. گذاشته شده است كه اشتباه است و متأسفانه بعد اين اشتباه در ترجمه فارسى تكرار شده است 22كه بعد اينجا 

، من الزم است اينجا يك اى كه عنوان شد در مورد ترجمه 957دهد مرجع تهران  ، ولى متن نشان مى157عالوه  به
وسيله دو مترجم كه مورد وثوق رياست محترم دادگاه بودند بررسى شد و  ها به نكته را توضيح بدهم اين ترجمه

جز يكى دو اشتباه چاپى و يا عبارتى كه هيچ اثرى در مفاد معناى ترجمه  ها صحيح است، به اند ترجمه صريحاً نوشته
 .خورد شم نمىچ اسناد ندارد اشتباه ديگرى به

 .كند روها بروز مى خواهد توسط امريكا فشار وارد سازد، اختالف با ميانه نهضت آزادى مى: موضوع 
 .تمام متن محرمانه است. 1    
انتظام، عضو نهضت آزادى كه كارشناس سفارت بود گفت كه نهضت آزادى مصراً خواستار مالقات با : خالصه. 2    

وزير، مجلس و  خواهد امريكا نخست نهضت آزادى مى. ت آرام خمينى را ترتيب دهدافسران ارشد است تا بازگش
كارشناس سياسى گفت اين كارى نيست كه امريكا بتواند انجام دهد و . شوراى سرپرست را وادار به استعفا نمايد

برپايى  حصول توافق ضرورى و حياتى است و تالش خمينى براى. حتى كوشش در اين راه خطرناك خواهد بود
خواست كه در مورد منافع  منبع گفت نهضت آزادى مى. دولت رقيب هنگام بازگشت خيلى خطرناك خواهد بود

رو مذهبى اشاره  امريكا در ايران گفتگو شود تا از برخوردهاى احتمالى آينده جلوگيرى شود، درضمن منبع ميانه
 .فات در رهبرى مذهبى تاييد كردكرد كه مالقات با ارتش حياتى بوده و گزارشات مبنى بر اختال

ژانويه گفت كه نهضت آزادى  22اميرانتظام عضو كميته مركزى نهضت آزادى به مأمور سفارت، استمپل در . 3    
باغى ترتيب دهد و براى مذاكره در  خواهد كه مالقاتى بين بهشتى، بازرگان و ژنرال مقدم و ژنرال قره مصرانه مى

متقاعد سازد و ... و مصرانه از امريكا خواست كه ارتش را در مورد اين ايده خوب مورد اوضاع بازگشت خمينى
نيز چنين مطلبى را در حدود يك ساعت بعد از انتظام گفت ) باشد رو و طرفدار شريعتمدارى مى ميانه(ميناچى 

. رده و ادامه خواهد داددولت امريكا اين كار را شروع ك) انتظام و ميناچى(كارشناس سفارت به هردو آنها جواب داد 
ساعت آينده منجر خواهد شد، يك  24انتظام گفت كه تالش براى نزديكى نهضت آزادى به ارتش احتماالً در وقت 

آميز  طرف و بدون وابستگى تاكنون درنظر گرفته شده، انتظام نگفت كجاست و ترتيب بازگشت صلح محل بى
عنوان يك  ژانويه به 26ضت آزادى بازگشت خمينى را در روشن است كه انتظام و نه. خمينى خيلى مهم است

 .اند حقيقت پذيرفته
رغم مذاكرات  خواهد على وزير است كه نمى مشكل فعلى نخست: در مورد اوضاع سياسى نهضت آزادى گفت. 4    

 22تيار در قرار مالقاتى براى ديدن بخ) مشخص نكرده(انتظام گفت او و يكى از رهبران نهضت آزادى . كنار بيايد
آنها نهضت آزادى را به توافق و مصالحه مجبور خواهند كرد تا جايى كه شوراى سلطنت قدرت را به . ژانويه داشتند

اميرانتظام گفت كه بهترين راه اين است كه امريكا به بختيار فشار بياورد . شوراى انقالب منتخب خمينى واگذار كند
 .اه را براى جنبش اسالمى باز كندكه مجلس و شوراى سلطنت استعفا دهد و ر
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تواند بكند و نه مفيد است كه بكند، گيرنده چنين  مأمور سفارت جواب داد كه اين كار را امريكا نه مى. 5    
رسد كه  نظر مى انتظام گفت اين به. كرده تا به آن توجه بكند اى احتماالً بيشتر از فشار امريكا دادوبيداد مى توصيه

حل مصالحه  رسد كه هنوز بهترين راه مأمور سفارت جواب داد به نظر مى. ب از خونريزى و كودتا باشدتنها راه اجتنا
انتظام گفت خمينى در حال حاضر مشروعيت . بختيار مشروعيت دارد، حتى اگر خمينى آن را نپذيرد. و توافق باشد

پرده گفت شايد وقت آن  أمور سفارت بىم. وزير و نه مجلس پذيرد، نه شوراى سلطنت نه نخست هيچ ارگانى را نمى
حل جدى اجتناب از خونريزى است، به نظر  باشد كه كسى به خمينى توضيح بدهد كه توافق و سازش تنها راه

تالش . دهد رسد كه دولت آماده تسليم باشد و يا ارتش به آن اجازه چنين كارى را بدهد حتى اگر بخواهد نمى نمى
انتظام بعد از كمى تأمل پرسيد آيا . تواند خطرناك باشد ولت رقيب بعد از ورودش مىمنظور تشكيل يك د خمينى به

منظور از اين طرح احتمال وقوع كودتا است؟ مأمور سفارت گفت اين احتمال هنوز كامالً از صحنه بيرون نرفته 
خواهند كه  يقتاً نمىهيچ كس نه ارتش و نه امريكا و نه مخالفين حق. است، در روزهاى اخير احتمال وقوعش هست

 .كار به اينجا بكشد
نهضت آزادى مايل است كه با يك هيئت امريكايى مالقات : سپس انتظام موضوع صحبت را عوض كرد و گفت. 6    

كند براى مذاكره در مورد منافع امريكا در ايران و تالش براى اجتناب از درگيرى بين امريكا و جنبش اسالمى كه 
مأمور سفارت گفت كه او هميشه مشتاق نظريات و نكاتى است كه نهضت آزادى . با امريكاست خواستار روابط خوب

هاى  كه نيرنگ موقع است، كه روى اين نكته بحث شود، درحالى رسد يك مقدار بى اما به نظر مى. دهد ارائه مى
 .انتظام گفت فرصت براى پيشنهاد باقى و راه باز است. سياسى هنوز قوى هستند

از نهضت (در خبرهاى گوناگون، گزارش شده در پايان گفتگو انتظام تأييد كرد كه مأمور سفارت از توسلى . 7    
رود  شمار مى عنوان عامل اصلى تماس نهضت آزادى با سفارت به اين خبر را كه از حاال به بعد انتظام به) آزادى

رال اويسى با يك هواپيما به ايران بازگشته است شنيده است كه ژن. 1: انتظام گفت نهضت آزادى. دريافت كرده بود
اند، مأمور سفارت قوياً اين شايعات را تكذيب كرد و  شنيده است كه چند ژنرال در سفارت امريكا پناه گرفته. 2

 .انتظام آن را پذيرفت
هبران نهضت اى مأمور سفارت توسط ناصر ميناچى اطالع يافت كه مالقات ر در يك گفتگوى كوتاه جداگانه. 8    

ميناچى نظرش اين . ژانويه اتفاق خواهد افتاد 22ژانويه و يا صبح زود  22آزادى و سران ارتش احتماالً در غروب 
. اش در اينجا رغم نصايح همه متحدان سياسى ژانويه گرفته است، على 26بود كه خمينى تصميم به بازگشت در 

. كنند خمينى در پاريس بدگمان هستند و آنها را تحقير مى ميناچى و انتظام هردو نسبت به اطرافيان: توضيح(
گويند ولى كامالً از احساس آنها مسئله  زاده نمى اگرچه مستقيماً حرفى در مورد معتمدين خمينى، يزدى و قطب

 .)پيداست

وجود  ميناچى همچنين به درگيرى كه بين رهبران مذهبى در ايران در رابطه با چگونگى حل مسئله خمينى. 9    
رساندن خشونت  ها در مورد چگونگى به حداقل اهللا ژانويه براى صحبت با آيت 22ميناچى بعدازظهر . دارد اشاره كرد
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هاى قم از  اهللا رسد كه او مطمئن است از اينكه مثلث آيت نظر مى به. و درگيرى در رابطه با آمدن خمينى، به قم رفت
 .اسى داشته باشد، حمايت خواهند كردخطمشى خمينى تا جايى كه پشتوانه قانون اس

 :گيرد اى كه از اين مالقات مى خوانم و نتيجه قسمت دهم را مى    
متحدين او در داخل كشور و نهضت آزادى ايران . آورد خمينى فشار مى. خود گرفته است اوضاع حالت تشريفاتى به 

امله كنند و شواهد زيادى وجود دارد مبنى بر كنند كه مع در مورد نتيجه كار نگران و ناراحت هستند و تالش مى
ميل شديد ايرانيان براى كنارگذاشتن سازش با جبهه مخالف تا آخرين ساعت . اينكه امريكا بايد دوطرفه بازى كند

آيند و  هردو جبهه تا آخرين دقايق جلو مى. كند يابد و صحنه سياست را تبديل به بازى چيكن مى ادامه مى
آيد تأثير ثابت و محكمى روى  و اين مسئله وقتى كه مكرراً پيش مى. عامله نيستندكن م كدام ول هيچ

در ) همافران(نوامبر اربعين محرم عاشورا و حاال ارتش با اعتصاب افسران  5. كنندگان نخواهد گذاشت شركت
هاى  قرار تمامى گروهاز طرف ديگر به ا) طبق گزارش اميرانتظام. (رو شده است اصفهان، همدان، دزفول و مشهد روبه

اند، بهترين اميد در شرايط  ناپذير خمينى به تنگ آمده تدريج از خط سازش رو به اندركار روحانيون مخالف ميانه دست
. عمل آيد فعلى اين است كه مشكالت گروهى هر گروه آن را وادار به سازش كند و از برخورد رودررو جلوگيرى به

 )سوليوان(
 
  

دهد كه افراد  كنم و اين نشان مى را قرائت مى 4و  3پرونده ترجمه بند  43برگ . كه قرائت شد 34پايان صفحه     
خوانم كه روشن بشود در ميان اين سكوتى كه فعالً در  ديگرى نيز با سفارت تماس دارند و اين را از اين جهت مى

اين بحث كه االن پيش . بسته است ها دل جامعه ما مطرح است دشمن ما ابرجنايتگر تاريخ به كدام يك از راه
دهد كه اين اسناد و  آيد كه راه كدام است و هركسى به زعم خودش براى خط امام راهى انتخاب كرده، نشان مى مى

زند و كدام خط و تفكر و  دهد كه كدام خط ضربه به دشمن مى كنند نشان مى ها مى ها كه امريكايى در اين تحليل
 .شود كدامش مورد قبول دشمن مى

از سفارت امريكا تهران به وزير امور خارجه واشنگتن دى سى، فورى  4/11/57، ژانويه 1514محرمانه  43صفحه     
اين سند را فقط از اين جهت . برگشتن خمينى در انتظار تأييد ايرفرانس: رونوشت سفارت امريكا پاريس موضوع

ببينيد امريكا . بخش است يا آن خط يند اين خط نجاتگو خوانم كه يك مقدار اين خط روشن بشود، كسانى مى مى
 .شود براى ملت خط واقعى اسالم، خط واقعى امام كدام است داند، روشن مى بخش خودش مى كدام خط را نجات

 .تمام متن محرمانه است. 1برگشتن خمينى ايرفرانس : موضوع 
وقت محلى تلفن كرد  به 30/13مسئول سياسى ساعت مقام ارشد نهضت آزادى، انتظام به . 2...) شده مطالب نقل(    

انتظام . تنها مانع آمدن خمينى تقبل ايرفرانس در انجام پرواز مخصوص است. كه بگويد توافق با دولت انجام گرفته
كه فرودگاه تهران باز است و احتماالً االن دولت ايران تأييد نهايى خودش را به ايرفرانس ) صحيح(اشاره كرد 

نهضت آزادى اميدوار بود كه تأييد نهايى بعدازظهر يا عصر حاصل گردد، خمينى با شنيدن تقبل، پاريس را  .دهد مى
هايى هستند  ها كالً همان برنامه. رسد به وقت تهران مى 30/8ژانويه حدود ساعت  31كند و  ژانويه ترك مى 30شب 
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كنند،  شود، كميته منتخب از او استقبال مى وارد مىخمينى ) مراجعه به تلگراف(ريزى شده بودند،  كه قبالً برنامه
رود تا  او بعد از سخنرانى در آرامگاه، به محلش مى) سخنرانى دارد(رود  زهرا از طريق شهياد مى بعد به بهشت

كه به ماند قبل از اين او دو يا سه روز در تهران مى. وزير بختيار و كابينه او باشند ها را كه علما و شايد نخست مالقات
 .قم برود

اى با دولت ايران كه به  ژانويه طى مالقاتى با مسئول سياسى، دكتر ميناچى اطالعاتى راجع به معامله  30در . 3    
باغى فرمانده قوا با مهندس بازرگان و  و قره) رئيس ساواك(هاى برگشت منجر شود ادامه يافت و ژنرال مقدم  برنامه

االسالم بهشتى و  متأسفانه حجت. ژانويه مالقات كردند 29نهضت آزادى ايران شب  دكتر يداهللا سحابى رهبران ارشد
آنها از غيبت عذرخواهى كرده و گفتند كه در تحصن دانشگاه . اهللا رفسنجانى كه قرار بود بيايند آنجا نبودند آيت

واقع دفعه دومى است كه اين در : نظر(اند  ژانويه شركت كرده 29و  28تهران در اعتراض به كشتارهاى ارتش در 
باغى دستور دارد كه معامله كند چون مشكلى  ولى ظاهراً قره) زند بهشتى از رودررويى با رهبران ارتش سر باز مى

هم مقدم و هم بازرگان بعداً به ميناچى گفته بودند كه با وجود غيبت سران مذهبى مالقات . پيش نيامده است
اند  نهضت آزادى و در تقسيم كار براى استقبال از خمينى به توافق رسيدهخيلى مفيد بوده است، مردان ارتش و 

عهده  شود حفاظت كند و نهضت آزادى امنيت بعدش را به اى كه به شهياد منتهى مى ارتش بايد از فرودگاه و جاده(
قول ميناچى افراد  به. هاى ديگرى هم در روزهاى آينده الزم است اند كه مالقات دو گروه موافق بوده) داشته باشد

كند كه در  ارتش گفتند با تغييرات سياسى ضرورى موافق هستند و ارتش در صورتى تغييرات آنها را قبول مى
 .چهارچوب قانون اساسى باشد

هم ميناچى و هم انتظام مطمئن بودند كه خطر اوليه برخورد ارتش و نهضت مسلمانان به : تحليل و نظر. 4    
توانستند اطمينان بدهند كه خمينى جمهورى اسالمى  كدام نمى هيچ. اى كاهش پيدا كرده است اندازه قابل مالحظه
ولى ميناچى فكر كرد خمينى با ديگر علما قبل از اعالم . ترتيب مقابله سياسى را برنينگيزد اعالم نكند و بدين

مينى تصميم به برگشتن به انتظام گفت كه برخالف توصيه نهضت آزادى، خ. مواضع قاطع توافق كامل كرده است
وسيله تلفن به بازرگان و انتظام گفته بود از اين  داليل اصلى اين تصميم كه خمينى شخصاً به. ايران را گرفته بود

شود كه وجود خمينى براى كنترل رشديابنده كمونيسم كه  احساس مى -الف ): و انتظام به سفارت گفته(قرار است 
حل مناسب انجام بدهد و  لزوم اينكه رهبرى شخصى با راه -ب . باشد بيند الزم مى در نهضت آزادى خيلى جدى مى
كند كه افراد  معتقد است كه اگر مقابله پيش آيد وجود وى تضمين مى - ج . مقابله با ارتش را به حداقل برساند

نظر ما اگر  به. رسد ل مىبار انقالب به حداق ترتيب مرحله خشونت شكل جمعى دولت را تنها بگذارند و بدين ارتش به
طور كه هست برخورد كند و با مسائل براساس  ترتيب وارد ايران شود آماده است كه با وضع آن اين خمينى به

اين . خواهد خواهد، ولى پيروزى مى قول انتظام او خشونت نمى به. احساسى كه در هنگام ورود دارد، برخورد نمايد
بينى براى اعالم دولت اسالمى و  اش او تمايل غيرقابل پيش هاى قوى برعليهاحتمال وجود دارد كه در غياب فشار

بهترين اميد در تقليل خشونت ظاهراً نهضت آزادى است و رهبران . كردن بقاياى رژيم سابق داشته باشد پاك
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حل  يك راهتواند  رو كه سعى دارند خمينى را متقاعد كنند كه موقع ورود زياد سخت نگيرد، اين مى مذهبى ميانه
 .باشد

  
اى هست كه آقاى سوليوان به اميرانتظام بعد از پيروزى انقالب نوشته  نامه 49و  48صفحه . 45تا پايان صفحه     

گذاشتند، بعد از  همچنان به استناد اين اسناد آقاى انتظام قبل از پيروزى مسائل را با سفارت درميان مى. است
براى مشكالتى كه امريكا در ) اهراً و برابر اين اسناد براى كار شناخته شده بودهكه ظ(پيروزى هم سوليوان از ايشان 
 .ايران دارد كمك خواسته است

جناب پس از  وزير ايران، تهران، عالى جناب آقاى اميرانتظام معاون نخست. ، محرمانه1979مارس  13تهران، ايران  
ر كبكان، من و شما اهميت حفظ تماميت تجهيزات آن موضع رفتن پرسنل امريكايى از پادگان نيروى هوايى ايران د

در تعقيب اين موضوع سرتيپ زاللى بازرس كل نيروى . مشابه در پادگان هوايى در بهشهر را مورد بحث قرار داديم
هوايى ايران اخيراً از وابسته هوايى ما سرهنگ شيفر درخواست نمود برآوردى از نوع پرسنل حفاظتى كه بايد موضع 

سرهنگ شيفر اين اطالعات را به بازرس . تجهيزات همراه آن را در وضع قابل استفاده نگه دارند به وى ارائه دهند و
همچنين اشاره نمود كه دولت اياالت متحده حاضر است همچنان حقوق اين پرسنل را بپردازد تا . كل تسليم نمود

تيمسار زاللى پس از . ابطه با اين دو موضع اتخاذ كندزمانى فرارسد كه دولت ايران تصميم بگيرد چه اقدامى در ر
گذاشتن آن با ايمانيان فرمانده نيروى هوايى ايران، پيشنهاد نمود كه اين سفارت شما  مطالعه اين اطالعات و درميان

وى . را از مشكالتى كه نيروى هوايى ايران در اقدام به حفظ امنيت و تماميت اين دو مواجه شده است، آگاه سازد
هاى نيروى هوايى در اين رابطه اتخاذ  پذيرساختن انجام مسئوليت درخواست نمود كه شما اقدام مقتضى براى امكان

زيرا كه . شود به ناتوانى نيروى هوايى ايران به اعمال تسلط بر دو پادگان خود اساس مشكالت مربوط مى. نماييد
در بهشهر ستوان صفازاده، فرمانده مأمور . ورزند ر دخالت مىاند در امو هاى محلى كه دو موضع را تصرف كرده كميته

در . دهد كه نيروى حفاظتى وى به تحليل رفته است و چپاولگرى شروع شده است از نيروى هوايى گزارش مى
اعتقاد . كبكان تيمسار زاللى قادر به ارتباط با سروان محمدى كه آخرين فرمانده منصوب در آنجاست، نبوده است

است كه اگر شما مداركى براى تيمسار زاللى تهيه كنيد كه مؤيد اختيار وى به نظارت بر مواضع باشد،  بر اين
هاى نيروى هوايى ايران را به بازديد مواضع بفرستد تا  تواند تيم تواند رفع شود و با داشتن اين مدارك مى مشكل مى

تواند ترتيب تصويب هزينه غيرنظامى  ايى ما مىدر همان زمان وابسته هو. اقدامات حفاظتى الزم را ترتيب دهد
اگر . دار كار نگهدارى تجهيزات هستند، بدهد و سيستمى براى ادامه استفاده از مواضع برپا كند ايرانيان را كه عهده

 خواهيد شما با اين پيشنهاد موافقت داريد، لطفاً با نيروى هوايى ايران تماس حاصل كنيد و مرا از هر اقدامى كه مى
 .با عرض معذرت، سوليوان سفير اياالت متحده در ايران. وابسته نظامى ما در اين زمينه انجام بدهد مطلع سازيد

  
هرحال اين  كنم و ارتباطى به متهم ندارد و جهت استحضار ملت مبارز ايران كه به را قرائت مى 51و  50صفحه     

ها به نتيجه رسيد و ارباب شاه مخلوع باالخره فهميد كه در ايران  دادن ها و جوان زدن ها، اين از اسالم دم دادن خون
كننده اين شخص ناحق است كه  تنها فاتح بخش باشد و اسالم باشد نه انقالب شده و باالخره فهميد مذهب اگر نجات
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متن  51ه اينجا در صفح. ترين حماسه را در نيمه دوم قرن بيستم ايجاد بكند تواند بزرگ بلكه مى) 15(تخدير است
 :گذرد كه چند صباحى كه از پيروزى انقالب نمى 11/12/57سند سرى غيرقابل رؤيت براى خارجيان 

 DAO   دفتر وابسته دفاعىDATTسفر به كبكان گزارش : اكسى سرهنگ نيروى هوايى امريكا موضوع... شيفرنى
. رنوشت ما را تغيير دادهرحال فرهنگ ايرانى س به) اسفند 11، جمعه 1979دوم مارس ( DAOاطالعاتى 

و آقاى نادر زاگر دنبال تهيه تاييديه از كميته بودند، اتفاقاً با رئيس جديد نيروى هوايى  DATTطورى كه  همان
. تيمسار اصغر ايمانيان كه يك جلسه با افسران و همافران ارشد داشت و با نادر زاگر همكالس بود برخورد كردند

توانيم بعد از چهارساعت اقامت در پايگاه نيروى هوايى  اين بدان معنا بود كه ما مى نتيجه پرواز فوراً اعالم شد و
 .پرواز نماييم

  
كه متأسفانه اين هم بايد پاسخ داده شود كه چرا در ميان اين همه ... ها شود به آن زمانى كه خارجى مربوط مى    

مستشاران امريكايى و انگليسى هست چون ما اينجا  دادن افسران و خارجيان كه بودند اين همه اصرار براى انتقال
تر  ها براى هرچه سريع اى و از اين كشورهاى جهان سوم اينجا زياد هستند ولى تمام اين تالش هندى و كره

ها  شود، تمام اين تالش هرحال اين به آن انتقال مربوط مى كردن مستشاران امريكايى و انگليسى بوده است، به منتقل
 .كردن مستشاران امريكايى و انگليسى بوده است تر منتقل ه سريعبراى هرچ

بايد با سربازان مردمى ناهار بخوريم و ناهار برخالف گذشته كه خيلى تشريفاتى بود شامل  قبل از پرواز ما مى 
ها  ان و ديپلماتها، همافر خدمت مسئله مهم درباره ناهار اين بود كه افسران، آماده به. لوبياپلو و نان لواش محلى بود

هاى  هاى نيروى هوايى پيام دوتن از ستوان. شد خوردند، چيزى كه قبالً تصور آن نمى همه از يك ظرف غذا مى
AAIRA  سر پاس خودشان بودند 3و  2گفتند كه آنها امشب پاس هستند و واقعاً هم در ساعت. 

  
 :آقاى اميرانتظام در رابطه با اين سند هست هاى ديگر شود، كه يكى از مالقات ترجمه خوانده مى 56صفحه     

از سفارت امريكا در تهران به  58فروردين  20، 79محرمانه، تهيه شده توسط ناس، تاريخ نهم آوريل : بندى طبقه 
 .وزير اميرانتظام مالقات با معاون نخست: وزير خارجه واشنگتن، موضوع

 .تمام متن محرمانه است. 1    
او را مطلع . وزير يك مالقات داشتم براى عرض ادب با اميرانتظام معاون نخست) هفت آوريل(دو روز پيش . 2    

هاى اخير من  و كاردار جديد ايران در واشنگتن و همچنين مكالمه) امريكايى(ساختم كه برمبناى مالقات اخير وزير 
ت عادى برگرداند و نيز متذكر شدم كه مند است روابط خود را با ايران به حال در وزارتخانه، اياالت متحده عالقه

هاى روابط خوبى در آينده  تواند پايه وقوع پيوسته است، منافع مشترك مى رغم تغييرات انقالبى كه در ايران به على
 .استقالل، ثبات تماميت ارضى، پيشرفت اقتصادى ايران براى ما داراى اهميت شايانى است. باشد
. اطر برخى داليل از زمان انقالب تاكنون روابط ما در سطح پايينى بوده استخ همچنين به او گفتم به. 3    
من متذكر . ترين اين داليل اين بود كه آبروريزى و مشكل و دردسرى در روند روزمره دولت جديد پيش نيايد مهم

رف در جهت هايى كه هردو ط شدم كه در اين دوره مسئوليتم از ارائه نظرياتى كه او و ديگران در مورد گام
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پرده در اينجا و  كنم و نيز پيشنهاد كردم كه گفتگوهايى بى توانند بردارند، دادند قدردانى مى كردن روابط مى عادى
براى نمونه به تبليغاتى اشاره كردم كه . تر شود ها عميق در واشنگتن داشته باشيم تا اجازه ندهيم كه سوءظن

صحرا نموده  و در آن امريكا را متهم به دخالت در كردستان و تركمن شوروى در سراسر ايران به راه انداخته است
اهللا خمينى نيز اخيراً گفته كه عوامل امريكا مسئول  آيت. كنند است و مطبوعات ايران نيز اين تبليغات را تكرار مى

القه اصلى امريكا به اهللا اطمينان بدهد كه ع من از او خواستم كه به آيت. ها در اين دو منطقه هستند اين ناآرامى
ثباتى ايران انجام نخواهيم  استقالل و تماميت ارضى ايران است و اينكه در حال حاضر و در آينده عملى در جهت بى

 .داد
حال خواهان روابط خوبى با  اميرانتظام گفت كه دولت وى همچنان خواهان روابط خوبى با امريكا و در عين. 4    

طور علنى اظهار داشت و به او گفت، ولى در  تذكر شد كه بازرگان اخيراً اين تمايل را بهوى م. باشد ساير كشورها مى
سال دولت امريكا وابستگى نزديكى با رژيم سلطنتى  25عين حال اياالت متحده بايد اين را درك كند كه در طول 

ن دليل اين موضع قابل درك به همي. قدرت رسانيد رغم خواست مردم، شاه را به على) 1332( 53داشته و در سال 
او از . بايست با دقت صورت بگيرد كردن روابط مى است كه احساسات ضدامريكايى در ايران گسترده باشد و عادى

كننده داد، سپاسگزارى نمود و اظهار اميدوارى  اطمينان خاطرى كه امريكا در مورد درگير نبودن در حوادث ناراحت
 .دكرد اين موضوع حقيقت داشته باش

. طور جداگانه گزارش خواهم داد وزير مورد بحث قرار گرفت به در مورد مسائل ديگرى كه با معاون نخست. 5    
 ).ترجمه 57پايان صفحه (
  

كند كه يك كسى مانند  گاه دادسرا ادعا نمى اى از اينها بر له متهم است، اما هيچ من در اينجا قيد كردم كه پاره    
هايى كه با افراد دشمن زده، كليه  معاونت اولين دولت انقالبى جمهورى اسالمى ايران كليه حرفاميرانتظام در مقام 
تر از اين است و من در قرائت اسناد بعداً اشاره خواهم كرد كه چرا  بحث جدى. بندى است اينها در يك طبقه

خط امام يكجانبه بوده و ما را از اعتراض دارم كه چرا اين پرونده قابل طرح است و كار دانشجويان مسلمان پيرو 
 :خوانم سند ديگرى هست كه مى 58سند . يك سقوط حتمى نجات دادند

محرمانه، سياسى، لبراكيس، سفارت امريكا تهران، وزارت، واشنگتن دى سى، فورى، آژانس . 3674شماره سند  
 .المللى نس ارتباطات بيندستگيرى كارمند محلى آژا: سى فورى موضوع المللى واشنگتن دى ارتباطات بين

 .محرمانه، تمام متن محرمانه است. 1    
آوريل، كاردار مسئله درگيرى دكتر رضا امينى كارمند آژانس  7وزير در  در مالقات با انتظام معاون نخست. 2    

هاى  ى بنگاهاو گفت در اين دستگيرى و دستگيرى بعضى ايرانيان ديگر كه برا. المللى را مطرح نمود ارتباطات بين
 .شود كنند، جريان معينى احساس مى امريكايى كار مى

اما گفت ) و موتورال، تلكسى جداگانه AIUكاركنان ايرانى (اطالع بود  هاى مذكور بى انتظام از ديگر دستگيرى. 3    
توطئه عليه كه از قضيه امينى مطلع بوده است، اطالعات مشخصى دريافت شده بود كه امينى و پنج تن ديگر براى 
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اميرانتظام گفت هيچ جريان ضدامريكايى . انقالب گرد هم جمع شده بودند، اين اتهامات تحت بررسى قرار دارند
 .منظور نيست

كند، اما متشكر خواهد بود اگر  شنود چنين جريانى نبوده احساس آسودگى مى كه مى كاردار گفت از اين. 4    
اميرانتظام گفت هرگاه كه بتواند چنين . همچنين ديگران دريافت كند گزارشات بيشترى در مورد قضيه امينى و

 .خواهد كرد
كار كرده است، او آنچه را كه براى يك ( USIS)سال براى سفارت امريكا  30كاردار گفت امينى مدت . 5    

شنگتن نيز وجود كاردار مطمئن بود كه چنين شغلى در سفارت ايران در وا. دهد مشاور عالى معمول است، انجام مى
داند،  شناسد و صحت چنين اتهاماتى را نسبت به او مشكل مى يكسال است كه او دكتر امينى را مى. داشته است

دكتر . اند مشاور سياسى هم كه حضور داشت عقيده شخصى خود را اظهار داشت كه آن اتهامات اشتباهاً وارد شده
او شخصى كه توطئه . وقايع سياسى اخبار دنيا را مورد بحث قرار دهدعنوان مشاور عالى سفارت امريكا بايد  امينى به

 .انتظام سر تكان داد و يادداشت برداشت ولى هيچ نظر بيشترى ابراز نداشت. بچيند نيست
كاردار درخواست مالقات هرچه زودتر با . ترسيم اين قضيه بيرون از حوزه نفوذ انتظام باشد مى: اظهارنظر. 6    

ها وارد است، مشاور سياسى همچنين ترتيب مالقات  وزير نموده است، وى بيشتر در امور كميته نخستيزدى معاون 
شود  داده است، در آن روز قضيه دوباره مطرح مى) آوريل 13(ديگرى با دكتر بهشتى، يار خمينى براى جمعه آينده 

 .البته اگر امينى تا آن موقع تحت بازداشت باشد
 »ناس«    

  
 .خواهم كه توجه بيشترى به اين گزارش بنمايد خوانم و از دادگاه مى را مى 64صفحه  59تا صفحه ] تا اين[    

: موضوع) 6/3/58(سرى : بندى تامست، طبقه Yc.Tomsethاز سفارت در تهران به واشنگتن، فورى، گزارشگر  
 .هاى خرابكارانه تقاضاى دولت موقت جهت اطالعاتى درباره فعاليت

 .شود كسب تكليف مى. ام موضوع سرى استتم. 1    
همان طورى كه به . در مالقات كاردار با انتظام يكبار ديگر عالقه دولت ايران به مبادله اطالعات ابراز گرديد. 2    

مى، انتظام گفته بود كه اين اطالعات مفيد  24در مالقات . ياد داريد ما قبالً به او متنى در مورد افغانستان داديم
 26در مالقات . اندازد عالقه دارد خطر مى هايى كه امنيت داخلى را به ع شده، ولى دولت موقت بيشتر به ناآرامىواق

انتظام گفت كه . هاست ها و ليبى ها در خوزستان و فعاليت فلسطينى مى افزود كه دولت موقت نگران مداخله عراقى
فارس ديدن كرده است و شايد يكى از  منطقه خليجحبش اخيراً از چند  دولت موقت اطالع يافته است كه جرج

 .داليل سفر، ايجاد ناراحتى براى ايران بوده است
  

كنم در مدافعاتشان، نه در شهادتشان، فرمودند كه قرار بود كه ما مبادله  آقاى بازرگان، عرض مى: ميرمهدى افزود    
اطالعاتى به ما داد، يكى از اطالعاتى كه امريكا داده  اطالعات بكنيم و اين كار تا حدودى هم انجام شد و امريكا هم

اگر بعضى از مسائل امنيتى نبود . هاى ليبى مطلع كرده است هاى ليبى در ايران است كه اين ملت را از توطئه توطئه



WWW.IRAN-AMIRENTEZAM.COM اميرانتظام عباس دفاعيات و محاكمه( 2 اتهام سوي آن( 

 
 

و  گفتم كه در اين روزگار وانفسا كه همه عليه ما هستند، ليبى چه خدماتى كرده تا حدى كه بنده اطالع دارم مى
دهد كه اى ملت  وقت اولين اطالعاتى كه امريكا مى چطور الحق دست برادرى داده و به اين برادرى عمل كرده و آن

هاى امريكا مگر چقدر گذشته  هنوز توطئه. هاى ليبى در ايران است برحذر باشيد كه خطر نزديك است، توطئه
شود  شده، هيچ خطرى از امريكا احساس نمىاست؟ خون جوانان مسلمان عزيز ما به كفنشان، توى گور خشك ن

باران دائم  وخطر از جانب ليبى است و از دفتر فلسطين يك ملتى كه بيست وچندسال است توى چادرها، زير بمب
شود و امريكا خطرى ندارد اين هم يك طرز تفكر  ها هستند، فلسطين و ليبى هم براى ما خطرناك مى صهيونيست

 :64صفحه . است
د كه دفتر فلسطين در اهواز موجب نگرانى دولت موقت شده است و سپس با جنباندن سر گفت كه او  افزو 

تواند بكند، چرا كه بازشدن اين دفتر با تمايل خمينى انجام شده  متأسفانه دولت هيچ كارى درباره اين دفتر نمى
 .است

  
اهللا محمدى عرض كردم  ضور حضرت آيتحقا امام هيچ نيازى ندارد، يكبار كه من خدمت ايشان رسيدم در ح    

ام كه به خدا با اين عصاره، اين اسوه و اين چكيده همه  ام و بارها هم گفته آنچه كه در قلبم هست و بارها گفته
ايم  اين را به امام عرض كردم كه ما اين را بارها در خلوت گفته. ها را براى ما حفظ كن ها و اين افتخار مسلمان خوبى

آرام نگرفته است، خواستم كه عين مطلب را در حضور خود تو كه پيش خدا آبرودارى بيان كنم و  ولى دلمان
داند كه ساليان سال به افق تاريك تاريخ چشم  خدا مى. آيد و اين مدح نيست دانم كه از مداحى خوشت نمى مى

. سال كسى آمد عصا در دست 1400دوخته بوديم تا نيمه مردى، مختصر مردى قيام كند، بعد ديديم كه بعد از 
عرض من اين بود كه امام نيازى ندارند كه بنده و حضرت حاكم شرع و آقاى انتظام و ديگران از او به بزرگى ياد 

بينيم آيا  بينيم چه عزتى خدا به او داده و مى كنند، خدا بايد از او به بزرگى ياد كند كه كرده و تعزّ من تشاء و مى
گويند؟ حتى اگر  ها مى ها و نوشته قدر آيا در همه گفته گويند رهبر بزرگ و رهبر عالى ه مىآقاى اميرانتظام هم ك

اند آيا به همين طريق از  آنچه خودشان اينجا به خط خودشان نوشته. كنم بگويند كه اسنادى هست من قبول نمى
، يعنى اينجا »مينى انجام شده استچرا كه بازشدن اين دفتر با تمايل خ«: برند؟ اينجا يك نمونه است رهبر نام مى

ايشان . گويد دفتر فلسطين بايد باشد در اهواز خط امام يعنى اينكه امام مى. شود كه خط امام چيست معلوم مى
تواند بكند، براى اينكه اين دفتر با تمايل خمينى انجام شده  گويند متأسفانه دولت در اين باره هيچ كارى نمى مى

باران  ها، زير بمب بار بايد اين ملت بدبخت زجرديده اسير صهيونيست هست كه براى اولين يعنى اين خمينى. است
داد كه  بود كه يك بچه فلسطينى را نشان مى 67هايى كه من يادم بود در همان سال  دائم كه يكى از عكس

و آنها كه ) جعبه خالى(اندازند  هاى بيسكويت را مى چشمش را به آسمان دوخته بود و اين افسران اسراييلى جعبه
امام گفته بود كه اينها در اهواز يك دفترى . كنند و آنها تفريحشان اين هست ها نگاه مى گرسنه هستند به اين جعبه
براساس گفته اين سند چون اصرار دارم كه آنچنان حرف بزنم كه در محضر عدل . بار است داشته باشند و اين تأسف
 :كنم د مىتأكي. الهى دشمن پاسخگو باشم
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اش اين است كه مسئله حفاظت از اطالعات امنيتى كه به دولت موقت  كاردار به اميرانتظام گفت كه نظر صادقانه. 3 
سرعت پاسخ داد كه اطالعات درباره افغانستان فقط به بازرگان  انتظام به. شود از اهميت ويژه برخوردار است داده مى

كنيم كه اين اطالعات در يك سطح نسبتاً  ما فكر مى: نظريه. (استگفته شده و پس از آن سندش نابود شده 
كاردار به .) رسد كه مشاراليه نيز از موضوع باخبر است ترى پخش شده، در صحبت كاردار با يزدى به نظر مى وسيع

 كنم تا اگر ممكن بود هرگونه اطالعات در مورد انتظام گفت كه من در مورد امكان تبادالت خبر بررسى مى
 .هاى مذكور داشته باشيم به شما بدهم فعاليت

هاى خرابكارى فلسطين، ليبى و  اگر وزارت قبول كند كه خطر مبادله اطالعات درباره فعاليت: كسب تكليف. 4    
ارزد و لذا سند اين اطالعات جهت دادن به انتظام را  عراق به امكان روابط و همكارى نزديك با دولت ايران مى

 .ددرخواست كني
  

 .ترجمه 65پايان صفحه     
  

 .شود اينجا خدمتى كه امريكا به ايران كرده روشن مى    
بياييم از امريكا خبر بگيريم خبرى كه به اين طريق و به اين شيوه حافظ و منافع اين ملت انقالب كرده، هم     

 .باشد
پلى ليبى به وزير امور خارجه امريكا  سرى، تهران از سفارت امريكا در ترى 13/3/57، 1979ژوئن  3تاريخ  

اى از هر گونه گزارش  دريافت نسخه. هاى خرابكارانه ليبى دريافت اطالعات درباره فعاليت: موضوع. سى واشنگتن دى
كردن به انتظام تهيه شده باعث تشكر و قدردانى خواهد  هاى خرابكارانه ليبى در ايران كه براى ارائه كه درباره فعاليت

رسد مسئله ليبى احتماالً در مذاكراتى كه در تهران با انتظام در پيش است مطرح خواهد  نظر مى آنجا كه به از. بود
وزير دى، اى، پى، پى، آردپيوتى پرايم مينيستر در مورد مسافرت جلود به ايران  شد، دريافت نظريات معاون نخست

 و سپاس خواهد شد، لوترو توضيحات ليبى در مورد وضعيت امام موسى صدر مورد امتنان 
  

 .67ترجمه صفحه  66پايان صفحه     
روابط ايران و امريكا، : موضوع 6379از سفارت امريكا در تهران به وزارت امور خارجه، فورى محرمانه، تهران     

 58خرداد  29، 1979ژوئن  19تاريخ  153316مرجع 

 .متن تلگراف جنوبى كامالً محرمانه است. 1    
او تمايالت . وزير، روابط ايران و امريكا را بررسى كرديم خالصه، در مراسم خداحافظى اميرانتظام معاون نخست. 2    

كردن روابط اعالم داشت ولى ظاهراً موانعى تشكيالت موازى دولت در دولت در اين راه پيش  دولت را براى عادى
 .خيلى ناراضى بود. آورده بودند
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اند كه ما بعدها ديديم، چه بگوييم، غيرمنصفانه،  در دولت همه نهادهاى انقالبى بودهتشكيالت موازى دولت     
چرا كه . يعنى حاضر نشدند جهاد سازندگى را تأييد كنند، اين گروه. ناجوانمردانه، به جهاد سازندگى هم حمله شد

ها ملت انتخاب كرده است و  دادن خونجزء اين گروه بود، جزء اين نهادها بود، جزء اين بنيادهايى بود كه بعد از اين 
اند توى سيستان و بلوچستان  جهاد كسانى هستند كه رفته. جهادى كه اصالً بحث سياسى ندارد. ايجاد كرده است

بينيم از  هركجا آبادى مى. هاى جهادى است بينيم اسم بچه جانشان را بدهند و در جاى ديگر هم هرجايى پلى مى
هزارتومان درآمد  100هزارتومان،  50تواند  هندسى كه همين االن در اين شرايط مىم. هاى جهاد است اين بچه

بله اين . اين مشى، اين گروه جهاد را حاضر نشدند تأييد بكنند. كند خورد و كار مى داشته باشد، رفته آنجا نان مى
 .يلى ناراضى بودندظاهراً از موانعى كه تشكيالت موازى دولت در دولت در اين راه پيش آورده بودند خ

اى كه خواندم اين بود حاكم محترم شرع  خوانم اگر توجه كرده باشيد آيه عرض شود كه، اينها را از اين جهت مى    
كردن در اين  و كوشش) كه با خدا ارتباط ندارند كسانى(هم در جلسه قبل فرمودند روى دل بازكردن با دشمنان 

شود، آيا يك گزارشى  خواهيم ببينيم آيا از اين اسناد كه قرائت مى راركردن، مىجهت و اينكه با آنها رابطه مودت برق
هرحال فرض بفرماييد كه صالح هم است در آن شرايط امريكا و ايران با هم رابطه داشته باشند؟  است كه حاال به
خوب، معلوم است بايست باشد، براساس حفظ منافع طرفين و داشتن روابط دوستانه  اى كه مى البته آن رابطه

گويد اين مطلبى است كه  آيا از اين اسناد ببينيد هيچ اين كه قرآن مى. گزارشات ديپلماتيك به چه نحوى است
رسد يا نه؟  آميز برقراركردن به ذهن مى دادن، رابطه برقراركردن، رابطه مودت كند؟ آيا اين دل دادگاه رويش تكيه مى

لماتيك باشد يك نوع اعاليش خواصى است كه آقاى مهندس بازرگان كه اگر گزارش ديپ. گزارش ديپلماتيك است
خُب يك مالقاتى بود روشن و صريح و گفت خُب من . ما در تقواى ايشان ترديد نداريم در آنجا گرفته با برژينسكى

گفتند . ا كردتالش كردند دنباله جانفشانى ادامه پيد. ملت هم باالخره كار خودشان را كردند. پسندم اين مشى را مى
بينيم  نه آقا اين مشى ممكن است به زعم گروه شما يك مشى باشد كه موجب نجات مملكت ولى ما علناً داريم مى

هرحال اين مشى  به. اى ديگر بر ما مسلط خواهد شد هاى امريكا كه اگر چند صباح ديگر بگذرد به گونه كه دست
گويند رفتند و آمدند و گفتند و تأييد هم كردند و  ى كه ايشان مىاما حاال ببينيد با همان صراحت. است و فكرى بود

ايشان من به صراحت خدمت آقاى بازرگان هم عرض كردم نيم ساعت، سه ربعى خدمت ايشان بودم، ايشان استاد 
خواستيم يك كتاب ارائه بدهيم،  ها نوشتند، ما خودمان در دانشكده مى هستند براى اسالم زحمت كشيدند و كتاب

عنوان يك شاگرد از استاد  كنم به ولى من تعجب مى... و غيره و غيره» شده راه طى«گفتيم آقا اين كتاب اين  مى
ها  اى و نزيه بزرگوارمان كه روشن است جناب بازرگان كه امريكا به چه روشى دل بسته، معلوم است كه امثال مراغه

سال براى اسالم كار كرده و من يقين دارم كه سوءنيت هم  70چه كردند و ايشان بعد از اين كه آقاى نزيه ايشان 
آيد و  ذالك بعد از اينكه آقاى نزيه مى زدن به اسالم باشد، مع ايشان بزرگوارتر از اين هستند كه قصدشان ضربه. ندارد
، باز ايشان ها خواهند پياده شود نه مفيد است نه مقدور و نه ممكن و از اين حرف گويد اين قوانين اسالم كه مى مى
شود حرف زد از  تر مى فرمايند كه اين واقعاً در اهواز رفته بودند كه آقاى نزيه واقعاً نزيه است؟ آخر از اين صريح مى

شود اسالم را كوبيد و اين واقعاً كه دشوار است حل اين معما، و چرا كه در اين اسناد به خيلى  تر مى اين اين صريح
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. رد كرديم كه در آن سوءنيت نيست ولى كاش سوءنيت بود، كه تكليف آدم روشن بودها، به خيلى مسائل برخو حرف
اما تعجب اين است از كسانى . گفت اين وابسته است و اين هم مداركش فهميد مى اى كاش سوءنيت بود، آدم مى

ر بنده كه من مطالعه صورت به نظ اين البته مال آقاى اميرانتظام به. كه وابسته نيستند و براى اسالم دلسوز هستند
شايد هم اشتباه كنم، ايشان دفاع . كردم با آن صراحت و پاكى و تقوايى كه آقاى بازرگان داشتند متأسفانه نيست

شود اين مسائل  كنم و اين مرد بزرگوار كه ببينيد وقتى كه مطرح مى ولى آقاى بازرگان هم عرض مى. خواهند كرد
عنوان مشى سياسى انتخاب  ود و به اصطالح راهى كه در اين برهه از زمان بهش و عين اين ايرادهايى كه گرفته مى

كننده چه كسى است؟ ببينيد كه از صداى راديو اسرائيل، راديو كلن، راديو امريكا و راديو عراق چى  شده خوشحال
كارى است،  افظهآيد؟ آيا آن راهى كه شما روش مشى گذاشتيد، هرچى نامش است گام به گام، ليبراليسم، مح درمى
بينيد قبل از اينكه  كردن، نامش هرچه هست، مى كردن و عطوفت اسالمى دوستى است، برمبناى ترحم عمل انسان

عنوان يك شاگرد كه اجازه دارم در  من اين را به. كند هركسى را خوشحال بكند راديوهاى بيگانه را خوشحال مى
براى شاگرد اين سؤال هنوز اين مشكل حل نشده است و پاسخ  مقابل استادى مانند آقاى بازرگان مطرح بكنم كه

برد و  اين سؤال داده نشده كه اين چه روشى است كه هزار دليل وجود دارد كه دشمن دارد از اين روش بهره مى
 شاءاهللا استاد ما آقاى بازرگان و ان. همچنان آقايان در حق بودن اين روش و اينكه در خط امام است تأكيد دارند

كنم، بنده به سهم  طور صحبت مى ترسم دارم اين دانيم پاك هستند و باتقوى، من چون از خدا مى كسانى كه مى
عنوان جمله معترضه هم بود در تقواى آقاى بارزگان تكيه  خودم چنين اجازه را چه داشته باشم چه نداشته باشم، به

اين شاخ از (شود چنين مرد بزرگ و باتقوايى  گونه مىكه هنوز دوتا شاخ به اين جاى بنده است، چ كنم درحالى مى
ها، و ادامه آن متأسفانه در زمان حاضر  كردها، اين انتصاب ها و اين عمل متوجه نشوند كه اين روش) تعجب است

اين بود كه از موانعى كه جلوى تشكيالت موازى دولت در دولت : دقت توجه كنيد هرحال به به. دشمن شادكن است
شد،  پيش آورده بودند خيلى ناراضى بودند، اين دولت در دولت چيزى بود كه آن موقع روى آن زياد تكيه مىدر راه 

سؤال براين بود كه ايشان . شدند زمانى هم بود كه هويداها محاكمه مى. هاى انقالب موردنظر بود خصوص دادگاه به
كردن آن وكالت  كردن و ايرادگرفتن و پياده و دفاع گرفتن ما در آن شرايط بيفتيم در خط وكيل. وكيلى داشته باشند

 ...كه در امريكا در مملكت ما پياده شده بود و ما شاهدش بوديم

من . ژوئن يك نشست خداحافظى با اميرانتظام برگزار كردم 8در  P.L.O.Coumsهمراه با مشاور سياسى . 3 
 الً آن را او قب(مطالب مندرج در تلگراف مرجع را براى او آماده كردم 

  
 )متر سانتى 5/6ارتفاع شكل ( 6عكس شماره     
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دقت توجه كرد و گفت اين مطالب در كنفرانس مطبوعاتى كه قرار است در چند روز  او به) درخواست كرده بود 

اى داشتن يك رابطه او همچنين گفت كه درنظر دارد عالقه دولت ايران را بر. آينده برگزار كند سودمند خواهد بود
او اضافه كرد كه خودش و بقيه همكارانش در دولت اميد پيشرفت روابط دو كشور را . خوب با امريكا بازگو كند

ها  ها و ماه دارند، هرچند كه عقيده دارند كه اين امر مدتى طول خواهد كشيد او گفت كه اين امر ممكن است هفته
من جواب دادم كه ما حداكثر سعى خويش . افع مشترك خيلى زيادى داريمدانيم كه من طول بينجامد ولى ما مى به

  اى در خط مشى نداريم را خواهيم نمود كه با توجه به اينكه ما اختالف عمده
  
اى در خط مشى نداريم يك مختصر اختالفى بوده ميان ما در  توجه كنيد كه با توجه به اينكه ما اختالف عمده 

اين . ميليارد دالر از نفت ما 200رفتن  شهيد و به غارت 000/100هم كوچك، كوچكش  سال و آن 25طول حداقل 
 !اختالف ما در اين حد است

نظرهاى مشروعى وجود دارد كه قابليت انعطاف ما را  جريان را عادى كنيم من همچنين خاطرنشان كردم كه نقطه 
 .را به حسن نيت خودمان مطمئن ساختمهرحال من او  كند به در موضوعاتى مانند قراردادها محدود مى

انتظام در انتها اظهار داشت كه نگرانى شديد او از بابت . بحث كوتاهى در مورد حمالت مطبوعات به عمل آمد. 4    
درآوردن مسائلى را  روابط دولت ايران با دولت اياالت متحده است، نه از بابت مطبوعات كه ممكن است براى پول

من در جواب با صراحت گفتم كه عدم . هايمان براى سفير سؤال كرد باره او از من راجع به طرحدر اين . بنويسند
بنابراين . وجود آورده كه فعالً بايد حل شود عنوان سفير از طرف دولت ايران مسائلى را در واشنگتن به قبول كاتم به

ضافه كردم كه انتصاب، تأييد آن جريان هرصورت من ا به. متأسفانه امكان جايگزينى فورى براى وى وجود ندارد
. نسبتاً طوالنى، است لذا دولت ايران بايد صبور باشد و بيان داشتم نبايد انتظار پيشرفت مهمى تا پاييز داشته باشد

رسيد كه انتظام اين مشكالت را درك  وضوح قانونى جهت جايگزينى سفير داشت ولى به نظر مى كه به درحالى
 .كند مى
انتظام با ) شد هاى سپتامبر ذكر شده شامل مى كه رئوس گوناگونى را كه در تلگراف(طول گفتگوهايمان  در. 5    

هايى كه در رابطه با سيستم دوگانه  موضعى كه در مقابل من گرفت نشان داد كه او با بقيه اعضاى دولت از ناراحتى
ه وقتى كه افراد غيرمسئول ولى سياسى، اظهار بار بيان داشت ك او چندين. برند دولت برايشان پيش آمده رنج مى

اند آنها فكر  ها ديكتاتورى مردم آزاد شده او گفت بعد از سال. (كنند تر مى كنند، كار دولت را سخت اى مى عجوالنه
در موضوع ديگرى من از انتصابش .) خواهد يك رهبر شود خواهند بگويند، هركس مى كنند حق دارند هرچه مى مى

مقدمتاً فكر . تر است تا با يكديگر در استكهلم صحبت كنيم سيدم او جواب داد اين براى ما سادهبه سوئد پر
هايشان را  طول نخواهد انجاميد تا مسائلمان را حل كنيم، ولى اين مردم دخالت كرديم كه بيشتر از چندماه به مى

هاى شما  ما در اين جهت به كمك. كنيم ما اميدواريم كه فرصت داشته باشيم كه مسائلمان را حل. دهند ادامه مى
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كه انتظام ظاهراً خالصانه  درحالى. طول بينجامد ما بايد صبر كنيم هرچند ممكن است يكى، دوسال به. نياز داريم
رسد مانند تعداد كمى از ايرانيان اهميت روابط  نظر مى دهد و به هايش را در جهت بهبود رابطه با ما نشان مى كوشش

وقتى كه يادآور شدم به او و خودم كه ايران يك انقالب سياسى خيلى . كند ريكا را در اين روزها درك مىايران و ام
 ...خواهد شديد را تجربه كرده و اين زمان صبر فراوانى مى

  
 )كنم تكرار مى( 
وباره مرتب شود، خواهد تا اوضاع د ايران يك انقالب سياسى خيلى شديد را تجربه كرده و اين زمان صبر فراوانى مى 

 .6379ناس تهران . اش راجع به عدم پيشرفت فقط مقدارى تقليل پيدا كرد نااميدى
  

 .قرائت شد 69تا پايان صفحه     
 .آيد هرحال از اين اسناد بوى صميميت مى به    
 :كنم را قرائت مى 71صفحه     

به سفارت امريكا، استكهلم  -كا، تهران سفارت امري 6550/4/58اش است  محرمانه، شماره 24/6/79به تاريخ  
 ).در سوئد(موضوع سفير ايران 

 .متن كامالً محرمانه است. 1    
وزير دولت موقت اسالمى و انقالبى مهدى بازرگان، زمانى كه در فوريه  عنوان معاون نخست عباس اميرانتظام به. 2    

عنوان سخنگوى دولت و امور  باطات مطبوعات بهاو مسئول دفتر ارت. اين سال به قدرت رسيد خدمت كرده است
 .وزيرى بوده است خارجه و نخست

با مدرك مهندسى الكترونيك از دانشكده تهران  1950او در نيمه . سال دارد 46اميرانتظام در حدود . 3    
اليفرنيا در ليسانس گرفت و در دانشكده ك او سپس در دانشگاه پاريس بود كه مدرك فوق. التحصيل شده است فارغ

طبق گزارشى كه به ما رسيده است او با يك امريكايى ازدواج كرد و بعد . بركلى مدرك مهندسى ساختمان را گرفت
شدن براى مدتى در منطقه سانفرانسيسكو كار كرد وقتى به ايران بازگشت ابتدا براى يك شركت  التحصيل از فارغ

 .را كه كارش واردكردن لوازم سنگين بود، تأسيس كرد هاى خودش مشاوره خصوصى كار كرد اما بعداً شركت
گاهى  گاه. كردن روابط بين ايران و امريكا در كابينه بازرگان بوده است اميرانتظام يكى از موافقين مؤثر عادى. 4    
ها  ين تهمتوسيله ا طوركلى به عنوان يك عامل امريكايى به او حمله شده است، اما به اش به دليل ارتباط امريكايى به

ژوئن در يك مصاحبه مطبوعاتى با يك برخورد منطقى ضرورت تفاهم  21اخيراً در . ترس به خودش راه نداده است
 .بين ايران و اياالت متحده را توضيح داد

 
به كاردار قبلى ما . حال اميرانتظام به موجب ناتوانى دولت در تحكيم اعتبارش، نااميدتر شده است درهمان. 5    

توانند موقعيت اينجا را در عرض چندماه به حالت طبيعى عادى  كردند مى كه او و شريكش در اينكه فكر مى گفت
او همچنين در مورد ادامه دخالت افراد نيرومند و سياسى خارج از دولت در مسائل ادارى . اند برگردانند اشتباه كرده
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كنيم كه آن يك  و از كابينه مطمئن باشيم، اما فكر مىتوانيم از مقتضيات عزيمت ا كه ما نمى درحالى. شكايت كرد
  لينگن. خوبى پذيرفته و حتى تشويق كرده باشد حركتى است كه او ممكن است به

 )72تا صفحه ( 
  

براى اينكه اينها مطالبى . خواهم كه بيشتر روى اينها دقت كنند باز صفحاتى هست كه از دادگاه محترم مى    
مسائل ديپلماسى و . ك نماينده از دولت انقالبى ايران بخواهد با امريكا درميان بگذاردنيست ديپلماتيك كه ي

اين كه دولت موقت در چه وضعيتى است، دولت موقت ضعيف است، مشكالتش اين است، . ديپلماتيك نيست
هاى  تكنند و اين عرض شود كه اينها مزاحمين دولت هستند، اينها يك نوع صحب ها اين كار را مى كميته
خواهى جاى پايت را سفت بكنى توى اين مملكت، وضعيت  آميز با دشمن است كه روشن ارزيابى كن اگر مى مودت

. تواند آغاز كند فهمد كه چه زمانى حمله خودش را مى ما چگونه است و به تعبير ديگرى دشمن هم از اينها مى
 .ديمحمله فرهنگى، حمله ايدئولوژيك يا حمله نظامى كه در طبس دي

مرجع از سفارت امريكا در تهران به وزارت امور خارجه به آقاى ونس،  B175166وزارت  A6941تهران،  
 .وزير آقاى اميرانتظام مالقات با معاون نخست: موضوع 1/7064اى اينجا هست  شماره 79جوالى  8واشنگتن، تاريخ 

 .خالصه گزارش. اين موضوع كامالً سرى است. 1    
كردن روابط با  وزير تمايالت امريكا را براى عادى با آقاى اميرانتظام معاون نخست 79قات مورخ جوالى در مال. 2    

همچنين در مورد چند مطلب تجارى و غيرتجارى از قبيل قراردادهاى نظامى مهم، . ايران مجدداً متذكر شدم
انتظام به ضعف دولت موقت . بى گفتگو شدهاى مذه هاى جى تى اى الكترونيك، ساخت امريكا و رفتار با اقليت تلفن

هاى انقالب  هاى موازى غيررسمى يعنى كميته اشاره كرد و مشكالتى را كه دولت موقت در اعمال قدرت در سيستم
هايى كه در داخل يا در كشورهاى  او مجدداً خواهش كرد كه تبادل اطالعات در مورد فعاليت. داشته توضيح داد
پايان . (شته باشيم، چرا كه اين گونه اطالعات از نظر امنيت داخلى ايران حائز اهميت استگيرد دا مجاور صورت مى
 )خالصه گزارش

.  Aكار بردم، مرجع  اى بود كه در برابر يزدى به نحوه برخورد من با مسائل روابط ايران امريكا درست همان شيوه    
كردن روابط ديپلماتيك دوجانبه  ركت به طرف عادىمن از اميرانتظام بخصوص در مورد اقداماتش براى تسهيل ح

ژوئن در اين مورد بسيار مفيد بوده  21اش در  ام و متذكر شدم به نظر ما مصاحبه در دوره بعد از انقالب تشكر كرده
طور كه به يزدى پيشنهاد كرده بودم كه در حال  در مورد فرستادن سفير به ايران من پيشنهاد كردم همان. است

وضاع به همين صورت باشد، در اين مورد هرچه كمتر گفته شود بهتر است و اين درواقع همان كه سخنگوى حاضر ا
توانيم سفيرى به ايران بفرستيم  طور غيررسمى به او توجه دادم كه ما نمى وزارت امور خارجه اظهار داشته است و به

ت كه اين مورد حل شود كه رضايت همه را سپس افزودم كه مدتى وقت الزم اس. كه مورد قبول ايرانيان نيست
 .اوقات خوشى را در استكهلم براى او آرزو كردم. تضمين نمايد
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دادن وسايل  هاى انتظام در مورد انتقال ذخاير خواربار ارتش امريكا در ايران و بازگشت همچنين از تالش. 3    
خاطر تعدد مراكز قدرت با مشكالتى در مورد مخابراتى نظامى تشكر كردم و به او توجه دادم كه ما همچنان به 

انتظام تعجب كرد كه چرا هنوز مسئله ذخاير خواربار حل نشده است، . ايم رو شده كنترل وسايل و اموال مربوطه روبه
. او تمايل دولت موقت را در مورد خريد آنها تكرار كرد و گفت كه در مورد آنها با وزير بازرگانى تماس خواهد گرفت

طور منظم  هاى نظامى مانده بايد به من به اين تمايل اشاره كردم كه تمام مسائلى كه از دوره قبلى همكارىوقتى 
خواهد را تعيين كنيم،  دور ريخته شوند، تا ما بتوانيم دوباره وسعت و ماهيت روابطى كه ايران در اين مورد مى

ويژه  و به علت فشارهاى وارده به دولت موقت به انتظام پاسخ داد كه اين موضوع از حساسيت خاصى برخوردار است
 .هاى چپ، بايد در مورد آن محتاطانه عمل شود از طرف گروه

اش را قرائت كنم براى اينكه مدرك ارائه داده باشم در مورد اينكه  اين دنباله دارد، ولى قبل از آنكه كه من دنباله    
دادن وسايل مخابراتى نظامى،  ارتش امريكا در ايران و بازگشت امريكا خوشحال شده است از انتقال ذخاير خواربار

هرچه هست . (دهم اش هم خدمتتان مى خوانم و بعد نمونه فرماييد كه اين سند عيناً مى اينجا مالحظه مى
 .)خوانم مى

 26/11/1357تاريخ  107وزير، باسمه تعالى، شماره ن  دولت موقت نخست 
  

 .اند بهمن را دفن نكرده 22اى از شهداى  وز شايد عدهبهمن هن 26كنم  تكرار مى    
وزير در مقابل درخواست سفارت  بايگانى فرماييد، تيمسار فيروزى مديركل هواپيمايى كشورى، جناب آقاى نخست 

وسيله  انگلستان و سفارت امريكا در ايران موافقت فرمودند كه براى خروج اتباع خود و ساير كشورهاى خارجى به
الزم است براى انجام هرچه بهتر اين كار به . اهاى نظامى و كشورى دولت مزبور هرچه زودتر اقدام نمايندهواپيم

هاى الزم را با توجه به شرايط زير براى اين گونه پروازها در  مسئولين مربوطه دستور داده شود كه در اين باره كمك
 .اختيار مأموران انگليسى و امريكايى بگذارند

 .هاى ورودى و درهاى فرودگاه مجاز باشد ر از كليه راهعبو. 1    
 .تأمين مأمور كافى براى انجام مسافرت يك هزار نفر مسافر در روز. 2    

  
گرديد، دنبال كسانى كه  ملتى كه به دنبال مجرمين اصلى مى. كردند كه بسيارى از خائنين جزو اينها فرار مى    

اين حسن نيت است؟ دادگاه محترم . طور فرار كردند را به خاك ريختند اين مجرم اصلى هستند و خون جوانان شما
يك فرد در اين كار است؟ دادگاه محترم . قضاوت خواهد كرد اين خيانت است؟ دادگاه محترم قضاوت خواهد كرد

 .هست گروهى كردند؟ مشى است؟ اين فاجعه است و درود به دانشجويان مسلمان پيرو خط امام
 .كردن تسهيالت الزم براى حمل اثاثيه مسافران اين پروازها از در پاويون دولتى همفرا. 3    
دادن به مأمورين سفارت كه تمام هواپيما برطبق برنامه سفارت  كمك به تنظيم برنامه پروازها و اطمينان. 4    

اطالع داده شده است كه براى هاى مذكور  به نمايندگان سفارت. انگلستان و سفارت امريكا اجازه پرواز خواهند داد
 .انجام اين منظور با شما تماس گرفته و مذاكره نمايند
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  وزير، اميرانتظام معاون نخست    
  

پرونده را من براى اينكه مبادا چيزى فوت  66صفحه . بود 1مكرر پرونده شماره  66اش صفحه  اين سند دنباله    
 :خوانم كارى شود مى بشود و محكم

 .المللى قى و امور بيناداره حقو 
شود  هاى محلى انقالب اسالمى ايران، تشكيالت موازى، به شركت حمل و نقل پارا اجازه داده مى قابل توجه كميته 

 :شود اند و در نقاط زير نگهدارى مى كه اثاثيه و لوازم شخصى اتباع امريكايى كه تاكنون از كشور خارج شده
  

دانم بايد  طورى بود كه شايد حاال خواست خدا بود نمى هايى كه بايد همان زمان بهتمام مراكز جاسوسى، تمام جا    
گويند ما مكتبى هستيم، شايد خداوند خواست كه يك دوره آزمايشى  دست كسانى بود كه مى همان موقع قدرت به

 .آباد ، مركزى واقع در سلطنت...كاش در همان موقع بگذرد كه بعداً ملت افسوس نخورند كه اى
 .آباد، گلستان پنجم اداره كميسرى واقع در سلطنت. 1    
 .آباد، قسمت موتورپول پادگان عشرت. 2    
 .شده از كشور منازل مسكونى امريكايى خارج. 3    
خواهشمند است همكارى الزم به . بندى و جهت ارسال به خارج از كشور به فرودگاه مهرآباد حمل نمايند بسته    

 .عمل آوريد
  اميرانتظام - وزير  معاون نخست    
  

به نظر بنده و . البته اينكه جناب بازرگان هم توجه دارند مشى ايشان يك مشى است كه نامش خط امام هست    
دشمنى است با دشمنان اسالم در عمل متأسفانه متفاوت بوده و آقاى اميرانتظام هستند كه در آن شرايط كه چهار 

كنند يا آقاى بازرگان  ديدند پيشنهاد مى ها مردم مى ب گذشته هيچ چيز سامان ندارد، زندانروز پس از پيروزى انقال
عنوان نماينده دادسرا من اينجا آقاى  به. راه بكنيم هم زمينه قبلى دارند، عجله داريم كارهاى مملكت را روبه

ها بروند و  يتكارها بروند، جاسوسدانم كه باعث شده است در اين شرايط اسناد برود، جنا اميرانتظام را كسى مى
 .خانه بروند به اسم وسايلى كه در منازل هست از جاسوس. خط هست بدانيد كه چقدر امريكايى هفت

 :در پايان    
هاى محلى انقالب اسالمى ايران بدين وسيله آقاى ميرابراهيم سيداسماعيلى كه طبق دستور فوق اجازه  كميته 

نمايد، اين ورقه فقط در دست ايشان معتبر است،  اع امريكايى را دارد معرفى مىبندى و حمل اجناس اتب بسته
 .همكارى الزم را مبذول دارند

 مديرعامل شركت حمل و نقل پارا    

  االمين مهندس احمد روح    
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كن اينجا عرض كردم مطالبى كه نوشته شده مم. دنباله سند تا مشخص شود امريكا چقدر به تشتت پرداخته    
خصوص دادگاه اسالمى، قاضى محترم دادگاه اسالمى، اصالً  است نسبت كذب رويش داد، جعل داد، اما دادگاه، به

.... قواعد فقهى است، بايد عين آن عمل بكند براساس اقرار، شهادت شهود، قرائن امارات كه نزد خود قاضى هست
 :مدرك و اين هم گفته سفير امريكا دهد كه صحت دارد اين بله اينها روى قرائن امارات نشان مى

دادن وسايل  هاى انتظام در مورد انتقال ذخاير خواربار ارتش امريكا در  ايران و بازگشت همچنين از تالش. 4 
خاطر تعدد مراكز قدرت با مشكالتى در مورد  مخابراتى نظامى تشكر كردم و به او توجه دادم كه ما همچنان به

. انتظام تعجب كرد كه چرا هنوز مسئله ذخاير خواربار حل نشده است. ايم رو شده وطه روبهكنترل وسائل و اموال مرب
. او تمايل دولت موقت را در مورد خريد آنها تكرار كرد و گفت كه درباره آن با وزير بازرگانى تماس خواهد گرفت

طور  جا مانده بايد به اى نظامى بهه وقتى من به اين تمايل اشاره كردم كه تمام مسائلى كه از دوره قبلى همكارى
خواهد را تعيين كنيم،  منظم دور ريخته شوند تا ما بتوانيم دوباره وسعت و ماهيت روابطى كه ايران در اين مورد مى

ويژه  انتظام پاسخ داد كه اين موضوع از حساسيت خاصى برخوردار است و به علت فشارهاى وارده به دولت موقت به
 .چپ، بايد در مورد آن محتاطانه عمل شودهاى  از طرف گروه

هاى امريكا حاضرند  را مطرح كردم، همچنين احتياج به مصالحه در بعضى از موارد كه كمپانى GTEموضوع . 5    
هاى ديگر به مذاكرات  و اشاره كردم كمپانى. كه درباره اين موارد با خلوص نيت مذاكره كنند را به او يادآور شدم

در اين مورد انتظام . پذيرى ايران از اين مذاكرات، متأثر خواهد بود بينش آنها نسبت به انعطافتوجه دارند و 
رسيد ولى گفت كه با وزير پست و تلگراف و تلفن گفتگو خواهد كرد و نظريات من را به او  نظر مى اطالع به بى

وقع انتظام بالفاصله به من اطمينان همچنين به هيئت اجرايى كمپانى دوپونت اشاره كردم، در اين م. خواهد گفت
سرانجام به . شده ايرانى سهام داشتند جبران خواهد شد هاى ملى داران خارجى كه در شركت داد كه خسارت سهام

مسئله اقتصاد اشاره شد و توجه او را به خالصه اطالعاتى كه به سفارت ايران در واشنگتن درباره كاهش صدور 
 .است، جلب كردم و نياز به سرعت عمل در مورد خريدهاى مهم بررسى شداجناس به ايران داده شده 

خصوص در كنگره  هاى ايرانى من به انتظام يادآورى كردم كه اين موضوع در امريكا و به در مورد رفتار با اقليت. 6    
دم و به او گفتم كه صحبت كر) مرجع(پور  سپس در مورد آقايان، هايى و دانيال. باشد از اهميت خاصى برخوردار مى

. اند در مورد صحت اين خبر كه اينها االن تحت محاكمه هستند، اطالعاتى كسب كنيم از واشنگتن از ما خواسته
اطالعى كرد و قول داد كه مطلب را بررسى كند و نتيجه تحقيقاتش را  انتظام حتى از دستگيرى اين افراد اظهار بى

 .به ما بگويد
  

ام، اعتقاد دارم و به صراحت از تقواى مهندس  اين را مكرراً گفته. م كه اينجا يك پرانتز باز كنمخواه من اجازه مى    
كند به نظر بنده قصدش اين نيست كه بگويد كارى بكنم كه  برم كه مهندس بازرگان كارى كه مى بازرگان نام مى

اين نمونه است كه ذكر . مانى ندارماما عرض كردم كه در مورد آقاى اميرانتظام چنين گ. امريكا خوشحال بشود
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اينجا از آقاى اميرانتظام بازجويى . پور اينجا صحبت شد كنم، ببيند اينجا مسئله در مورد آقايان هايى و دانيال مى
 .عمل آمده اين را مالحظه كنيد به

 »پور به كجا انجاميد؟ كار آقايان هايى و دانيال«: سؤال شده است    
كنم اگر بشنوند من  ، البته حق داشته است، چون من خالصه به ملت ايران عرض مىايشان جواب داده    
عنوان نماينده دادستان هم روراست صحبت كنم، حرفى را كه خالف و اعتقاد ندارم از زبانم جارى  خواهم به مى
جواب داده است و خط  ايشان مطلبى. ام كه به آن اعتقاد نداشته باشم كنم حرفى نزده شود و تا االن اعالم مى نمى
اصالً : جواب«. جانب است ، خط زده است و نوشته خطزدگى از اين»ايشان از دوستان من بودند والخ«: زده
 ».شناسم نمى
 ».دهم من خدمتتان توضيح مى«: اميرانتظام    
هاى  ن صحبتخود بنده هم بي. كنم كه شما يادداشت كنيد، در موقع دفاع من خواهش مى«: نماينده دادستان    

 ».شما عرضى نخواهم كرد
ايشان از دوستان من بودند و «فرمايند معدوم شده به كجا انجاميد؟  پور كه مى كار آقايان هايى و دانيال    

شدن صادقانه  اين نحوه مواجه» شناسم اصالً نمى: جواب«. جانب است خطخوردگى از اين. اند بعد خط زده» ...كارمند
كنم كه اين استاد  ين مدت در مهندس بازرگان سراغ ندارم ولى در روز جزا هم اعالم مىاست؟ بنده در طول ا

 ...دزدند و ها مى اى اى است كه در آن مراغه اين مشى. شان هرچيزى هست بايد اعالم بكنند بزرگوار اين مشى

هايى كه بين كابينه  قاتسپس از نظرهاى انتظام درباره نحوه عمل دولت موقت در سطح مملكت با توجه به مال. 7 
انتظام پاسخ داد كه دولت موقت همچنان . و شوراى انقالب با خمينى در هفته گذشته انجام شده بود، جويا شدم

او . شود خواستند كمك كنند، ايجاد مى آليستى كه مى وسيله افراد ايده مشكالت فراوان دارد و بيشتر اين مشكالت به
او در دنباله سخنانش . بايد صبور باشيم) امريكا(ان احتياج دارد و ما و شما افزود كه حل اين مشكالت به زم

مردم . شود خاطرنشان ساخت كه دولت موقت در اعمال قدرت مشكالتى دارد ولى او مسئول تمام كارها شناخته مى
هد و اين مردم حتى دهند كه خودش امور مملكتى را انجام د زيادى كه در خارج از كادر دولتند، به دولت اجازه نمى

كرات سعى كرده است كه اين  انتظام همچنين گفت كه دولت موقت به. دانش و يا تخصص اداره مملكت را ندارند
 .افراد را قانع كند كه دست از مزاحمت بردارند و اين تالش از پشتيبانى خمينى برخوردار بوده است

وسيله شوروى  رند انقالب را نابود كنند و براى اين كار بههاى چپ حمله كرد و گفت كه قصد دا او سپس به گروه    
هاى خرابكارانه  در اين زمينه او افزود كه اميدوار است كه امريكا دولت موقت را از چنين فعاليت. شوند پشتيبانى مى

 .آگاه كند
شود  براى ايران مى كنند كه موجب دردسر من به او متذكر شدم كه بعضى از افراد سياسى مهم اظهاراتى مى. 8    

انتظام آهى كشيد و گفت يكى از عواقب اين انقالب اين بوده است كه . كنند كننده تلقى مى و ديگران اين را تحريك
 .او گفت در اين مورد حتى بين افراد دولت نيز اختالف نظر وجود دارد. هركسى خود را صداى ملت بپندارد
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طور  داد كه صحيح است، همان خوانم اگر قرائنى نشان نمى اسنادى را كه مى دهم كه اين من باز اينجا توضيح مى    
گفتم كه  كه ما به اسناد ساواك استناد نكرديم، اگر قرائنى نبود كه اينها صحيح است صراحتاً به حاكم شرع مى

اگر صحيح نباشد، دادگاه . تواند بعد ثابت كند البته متهم مى. خوانم چون اعتقاد دارم اما مى. خوانم اعتقاد ندارم نمى
تر از اين است كه كسى  محترم خواهد پذيرفت كه بنده با اينكه نماينده دادستان هستم، چون حق برايمان مهم

 ...محاكمه شود و كذا و كذا

او گفت در اين مورد حتى بين . گفت يكى از عواقب اين انقالب اين بوده كه هركسى خود را صداى ملت بپندارد 
خصوص  روش ايران هميشه داشتن روابط مناسب با همه كشورها به. لت نيز اختالف نظر وجود داردافراد دو

ولى در همان روز صادق طباطبايى، سخنگوى دولت برخالف روش و سياست دولت در مورد . باشد همسايگانش مى
. شود اده مطرح و تكرار مىز وسيله صادق قطب كند و همين مسئله نيز در راديو و تلويزيون به عراق اظهاراتى مى

 .هاى آن ندارد پردازد ولى عمالً هيچ كنترلى در پخش برنامه بودجه صداوسيما را دولت مى
  

بازكردن است با دشمن كه قرآن  جز روى دل هاى ديپلماسى؟ اينها به اين مسائل چه ارتباطى دارد با صحبت    
 .ست؟ چيست؟ دادگاه نظر خواهد داداى است؟ جاسوسى است؟ خيانت ا گويد؟ اين چه نامه مى

ها و  انتظام گفت كه بالفاصله بعد از انقالب دولت موقت به اين نتيجه رسيد كه همه از امام گرفته تا كميته. 9 
 .كنند هاى انقالب برضد دولت موقت كار مى پاسداران انقالب و دادگاه

  
ه شوخى و طنز كه امام هم چوب الى چرخ ما اين چقدر شبيه است با مطلبى كه جناب بازرگان گفتند ب    
 اينها قرينه نيست؟ اينها اماره نيست؟. گذارد مى

وزير و كابينه صدها بار با خمينى تماس گرفته، ولى تا دو هفته قبل كه دولت موقت تصميم به اتخاذ يك  نخست 
ضاع را سريعاً به وضع عادى خواهد او او افزود كه دولت موقت مى. موضع قاطع گرفت نتيجه مطلوبى حاصل نشد

شود و  بينى كرد كه در عرض يك يا دو هفته سياست و تشكيالت كلى دولت براى عموم اعالم مى بازگرداند و پيش
او در جواب سؤال من گفت كه بازرگان مصمم است كه . اين نتيجه مالقات و توافق اخير با رهبر انقالب بوده است

آلى براى اين كار  او بازرگان را شخص ايده. انجام دهد) آميز طور موفقيت به(ان اش را به نحو احسن تا پاي وظيفه
وسيله عوامل مذهبى ارتجاعى پيشنهاد  اى كه به بودن برنامه توصيف كرد و گفت كه او تنها كسى است كه غيرعملى

 .دهد شده است را تشخيص مى
نى كه هنوز آثار شكنجه در پايشان هست و بحق كسا. شود ها هنوز دارد تكرار مى قرينه چيست؟ همين حرف    

يادآور وعده قرآن است كه مستضعفين به حكومت خواهند رسيد، اينها االن متهم هستند و همين صفات اينجا 
 .كنم از اول تكرار مى. اينها قرائنى است. نوشته شده است

اى  بودن برنامه ها كسى است كه غيرعملىآلى براى اين كار توصيف كرد و گفت كه او تن او بازرگان را شخص ايده 
 1000خواهند زمان را  دهد، چرا كه آنها مى وسيله عوامل مذهبى ارتجاعى پيشنهاد شده است را تشخيص مى كه به

 .گرايان نخواهند شد ولى با وجود اين تسليم چپ. سال به عقب برگردانند
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عنوان كانال ارتباطى بين  اش به واهد شد كه وظيفهانتظام خوشبين بود كه سفرش به سوئد باعث اين نخ. 10    
در آنجا بهتر از واشنگتن و تهران . تر نيز خواهد شد او حتى گفت ارتباط ساده. دولت ايران و امريكا قطع شود

 وقتى از او در مورد. طور منظم، دوماه يكبار، به ايران خواهد آمد عالوه او به به. هاى خود را بزنيم توانيم حرف مى
تعيين سفير براى امريكا سؤال شد گفت كه ممكن است يكى دوماه طول بكشد و خوشبين بود كه خودش نامزد 

انتظام سپس از من جوياى اطالعاتى درباره كشورهاى همسايه ايران شد و من هم نظر كلى . اين مقام خواهد شد
 .ن كردمبيا) Dبراساس مرجع (خود را در مورد برداشت عراق از روابط با ايران 

 كاردار    
  
 .ترجمه 78پايان صفحه  

فرمايند ساعت يك است و وقت جلسه تمام شده و وقت نماز هم گذشته و جلسه ديگرى خواهيم داشت و  مى    
خوانم و به اضافه مطلب ديگرى كه مهم است، در مورد انحالل مجلس خبرگان و  من دنباله اين مدارك را مى

ماه براى اينكه اين  اند اين انحالل را چون از يك ماه مدتى كه معين شده بود، سه گفته عنوان آقاى اميرانتظام به
دانستند،  قوانين تدوين بشود گذشته پيشنهاد كردند ايشان كه مجلس خبرگان منحل بشود و اين را انقالب دوم مى

كه اين انقالب نبوده بلكه  بنده هم عرايضى خواهم گفت. حاال كه چطور انقالبى است، ايشان دفاع خواهند كرد
 .بنده فعالً عرضى ندارم. طرحى بوده دنباله همين طرز تفكر

ما هم خسته شديم، براى اينكه . با توجه به گذشت وقت دادرسى و اينكه آقايان هم خسته شديد«: حاكم شرع    
 ».مكني صبح تعطيل مى 10به كنترل مطالب بهتر بينجامد دادگاه را براى صبح فردا ساعت 

  
  
  
  
  
  

  جلسه پنجم    
 )1360ماه  بهشت اردى 7(    

  
صبح روز  10وزير و سخنگوى دولت موقت ساعت  پنجمين جلسه محاكمه عباس اميرانتظام معاون سياسى نخست 

در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى مركز به رياست محمدى گيالنى، حاكم شرع و  1360بهشت  اردى 7دوشنبه 
 .هاى انقالب اسالمى مركز در محل زندان اوين تشكيل شد دگاهرئيس دا

قبل از تشكيل جلسه دادگاه، خبرنگار روزنامه ميزان از سوى حاكم شرع به اتهام جعل اكاذيب بازداشت و زندانى     
نامه در ابتداى جلسه، گيالنى توضيحاتى در مورد علت بازداشت خبرنگار روز. شد و در جلسه دادگاه حضور نيافت

جناب آقاى مهندس . گذاريم ما به همه پيشگامان انقالب احترام مى«: ميزان داد و در قسمتى از اظهارات خود گفت
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اين شيخ طائفه . اند و هستند بازرگان در جلسه اول دادگاه آقاى اميرانتظام تشريف آوردند، مورد احترام ما بوده
عمار، ديروز هم با تجليل و عظمت از ايشان ياد شد، و در عين مليين نهضت آزادى پيشگام بوده در مبارزه با است

نگارى كه گزارشاتى  دادگاه انقالب از اين پس آن روزنامه. شوند ها اسباب ارجاف مى حال چنان بعضى از خبرچين
ن و وى به همه نويسندگا» .جا جارى خواهم كرد برخالف واقع از اينجا به روزنامه بدهد من تعزير او را در همين

طرفى و حقيقت و واقعيت را رعايت  هاى خود از چگونگى محاكمات جنبه بى خبرنگاران اخطار كرد كه در گزارش
 .كنند

  
  اظهارات نماينده دادستان 
نماينده . سپس رئيس دادگاه از نماينده دادستان خواست تا دنباله قرائت دفاعيات خود از كيفرخواست را ادامه دهد 

آمده از النه  دست اى از مطالب متهم، قسمتى از اسناد به دادن به پاره جلسه گذشته ضمن پاسخ در«: دادستان گفت
اند تمام آن با اجازه بوده است، ليكن  روابط موجود با اينكه آقاى بازرگان گفته«وى ادامه داد » .جاسوسى قرائت شد

روى دل خود را نزد دشمنان اسالم و دهد كه متهم  چيزى فراتر از روابط ديپلماتيك معمول است و نشان مى
آمده از النه جاسوسى پرداخت و  دست شرح اوراق و اسناد به نماينده دادستان سپس به» .مملكت باز كرده است

 ».شود قرائت مى 82اسناد قرائت شد و اينك صفحه  72در جلسه قبل تا صفحه «: گفت
 .1979ژوييه  10ى، استكهلم، سوئد، تهران، ايران، محرمانه، ادارى، غيررسمى، جناب آقاى مينوت رادنى كند 

وزير و سخنگوى دولت  نام عباس اميرانتظام، معاون سابق نخست زودى همكارى ايرانى به آقاى سفير عزيز شما به    
او توسط دولتش به مقام سفير سفارت سوئد با اعتبارنامه براى نروژ، فنالند، دانمارك و . را در كنار خواهيد داشت

. فرستم كشور مى 4ها را به همكارانت در اين  هايى از اين نامه من نسخه! چه مرد خوشبختى. ايسلند منصوب شده
طور مختصر وى يك ايرانى  به. ما جداگانه اطالعات مشروحى درباره زندگانى اميرانتظام را براى شما خواهيم فرستاد

در اينجا محصور انقالب و در پوسته درونى انقالب است  خيلى زياد. منش است العاده بانزاكت، مؤدب و غربى فوق
او مدت قابل توجهى را در كشور ما گذرانده است و اياالت . آيد نظر مى سختى در روش و ظاهر انقالبى به ولى به

 يكى از سؤاالتى كه در. مطمئناً شما از او خوشتان خواهد آمد. شناسد و آنجا را دوست دارد خوبى مى متحده را به
رود؟ ما هنوز پاسخ خيلى خوبى در  طور متناوب مطرح است اين است كه چرا انتظام مى حوزه ديپلماتيك اينجا به

در موقعيتى بهتر از ) يعنى استكلهم(او آنجا به بعضى از ما گفته است كه امكان دارد در اينجا . اين مورد نداريم
ها و مانورهاى  اى ناشى از پيچيدگى رفتن او الاقل تا اندازهغرض بر اين است كه . اينجا براى پاسخگويى به آن باشد

. تر خواهد بود باشد و اين باعث شده كه اميرانتظام احساس كند كه در خارج از ايران راحت حلقه داخلى انقالب مى
گذرد  مى) ايران(رغم مسافت زياد قصد دارد به شركت فعالش و توجهش به آنچه در اينجا  گويد كه على او به ما مى
او مالقات و . كنيم كه آگاهى واقعى چندانى نسبت به رفتن او نداريم با گفتن همه اينها ما اعتراف مى. ادامه دهد

هاى او به  صحبت با شما را استقبال خواهد كرد و ما هرچيزى كه شما بتوانيد از آن مسافت در مورد نظرات و گفته
هاى داخلى رهبرى و  اقع هر مطلبى كه وى ممكن است درباره حلقهدر و. ما بگوييد از آن استقبال خواهيم كرد
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با سالم گرم ارادتمند شما، ال بروس لينگن، كاردار . باشد روابط داخلى آنها براى ارائه داشته باشد مورد عالقه ما مى
 .83پايان صفحه . موقت

  
 :نماينده دادستان سپس صفحه بعدى اسناد را به اين شرح قرائت كرد    

آقاى سفير عزيز، مجدداً از اينكه با وجود برنامه كار زياد خودتان فرصتى  20/4/58برابر با  1979ژوالى  11تهران  
صحبت شما دليل ديگرى بر آن چيزى است كه . كنم داديد كه من شما را قبل از عزيمتتان مالقات كنم تشكر مى

من به هريك از سفرايمان در . بت به كشورم در ايران باشدكند تا ذخيره دوستى خوبى نس اعتقاد دارم ادامه پيدا مى
دانم كه آنها ديدار شما  من مى. ام الوقوع شما گفته اسكانديناوى نامه نوشته و به آنها راجع به شغل شما و ورود قريب

من خيلى  .دارم مجدداً بهترين آرزوهايم را براى موفقيت شما در سمت جديدتان ابراز مى. را خوشامد خواهند گفت
بروس  ها دوستدار شما، ال ترين سالم با گرم. منتظر ديدار شما در اولين بازگشتتان به تهران هستم) اندازه بى(زياد 

 .لينگن كاردار سفارت امريكا در ايران
  

 :درا به اين شرح قرائت كر 85آمده النه جاسوسى اوراق صفحه  دست نماينده دادستان در ادامه قرائت اسناد به    
سفير : از سفارت امريكا در تهران به سفارت امريكا در استكهلم، موضوع 1979ژوييه  15استفاده ادارى محدود،  

 .ايران در سوئد
كشور ديگر اسكانديناوى هم منصوب  4كه براى (اى براى شما در مورد سفير جديد ايران در سوئد  من نامه. 1    
اينجا با آن بخش از جهان از سرعت كمى برخوردار ) خدمات پستى( هرحال سرويس پستى به. فرستادم) شود مى

 .است، بنابراين بايد شما را از ورود ايشان در هفته گذشته مطلع كنم
وزير دولت موقت و سخنگوى دولت بود، شخصى است دلپذير، مؤدب و  عباس اميرانتظام كه معاون نخست. 2    

اما وى همچنان عضو فعالى در حلقه داخلى . كا زندگى كرده استاى در امري منش كه مدت قابل مالحظه غربى
هرچيزى كه از وى در اين زمينه . اينكه وى چرا عازم شده است براى ما كامالً روشن نيست. انقالب بوده است

 بنابراين مطمئنم در اولين فرصت. وى براى حفظ ارتباط با ما دچار دغدغه است. دست آوريد سودمند خواهد بود به
 .بروس ال لينگن. كنيم گرمى وى را توصيه مى دنبال شما خواهد آمد ما به به
  

هاى دادگاه  طور كه عرض كردم يكى از تفاوت همان«: آمده افزود دست نماينده دادستان پس از قرائت اسناد به    
ستان بايد ضرورتاً عليه متهم هاى دادگسترى در اين هست كه داد هاى مرسوم غربى و بعضاً با دادگاه انقالب با دادگاه

ولى بايد بگويم از هرچه عزيزتر كه تصور كنيم حقيقت است، حتى اگر كسى در مقام دادستانى يا . صحبت كند
رفتن است،  نماينده دادستانى بگويد من در اينجا حرفى بزنم كه خوشايند شخص شخيص امام باشد اين نيز به بيراه

امام نيز چيز عزيزترى را كه حقيقت و حق است تعقيب . چندسال است براى آنكه خود شخص امام هشتاد و
 :خوانم كه له متهم است اكنون سندى را مى«: نماينده دادستان گفت» .كند مى
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. به سفارت امريكا در استكلهم) سى واشنگتن دى(از وزارت امور خارجه  1979جوالى  19، 3638شماره سند  
 .تى در مورد شرح زندگى عباس اميرانتظام سفير ايران در سوئد، اطالعا)بندى بدون طبقه(موضوع 

هرحال شايد براى استكهلم جالب باشد  به. محرمانه، وزارتخانه چيز زيادى براى افزودن به تلكس مرجع ندارد. 1    
مريكا بسيار گويد به مردم ا او مى. شود كه بداند اميرانتظام هميشه بين دولت امريكا و ملت امريكا تمايز قائل مى

 .كند كه در سرتاسر امريكا صاحب دوستانى است وى همچنين ادعا مى. گذارد احترام مى
ها و مطالبى كه در مدت انتصابش در  وزارتخانه از دريافت هرگونه شرح اضافى درباره شرح زندگى و عكس. 2    

ن فعاليت وى را برآورد كرد مفيد وسيله آنها بتوا همچنين نظراتى كه به. كند دست آيد تشكر مى استكهلم به
 .باشد مى

  
 :در اين متن چنين آمده است. آمده مدرك بعدى را قرائت كرد دست نماينده دادستان در ادامه قرائت اسناد به    

، موضوع سفير 9/5/58و  9/7/58جوالى،  31به سفارت امريكا در تهران ) سى واشنگتن دى(از وزير امور خارجه  
 .دايران در سوئ

ترك كند اظهار ) سوئد(اميرانتظام سفير ايران در سوئد قبل از آنكه ايران را به قصد محل مأموريت جديد خود     
توانست ديد  خواست مى انتظام اگر مى. داشت كه مايل است با كارمندان دولت امريكا در خارج از ايران گفتگو نمايد

عنوان يك عضو حساس در دولت موقت بهبود  وزير بود به نخستما را نسبت به مسائل ايران در زمانى كه معاون 
اگر شما موافق هستيد در اولين فرصت با او مالقات كرده و مطالب را محتاطانه با او درميان بگذاريد او قرار . بخشد

حاضريم ما . محض رسيدن به استكهلم قرار است مسائل ايران را تحليل كند بود مسائل ايران را تحليل كند، او به
 .كارمند سفارت را براى مالقات با وى روانه كنيم» جان استمپل«اگر سفير ايران موافق باشد 

 .استمپل مقام سرويس خارجى امريكا در آكادمى نيروى دريايى در پست معاونت كارش را شروع نموده است    
  

 :مدرك بعدى كه از سوى نماينده دادستان خوانده شد به اين شرح بود    
 .58مرداد  11برابر با  79اگوست ) سى واشنگتن دى(از سفارت امريكا در استكهلم به وزير خارجه  

هاى امريكا و تأسف او از فساد  تحسين او از موفقيت. ياد كرد» بركلى«اميرانتظام از روزهاى تحصيل خود در     
او تكرار . شده از سوى وى بود از مسائل مطرحساله امريكا در ايران و تصميم او به بهبود روابط دوجانبه  25سياست 

كرد كه روابط حسنه دوجانبه تنها در شرايط احترام متقابل و عدم تعرض و عدم دخالت در مسائل داخلى ايران و 
او گفت موقعيت آشفته سياسى ايران نبايد كشورهاى بزرگ را به بيراه . عدم تعرض به استقالل ايران ميسر است

ن در شرايط فعلى در حال ساختن جامعه خود براساس اصول اسالمى هستند، اگرچه با درد و رنج مردم ايرا. بكشد
ايران خواهان روابط خوب با . هاى بعد كشورهاى ديگر ايران را براى خود الگو قرار خواهند داد وى افزود سال. بسيار

حكومت اسالمى آن و تماميت ملى و  ها در جهت احترام به ايران و امريكا، شوروى و چين است، اگر اين دولت
اگر امريكا از انقالب ايران درس نياموزد و روش خود را همچنان كه در . حاكميت آن قدم بردارند موفق خواهند شد

ماه گذشته بر افكار عمومى مردم ايران حاكم بوده است،  6زمان شاه بوده است ادامه دهد، دشمنى با امريكا كه در 
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در دنباله گزارش مزبور آمده است، اميرانتظام درصدد . ران در مورد امريكا نيز اثر خواهد گذاشتبر سياست آينده اي
عنوان سفير سيار ايران در اروپا  است كه سفير فعالى باشد و عالوه بر مأموريت خود در كشورهاى اسكانديناوى به

او گفته . نظر دارد ن كشورها را نيز تحتاو همچنين برنامه كشورهاى غربى و سفراى ايران در آ. نيز فعاليت كند
او در ديدار . است كه هدفش اين است كه مسئوليت سياسى، ادارى در اين زمينه را از دوش دولت بازرگان بردارد

توانند براى  خود اظهار اميدوارى كرده است كه همه افراد ايرانى از جمله ايرانيان وابسته به احزاب كمونيست نيز مى
او گفته كه دانشجويان . وى تاكنون با صدها دانشجوى ايرانى گفتگو كرده است. ران فعاليت كنندسربلندى اي

او . اشاره كرد 50هاى  انتظام به سوابق خود در جنبش مقاومت ملى در سال. اى و ضعيف را تصفيه خواهد كرد حرفه
بوده » ريچارد كاتم«نام  كا شخصى بهاظهار داشت كه يكى از دوستان خوب مردم ايران در آن زمان در سفارت امري

وى عواقب احتمالى دخالت امريكا در ايران در زمان شاه را . كاتم يكى از نزديكان اميرانتظام بوده است. است
خمينى در پاريس مالقات كرد و در نوامبر گذشته به تهران  وى در اكتبر گذشته با امام. بينى كرده بوده است پيش

عنوان سفير امريكا در ايران  عنوان يك اقدام عاقالنه بايد كاتم را به ميرانتظام گفت امريكا بها. مسافرت نموده است
در اين مالقات كاردار امريكا از عالقه سفارت . اميرانتظام از اين مالقات مقدماتى ابراز خوشحالى كرد. معرفى كند

ئن ساخت و تأكيد كرد كه در مواقع لزوم هاى نزديك با هيئت مزبور اميرانتظام را مطم مبنى بر حفظ همكارى
اميرانتظام از اين مالقات ابراز خوشحالى كرد و اظهار اميدوارى كرد كه مسائل خود را به او . كمك خواهيم كرد

 .ارجاع دهيم و اطالعات جديدى از عالئق دوجانبه را به او بدهيم
گفتن از دولت انقالبى ايران و  ر ماهر در سخنلينگن، اميرانتظام را شخصى باهوش و نماينده بسيا: تفسير    

سفارت گفتگو با . كوشد كه روابط خوبى بين ايران و امريكا برقرار كند صحبت دانسته، اميرانتظام خالصانه مى خوش
 .اميرانتظام را در حد امكان ادامه خواهد داد

  
در اين سند . وسى سند ديگرى را قرائت كردآمده از النه جاس دست نماينده دادستان در ادامه قرائت اسناد به    

 :چنين آمده است
شود و در  صبح وارد تهران مى 15/9در ساعت  30وسيله پرواز شماره  استمپل در روز يكشنبه پنجم اوت به 

يكشنبه ديروقت خوب است . به استقبالش برويد و قرار مالقات او را با انتظام بدهيد. كند شنبه ايران را ترك مى سه
 .رود امكان يك مالقات بعدى براى دوشنبه نيز مى و
  

هاى اميرانتظام با  آمده چندين سند ديگر را كه حاوى مالقات دست نماينده دادستان در ادامه قرائت اسناد به    
 :شده آمده بود كه در قسمتى از يك سند قرائت. كاركنان سفارت امريكا بوده است براى دادگاه قرائت كرد

او . فت تنها بازرگان و يزدى و يك افسر اطالعاتى و خودش در معرض اين اطالعات قرار خواهند گرفتانتظام گ 
 .توان آنها را كتبى ارائه كرد صورت شفاهى عرضه شود و نمى مطالب بسيار محرمانه بايد به: گفت

  



WWW.IRAN-AMIRENTEZAM.COM اميرانتظام عباس دفاعيات و محاكمه( 2 اتهام سوي آن( 

 
 

اين مسائل تنها در حد  آمده از النه جاسوسى گفت آيا دست نماينده دادستان پس از قرائت چندين سند به    
مسائل ديپلماتيك است؟ يا در حد روابط دو دوست و دو يار شفيق؟ آيا اين روابط تنها در خدمت اسالم بوده و يا 

سندى است از وزير امور خارجه . هدف جلب رضايت دشمن بوده است؟ تشخيص اين مسئله با دادگاه محترم است
اى از آن به كاخ سفيد ارسال شده است خالصه شرح  در تهران كه نسخه به سفارت امريكا) سى واشنگتن دى(امريكا 

 :سند به اين شرح است
العاده  او سفير فوق. ، اميرانتظام نظراتى در مورد بهبود روابط ايران با امريكا دارد58مرداد  17برابر با  79اگوست  9 

 .كند فوذ خمينى در دولت اظهار نگرانى مىاميرانتظام از نفوذ مذهب افراطى در دولت و ن. ايران در اروپاست
  

بايد . خطوط چندى در جامعه ايران مطرح است، ليكن بايد ديد كداميك از خطوط مورد خوشحالى دشمن است    
آيا حركت ملت در مورد تسخير النه . هاى متهم منطبق بر كدام يك از خطوط مطروحه در جامعه است ديد نوشته

شدن دشمن شده است؟ البته اين نظر شخص من  ست؟ و نتيجه آن باعث خوشحالجاسوسى انقالبى نبوده ا
عنوان نماينده دادستان است، ليكن مسئله مهم عملكردهاى متهم است كه درباره آن دادگاه محترم تصميم  به

 .خواهد گرفت
وئد با مأموران دولت هاى اميرانتظام در كشور س نماينده دادستان سپس چندين سند ديگر را كه حاكى از تماس    

 :در قسمتى از اين اسناد آمده است. امريكا بوده است براى دادگاه خواند
سوى سوئد پرواز كرده  اگوست استمپل مقام سرويس خارجى براى گفتگو و تبادل اطالعات با اميرانتظام به 5در  

كردن  عادى: به اين شرح بوده استترين رئوس اين گفتگو  مهم. ساعت با اميرانتظام گفتگو كرده است 5/4است و 
 15هر . روابط با امريكا بايد به آهستگى پيش برود تا سوءنظر افرادى كه با اين مسئله مخالف هستند را برنينگيزد

. اهللا خمينى خيلى زود است مالقات با آيت. وزير تماس گرفته شود روز يكبار براى حفظ روابط با نخست 20روز تا 
عنوان سفير امريكا در ايران معرفى شوند و  به» رمزى كالرك«و يا » كاتم«خواهد كه  استمپل مى اميرانتظام نيز از

تهيه اطالعات در مورد هرنوع . چند مسئله است كه امريكا براى ثبوت صميميت خود با ايران بايد آنها را اجرا كند
حداكثر كمك در مورد صدور لوازم يدكى . تهديد داخلى كه با كمك نيروهاى خارجى برعليه ايران اجرا خواهد شد

هاى دريافتى ايران از امريكا كمك در مورد تهيه لوازم  ميلياردتومان در مورد ديركرد وام 3/1لغو مبلغ . ارتش ايران
اوليه صنايع ايران و بازشدن دفتر صدور ويزا در تهران، زيرا وى معتقد بود كه در شرايط فعلى افراد زيادى 

اميرانتظام معتقد بود كه سفارت سوئد را به اين خاطر قبول كرده است كه هيچ . ه امريكا بروندخواهند كه ب مى
 .وپاگيرى بين ايران و سوئد وجود ندارد مسئله دست

وى به امريكا خاطرنشان كرد كه در انتخابات مجلس شوراى . اميرانتظام از نفوذ مذهب در سياست نگران بود    
مدت  ها توسط روحانيون اشغال خواهد شد و دولت امريكا مجبور است كه حداقل به كرسىاسالمى بيش از نيمى از 

 .سال با اين قشر درگيرى داشته باشد 4
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شاءاهللا كه درگيرى امريكا با ايران و با روحانيون تا ابد ادامه  اين سندها چقدر سند است، عين حقيقت است، ان    
ترين  اهللا بهشتى قوى سناد گفته است كه حزب جمهورى اسالمى به رهبرى آيتاميرانتظام در يكى از ا. داشته باشد

 .دهد حزب است و اين مسئله اميرانتظام را زجر مى
خمينى آدم خوبى است و اعتقادى به حكومت «: اند كه آقاى اميرانتظام همچنين براساس اسناد موجود نظر داده    

ما هربار ضربه خورديم از «: نماينده دادستان افزود» .ن خود استندارد ولى وى تحت فشار اطرافيا» آخونديسم«
دانستند من بايد بگويم طبق فرموده امام مذهب ما عين سياست  كسانى بود كه مذهب و سياست را جدا از هم مى

 ».امريكا هم از همين مسئله نگران است كه مذهب و سياست با هم يكى شود. ما و سياست ما عين مذهب ماست
در اين . شده از اميرانتظام را براى دادگاه قرائت كرد هاى انجام نماينده دادستان سپس قسمتى از بازجويى    

از متهم سؤاالتى شده است و وى ) خبرگان(ها راجع به طرح انحالل مجلس بررسى قانون اساسى  بازجويى
در ساعت . ا را براى دادگاه بازگو كرده هايى از سؤالها و جواب هايى داده است كه نماينده دادستان قسمت پاسخ

نماينده . االسالم محمد منتظرى وارد دادگاه شد و در ميان جمعيت حاضرين در دادگاه نشست حجت 45/11
شرح چگونگى و انتخاب نام رمز براى افراد خاص اشاره كرد و توضيحاتى پيرامون چگونگى  دادستان سپس به

 .انتخاب نام رمز براى متهم داد
         

در فاصله تنفس دادگاه اميرانتظام با دكتر رضا صدر، دكتر . دقيقه تنفس كرد 10رئيس دادگاه اعالم  12در ساعت  
. اسدى كه در رديف اول دادگاه حضور داشتند سالم و احوالپرسى كرد ابراهيم يزدى، مهندس توسلى، مهندس بنى

وى در پاسخ به سؤال خبرنگار . عمل آورد منتظرى بهخبرنگار كيهان در فاصله تنفس گفتگوى كوتاهى با محمد 
آيا شهادت «: سؤال شد» .ام من براى شهادت به دادگاه آمده«: كيهان كه علت آمدن وى به دادگاه را جويا شد گفت

شهادت من عليه متهم و ديگر همكاران و همفكران اوست، اينها هزاران «: وى گفت» شما عليه يا له متهم است؟
ها را كه بمراتب  ها و فراماسون اينها سندها و مداركى از صهيونيست. ريكايى را از ايران فرارى دادندمستشار ام

 ».تر از اسناد النه جاسوسى بوده است را از بين بردند ارزنده
  
  
  
  
  

 7عكس شماره     
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و در قسمتى از . رانتظام اشاره كردمحمد منتظرى سپس به چندين مورد از عملكردهاى دولت موقت و عباس امي    
زاده در سمت وزير امور خارجه دو كاميون از اسناد وزارت خارجه به  در زمان تصدى قطب«: اظهارات خود گفت

پرونده مهم  200اكنون كه سندها به وزارت خارجه برگردانده شده است حدود . رود مى» دفتر انقالب«نام  محلى به
 .هاى منطقه بوده است دها حاوى اطالعاتى در مورد افراد و رژيمكه اين سن. مفقود شده است

         
در آغاز نماينده دادستان دستخط اميرانتظام را . بار ديگر دادگاه رسميت يافت و دادرسى آغاز شد 15/12در ساعت  

نماينده دادستان . اى كه طرح انحالل مجلس خبرگان بر روى آن نوشته شده بود را قرائت كرد كه در حاشيه نامه
ها جزو خاطرات شخصى من بوده  آقاى اميرانتظام در مورد اين نوشته در بازجويى گفته است كه اين نوشته«: گفت
در نامه مزبور آمده بود كه چون مدت قانونى نمايندگان مجلس خبرگان به پايان رسيده است لذا ادامه كار . است

ت قانون آن مخالف قانون است و از درجه اعتبار ساقط است و دولت مجلس بررسى قانون اساسى بعد از انقضاى مد
شده از سوى متهم بر اين طرح را قرائت  سپس نماينده دادستان حاشيه نوشته» .نمايد انحالل مجلس را اعالم مى

 اى در منزل تقى انورى و با شركت جلسه 17/8/58در قسمتى از حاشيه آمده است كه در تاريخ چهارشنبه . كرد
صدر، احمد صدر حاج  اللَّه بنى اى، عباس سميعى، اميرحسين پوالدى، فتح عباس رادنيا، ابوالحسن رضى مقدم مراغه

و . شود كه هدف آن پيداكردن راهى براى مقابله با بحران مملكت است سيدجوادى و عباس اميرانتظام تشكيل مى
وزير برسد كه اين  ر شد اين طرح به اطالع نخستدر اين جلسه بود كه انحالل مجلس خبرگان پيشنهاد شد و قرا

صدر و  اللَّه بنى متن فوق از طرف آقاى فتح. وزير برسانم گذاشته شد كه به اطالع نخست) متهم(مسئله به عهده من 
به اطالع  21/7/58در . اهللا زنجانى تهيه شد با اطالع و صالحديد آقاى احمد صدر حاج سيدجوادى و آيت

و . نفر نيز امضا نكردند 4نفر از اعضاى كابينه با آن موافقت كردند و آن را امضا كردند و  17و  وزير رسيد نخست
اند كه آن  البته آقاى اميرانتظام گفته«: نماينده دادستان افزود. چون امام با آن طرح موافقت نكرد لذا طرح اجرا نشد

وافق، خبر انحالل مجلس خبرگان را به آنها بدهيم و محض ت ها را آماده چاپ نگاه داشته بوديم تا به شب روزنامه
 ».العاده چاپ كنند و مطلب را به اطالع ملت برسانند ها هم همان شب فوق روزنامه

باز هستند خطشان از خط  شود و كسانى كه سياست اينجاست كه خط امام روشن مى«: نماينده دادستان گفت    
 .شود امام جدا مى

اى بوده است و بس، به  اين مسئله تنها نوشته«سخنان خود در اولين جلسه دادگاه گفتند كه آقاى بازرگان در     
مگر كودتاچيان . داد اى بس عظيم رخ مى شد فاجعه بايد بگويم اگر اين طرح اجرا مى» .مرحله اجرا كه درنيامده بود

شد امام زير همان خانه گلى  كودتا انجام مى زبانم الل اگر. چه كرده بودند؟ بعضى از آنها تنها به جلساتى رفته بودند
گران را دستگير و محاكمه  بايست توطئه وقت مى آن. خود مدفون شده بود و جنوب شهر تهران بمباران شده بود

ترس امريكا و اميرانتظام نيز از . كرديم؟ اگر طرز تفكر شما جامه عمل پوشيده بود، واليت فقيه وجود نداشت مى
 ».ترسيد قول خودتان از آخونديسم مى شما به. خط امام، مشى امام است. همين مسئله است
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هايى از  در قسمت. شده از متهم را قرائت كرد هاى انجام هايى ديگر از بازجويى نماينده دادستان سپس قسمت    
 :هاى متهم آمده است بازجويى

نحالل مجلس خبرگان از جانب چه كسى تشكيل جلسه منزل انورى به پيشنهاد چه كسى بوده و پيشنهاد ا - س  
 بود؟

من پيشنهاد كردم در منزل انورى . دادم من هروقت تهران بودم به دعوت دوستداران انقالب پاسخ مثبت مى -ج     
پيشنهاد انحالل مجلس خبرگان از من و . جمع شويم تا دوستان دور هم باشند و به بررسى امور جارى بپردازيم

 .حل قانونى براى آن پيدا شود صدر بود، البته به اين شرط كه راه اللَّه بنى ى فتحمتن حقوقى آن از سو
 مسئله به چه صورت به اطالع امام رسيد؟ - س     

ليكن آقاى بازرگان گفتند اين طرح . كرد كافى بود گرفت و آن را تصويب مى اگر هيئت دولت تصميم مى -ج     
 .كار و عدم موافقت امام با آن، انتشار آن غيرممكن شدبايد به اطالع امام برسد كه با اين 

  
ايشان پاسخ » سؤال شده است مقصود ايشان از آخونديسم چيست؟) متهم(از ايشان «: نماينده دادستان گفت    
كنند ولى به آن  دانم كه از اسالم صحبت مى لغت آخونديسم تعبير من است و من آخونديسم را كسانى مى«: اند داده
 ».كنند نمى عمل
تهران را در مورد ارسال ارز از سوى متهم به خارج از كشور  7نماينده دادستان در پايان نامه كميته منطقه     

. هزار دالر از كشور خارج كرده است 50نامه مزبور حاكى بود كه متهم از طريق بانك ايرانيان مبلغ . قرائت كرد
اميرانتظام در پاسخ سؤال حقوقدانان كه اين پول از » .به ايران منتقل كردم )نيويورك(پول را از امريكا «: اميرانتظام

 ».كردم و تجارت مى. ام بنده در نيويورك حساب بانكى دارم و تاجر بوده«: كجا آمده است گفت
و در شأن شما نبود كه در ابتداى جلسه ج«: در پايان چهارمين جلسه دادگاه عضو حقوقدان به اميرانتظام گفت    

 ».خواستيد متشنج كنيد دادگاه را مى
يافتن وقت دادگاه پنجمين جلسه محاكمه عباس اميرانتظام پايان يافت و ادامه آن به صبح روز بعد  با پايان    

 .موكول شد
  
  
  
  
  
  

  جلسه ششم    
 )1360ماه  بهشت اردى 8(    
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در شعبه اول  8/2/60شنبه  لت موقت صبح سهوزير دو ششمين جلسه محاكمه عباس اميرانتظام معاون نخست 
در ابتداى اين جلسه محمدى گيالنى، حاكم شرع دادگاه درباره موارد . دادگاه انقالب اسالمى مركز تشكيل شد

اتهامى متهم توضيحاتى داد و سپس عباس اميرانتظام شروع به دفاع از خود در مقابل اتهامات وارده در كيفرخواست 
پس از پايان وقت دادگاه، دكتر يداهللا سحابى مطالبى را در . سراى انقالب اسالمى مركز پرداختصادره از سوى داد

 .مورد اتهام انحالل مجلس خبرگان به سمع اعضاى دادگاه و مردم ايران رسانيد
         

م اتهامات متهم اه«: در آغاز محاكمه محمدى گيالنى حاكم شرع دادگاه در مورد اتهامات وارده به اميرانتظام گفت 
آقاى اميرانتظام  - 1. كنم كه ايشان دفاعيات خود را پيرامون اين موارد قرار بدهند باشد و توصيه مى موارد زير مى

دست آمده، متهم است به ايجاد  برحسب ادعاى دادستان محترم انقالب و اسناد و مداركى كه از النه جاسوسى به
دنبال آن بوده، طبق  تفتينى است كه آقاى اميرانتظام به -2. ازكردن با آنهاب رابطه با دشمنان دين و ملت و روى دل

هنوز  -3. در فلسطين تفرقه بيندازد كرده بين ملت ايران و ملت انقالبى ليبى و مردم دربه اين اوراق ايشان تالش مى
دهد  اسناد نشان مىزهرا دفن نشده بود كه  هاى شريفشان در بهشت بهمن نخشكيده بود وجنازه 22خون شهداى 

. اند بسا طاغوتيانى كه در بين اين افراد فرار كرده داده و چه آقاى اميرانتظام دشمنان دين و ملت را از ايران فرارى مى
حسب خطى كه . باشد، توطئه عليه مجلس خبرگان بوده است تر از همه مى و باالخره موضع چهارم كه خطرناك - 4

كنم كه  من دعا مى. ها در توطئه بودند تا مجلس خبرگان را تعطيل كنند ان با بعضىاند، ايش در حاشيه نامه نوشته
 ».خواهم كه خالف واقع چيزى نگويند و از مرز دفاع خارج نشوند آقاى اميرانتظام تبرئه شوند و از ايشان مى

اميرانتظام  كند و سپس عباس پس از پايان سخنان حاكم شرع، عضو حقوقدان رسميت جلسه را اعالم مى    
 :آغازد مدافعات خود را با آياتى از قرآن كريم در مورد قضا و عدل مى

  
 »الرحمن الرحيم... ا بسم«    
دهم كه ممكن  اهللا مجيد اين نكته را توجه مى كنم و قبل از تالوت آيات كالم سخنانم را با آيات الهى شروع مى    

جويم كه نشان دهم كه مسلمانم و  خنانم به آيات قرآن توسل مىاى فكر كنند كه من به اين دليل در س است عده
بلكه در اين آيات كه من . اند ندارم اى برخالف حق فكر كرده خوانم، ولى چنين هدفى را كه عده قرآن هم مى

يك ام بيان و يادآورى مفاهيم كالم خدا را براى اعضاى محترم دادگاه و همه مردم  مخصوصاً  آنها را انتخاب كرده
هاى گروهى با ذكر آيات قرآن منتشر سازند تا  اميدوارم كه متن كامل عرايضم را در رسانه. دانم وظيفه شرعى مى

 .همه از آنها اطالع حاصل نمايند
يا ايهاالذين آمنوا كونوا قوامين للّه شهداء بالقسط و اليجرمنّكم شنĤنُ قومٍ «. به كالم خداوند دقيقاً توجه فرماييد    

پا ايستيد به  ايد، به اى كسانى كه ايمان آورده» اهللا خبيرٌ بما تعملون االّ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتّقوى واتّقواهللا انعلى 
البته عدالت . گفتن و گواهى داده باشيد و دشمنى با قومى و گروهى شما را وادار نكند كه به عدالت رفتار نكنيد حق

. كنيد آگاه است تر است و بترسيد از خشم خداوند كه او از آنچه شما مى ى نزديكپيشه كنيد كه به تقوا و پرهيزكار
كسانى كه مردم را از راه خدا » اهللا و يبغونها عوجاً و هم باالخرة هم كافرون الّذين يصدون عن سبيل«) 8مائده، (
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هود، . (ايمان هستند و هم بىدارند در آن عيب ببينند و راستى آن را كجى جويند، آنان در آخرت هم كافر  بازمى
بگو پروردگار ما روز رستاخيز همه ما را با هم » .قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق و هوالفتاح العليم«) 19

 ).26سبا، . (خواهد آورد، پس از آن ميان ما داورى درست و راست گشايد و او حاكم كارگشاى داناست
كنم اجازه  اهللا گيالنى استدعا مى بنابراين از حضرت آيت. كه اين اسناد جعلى است من در ابتدا بايد ثابت كنم    

اى ندارم، تمام  هيچ حاشيه. بودن اين مطلب تمام كنم دهند كه من امروز متن مدافعاتم را تماماً براى اثبات ساختگى
وز صبح كه به مذاكرات مجلس يك جمله قبالً مجبورم بگويم، امر. بودن آنهاست كردن ساختگى توضيح براى ثابت

ضمناً . دادم، متأسفانه جرياناتى در مجلس اتفاق افتاد كه باعث تأسف من است شوراى اسالمى از راديو گوش مى
اند كه اين اتفاقات  االسالم هاشمى رفسنجانى، رياست محترم مجلس كه توجه داده خواستم از بيانات باارزش حجت

) 16.(كنم و از مجلس خواستند كه آرامش مجلس را حفظ كنند، تشكر مى به نفع دشمن و دشمنان كشور است
بودن اين اسناد كمال  اميدوارم همه نمايندگان محترم مجلس شوراى اسالمى به مدافعات من و اثبات ساختگى

ى توجه را مبذول فرمايند تا با كمك خداوند جوى كه امروز در مجلس اتفاق افتاد، تكرار نشود و باعث خوشحال
هاى  دانم اين است كه روال كار دادگاه مطلبى كه ذكر آن را بسيار ضرورى مى. دشمنان ايران و انقالبمان نگردد

داده و متهم برمبناى آن دفاع  حال براين قرار داشته كه ابتدا دادستانى كيفرخواست را مى انقالب در ايران تا به
بعد متهم برمبناى دفاعيات نماينده محترم . كرده ت دفاع مىبعد نماينده محترم دادستانى از كيفرخواس. كرده مى

اهللا  حضرت آيت 9/1/60خاطر دارند كه در آخر جلسه روز  همه به. كرده است دادستانى آخرين مدافعات را مطرح مى
كنم كه درباره يكى از تقاضاهاى من يعنى  محمدى گيالنى فرمودند كه جلسه دادگاه را به اين علت تعطيل مى

بنابراين با . تمام اين اتهامات من برپايه مدارك النه جاسوسى است. شتن مدارك النه جاسوسى اقدام فرماينددا
متأسفانه ايشان اجازه نفرمودند كه روال عادى دادگاه حفظ  6/2/60وجود تقاضاى من براى ادامه مدافعات در جلسه 

 .ه جاسوسى است، ادامه دهمشود و من مدافعاتم را كه قسمت اساسى آن براساس مدارك الن
روال دادگاه . كنيد من ناچارم حكم شرعى را بيان كنم آقاى اميرانتظام چون مغلطه مى«: در اينجا گيالنى گفت    

اين مسئله خواندن كيفرخواست اطالع ابتدايى به مدعى است كه . اليه در مقام دفاع برآيد شرعى اين است كه مدعى
يعنى مدعى بايد تمام ادعاى خود را بيان كند . يان و ارائه جرم و دعوا مال مدعى استاليه است و حق براى ب مدعى

مدعى يعنى نماينده محترم دادستان، ايشان تا بيان ادعايى را نكرده موارد و اتهام را نگفته، . تا تير به هدف بخورد
دادم به آقاى اميرانتظام تالش كند خواهد دفاع كند؟ تيرش به كجا بخورد؟ من تذكر  آقاى اميرانتظام كجا را مى

صادقانه تسليم حق باشد، ولى پريروز مالحظه كرديد آقاى اميرانتظام جو دادگاه را متشنج كرد و خواست دادگاه را 
كنند كه چرا رئيس  كنند و به ما اعتراض مى بد جلوه بدهد ولى مردم از جو عادى و ماليمت دادگاه شكايت مى

 .كند ماليمت عمل مىدادگاه اين اندازه با 
كنم اين بيانى كه شما كرديد با اين دادگاه كه دادگاه عدل اسالمى است، تطبيق  امروز هم به شما اخطار مى    
اين مطلب روشن است اول بايد مدعى ادعاى خود را . كند و محاكم شرع اميدوارم ظلمى به شما نكرده باشد نمى

ظام كه ظاهراً مطلب ديگرى داشته و دادگاه را هم متشنج كرد و موفق هم آقاى اميرانت. بپروراند و آقا دفاع كند
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امروز هم ايشان در تأييد تشنج . طور موازين شرعى را ناديده بگيريم دهد، ما همين نشدند يعنى اسالم اجازه نمى
 ».آقاى اميرانتظام شما جا دارد كه تسليم حق بشويد. كند قبلى صحبت مى

 :اله دفاعيات خود گفتاميرانتظام در دنب    
بنابراين من احتياج به چندين جلسه دارم كه ابتدا بقيه مدافعاتم را كه از روى اسناد النه جاسوسى تهيه شده     

جناب آقاى ميرمهدى نماينده محترم دادستانى . است به عرض دادگاه برسانم و بعد آخرين دفاع را مطرح سازم
هايى  لسات با كمك خداوند آن را ثابت خواهم كرد و برپايه قرائن و نشانهبرمبناى اسناد ساختگى كه در همين ج

اما . اند، يقين فرموده بودند كه محتواى اين اسناد درست است كه از روى اوراق بازجويى يا مدارك پرونده نشان داده
امروز فقط به ذكر دو  .رسيم يكى به همه آنها مى و يكى. با عنايت و كمك خداوند شما خواهيد ديد كه درست نيست

پردازم، و  اند مى ها كه اساس و پايه قضاوت جناب آقاى ميرمهدى بر روى آنها بنا شده نمونه از اين قرائن و نشانه
 .بودن اين اسناد توضيح خواهم داد بقيه را پس از اثبات ساختگى

ند به استناد اطالعات غلط همين عنوان بازجو از من سؤال كن جناب آقاى ميرمهدى قبل از اينكه حتى به. 1    
، طبق گزارش فردى كه به قول خودشان 79ژوئن  24نامه ! (ام اسناد كه گفته است من با يك امريكايى ازدواج كرده

نام مونيكا  در حضور همه ملت ايران سؤال كردند كه من داراى همسرى هستم به) اين گزارش را به دادستانى داده
ها است و با وجود تكذيب من در جلسه قبل، به  در بانك دارد و دنبال بهره اين پولها پول  حقانى كه ميليون

من ضمن تكذيب شديد اين خبر از حاكم محترم شرع . خواندن ارقام دارايى اين همسر موهومى من ادامه دادند
صوصى من كنم كه آيا اين عمل نماينده محترم دادستانى يك عمل اسالمى است و اين در زندگى خ سؤال مى

طور  توانستند اين سؤال را همراه سؤاالت قبلى كه از من پرسيده بودند به تأثيرى نخواهد گذاشت؟ آيا ايشان نمى
دهنده آن را در  خصوصى از من بپرسند؟ لطفاً دستور فرماييد يك كپى از تمام مدارك خانم مونيكا حقانى و گزارش

دهنده اين گزارش به دادستانى تقاضاى تعقيب قانونى آن شخص را  رشو اما درباره گزا. جانب قرار دهند اختيار اين
 .عنوان مفترى دارم و اميدوارم كه حاكم محترم شرع و دادستانى دستورات الزم را در اين مورد صادر فرمايند به

مودند هاى النه جاسوسى فر جناب آقاى ميرمهدى نماينده محترم دادستانى ضمن توضيحات و تفسيرات نامه. 2    
. چون اينجا دادگاه اسالمى است، اگر مطالبى كشف شود كه ايشان به اشتباه خود پى ببرد آن را خواهد پذيرفت

بودن اين اسناد كه تمام  من قبل از اثبات ساختگى. بايد جز اين انتظارى داشت البته از يك دادگاه اسالمى نمى
عنوان  بين خواهد برد، ابتدا به يك سند كه ايشان آن را بهتوهماتى كه در ذهن ايشان و ديگران وجود دارد را از 

اهللا  دهم و از شخص حضرت آيت شود درباره اميرانتظام و صداقتش قضاوت كرد، ارجاع مى نشانه و عباراتى كه مى
كنم كه اين برگ بازجويى را بياورند و در همين جا دو مرتبه روى  محمدى گيالنى و خود آقاى ميرمهدى تقاضا مى

فرمودند كه اميرانتظام  6/2/60ايشان در جلسه . مطالب خطخورده آنها دقت فرمايند، تا حقيقت برايشان كشف شود
شناسيد ابتدا چند خطى نوشته است و دوباره خط زده و زيرش  پور را مى در بازجويى در جواب سؤال اين كه دانيال

 .اين مطلب را همه به خاطر داريد. شناسم ر را اصالً نمىپو جانب است، ولى دانيال اضافه كرده كه خطخوردگى از اين
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وزيرى يكى از ياران انقالب كه جزو اقليت آشورى  خُب اصل مطلب و نوشته اين است كه در زمان معاونت نخست    
وزير به من كمك  وزيرى با اجازه آقاى نخست كشور است و نام ايشان دانيال گريسبى است، در تمام مدت در نخست

شدم و لغت دانيال را ديدم و نوشتم كه » دانيال«من در زمان بازجويى پس از نگاه به سؤال فقط متوجه . كردند مى
. كرده است وزيرى به من كمك مى رتبه شركت نفت در تمام مدت در نخست آقاى دانيال گريسبى كارمند عالى

به . است نه دانيال گريسبى» پور دانيال«وقتى خواستم برگ بازجويى را به آقاى سهرابى بدهم متوجه شدم كه 
اند دانيال آن را بخوانند بقيه جمله را  طور كه جناب آقاى ميرمهدى توانسته همين دليل آن را خط زدم ولى همان

وزيرى از آن اطالع دارند و در  وزير و تمام همكارانم در نخست شخص آقاى نخست. نيز خواهند توانست بخوانند
كپى . ى هم اسم ايشان در بين كسانى كه برايش برگ اجازه ورود صادر شده، ثبت شده استوزير بايگانى نخست

اند و به  وزيرى وجود دارد، بنابراين جناب ميرمهدى از الاله االاهللا فقط الاله آن را مالحظه فرموده اين نامه در نخست
اهللا محمدى گيالنى نشان  د و به حضرت آيتكنم اين ورقه بازجويى را بياورن خواهش مى. اند بقيه آن توجه نفرموده

اى قرار گرفته است و ترديد ندارم كه با  دهند و ببينند كه برخالف رضاى خدا نشانه و امارات قضاوتشان برچه پايه
 .اند، اين اشتباه چشمى را خواهند پذيرفت و به اطالع دادگاه محترم خواهند رساند اظهاراتى كه قبالً فرموده

شان  اهللا محمدى گيالنى به خاطر دستور، اصرار و پيگيرى شروع بقيه تذكراتم، صميمانه از حضرت آيتقبل از     
كنم  كنم و يادآورى مى روز باالخره انجام شد، تشكر مى 471براى تحويل اين اسناد النه جاسوسى به من كه پس از 

اما اين اقدام كه به نظر . د توجه نفرموده باشندطور كه بايد و شاي كه شايد هنوز خود ايشان به اهميت اين دستور آن
اند و حاال من از روى خود اين اسناد به همه شما و  ترين خدمتى است كه ايشان به اسالم و ايران كرده من بزرگ

شد  كنم و اگر اين اسناد در اختيار من قرار داده نمى طور بسيار ساده ثابت مى بودن آنها را به ملت ايران ساختگى
كنم خدمت به  بنابراين از ايشان تقاضا مى. داشت طور كه هست وجود نمى كان قضاوت براى دادگاه وملت ايران آنام

 طور كه ايستادند، مقاومت كردند و باعث شدند  بدين معنى كه قاطعانه همان. اسالم و ايران را تكميل فرمايند
  
  
  
  
  
  

 8عكس شماره     
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ترين متهم تاريخ انقالب اسالمى قرار گيرد، حاال هم قاطعانه بايستند و از  ن اسناد در اختيار بزرگكه باالخره اي 
دادن قيافه  خاطر اعتالى اسالم و نشان خاطر ملت ايران، به خاطر خدا، به ها بخواهند به راديو و تلويزيون و هم روزنامه

پخش و منتشر » واو«فعات مرا بدون كسر حتى يك واقعى دشمن بشريت يعنى امريكاى جنايتكار متن كامل مدا
مبارزه واقعى با امريكا تنها شعار مرگ بر امريكا نيست، چون اين فقط يك شعار است اما انتشار مدافعات من . سازند

خصوص در اين چند روز، قيافه واقعى امريكا را به مردم مبارز ايران و جهان نشان خواهد داد و خواهند ديد كه  به
دشمن خدا و بشريت با چه تردستى، صفوف ملت ما را از هم پاشيد وخدمتگزاران بدون ادعاى اسالم و ايران را  اين

 .منزوى ساخت
باور كنيد كه هزاران . جناب آقاى گيالنى، فرصت خدمت و دفاع از حق يك امت هميشه در اختيار همه نيست    

دارند كه براى انجام چنين خدمت وااليى در مسند شما باشند  مسلمان با عشق خدمت و اعتالى اسالم و ايران، آرزو
تذكر و . هاى من تملق و چاپلوسى نيست حرف. و اين هماى سعادت و افتخار امروز بر سر شما قرار گرفته است

بياييد و سرسختانه براى . دادن شانسى است كه خداوند در طول عمر، در اين برهه از زمان به شما داده است توجه
كه در روز اول وعده آن را داديد و متأسفانه هنوز به مرحله اجرا درنيامده، بايستيد و از همه ) ع(جراى عدالت علىا

در اين . هاى گروهى بخواهند متن مدافعات مرا منتشر سازند مسئولين كشور و همه مردم بخواهيد كه از رسانه
دفاع از شرافت و حيثيت گروه كثيرى از مردم  خاطر خدمتگزارى مطرح است كه به. مدافعات من مطرح نيستم

پرست ايران، مرگ را به بازى گرفته و تا آخرين لحظات حياتش از شرف و حيثيت اين گروه دفاع  مسلمان وطن
همان گروهى كه طبق بيانات جناب آقاى ميرمهدى آنها خط خاصى دارند و آن خط، خط امريكاست يا . كند مى

بنابراين امروز كه شما با مقاومت و ايستادگى و . ايران و اسالم و امام و ديگران ندارندخط غرب است و ارتباطى به 
سرسختى خودتان باعث شديد كه چهره واقعى امريكاى جنايتكار را به مردمى كه تشنه شنيدن و ديدن و درك 

 .اند نشان دهيد، بايستيد و سرسختانه اين شانس بزرگ را از دست ندهيد حقيقت
خصوص  هايى با اعتقادات متفاوت تشكيل شده است و شما به اهللا محمدى گيالنى، اجتماع ما از گروه آيت حضرت    
عنوان حاكم شرع و رئيس اين دادگاه و بعد هم دادگاه انقالب اسالمى و قوه قضايى ايران، فردا در مقابل سؤالى  به

ادر نمايد چون من اين انقالب را متعلق به خودم نظر از هر رأيى كه اين دادگاه ص صرف. بزرگ قرار خواهيد گرفت
دانم و سهمى براى خودم در به ثمررساندن آن قائل هستم و چون آبرو و حيثيت آنچه در داخل كشور و چه در  مى

خواهم كه با پخش كامل مدافعات من حتى  عالى مى اى برخوردار است، از جناب خارج از آن براى من از اهميت ويژه
ها، دادگاه انقالب اسالمى و حكومت  از راديو و تلويزيون و تمامى روزنامه» واو«ا اضافه كردن يك بدون كسر ي

ترين  جمهورى اسالمى را از اتهامات ناصوابى كه بعداً به آن وارد خواهند كرد در امان نگاه داريد و اين اولين و بزرگ
 .مند به انقالب اسالمى ايران است وظيفه هر مسلمان عالقه

اى . مند به انقالب هستى ترين مسلمان عالقه اى امام، اى مظهر جنگ برعليه شيطان بزرگ، تو اولين و بزرگ    
كردى كه روزى امريكا را به خاطر جناياتش محاكمه كنى و  امام، اى مظهر جنگ بر عليه شيطان بزرگ، تو آرزو مى

ترين  اين اسناد بزرگ. امروز آن روز است. نى دهىقيافه واقعى اين دشمنان خدا را به مردم زجركشيده جهان نشا
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روز ظلم و تحمل اتهاماتى را  500خداوند اين افتخار را به من داد كه با تحمل نزديك به . سند جنايت امريكاست
پاشيدن صفوف متحد ملت ما از پيش ساخته و پرداخته بودند از طرفى و از  كه اين دشمنان بشريت براى از همه

ترين  اهللا گيالنى براى دراختيارقراردادن اين اسناد پرده از روى كثيف ا كمك و پايدارى حضرت آيتطرف ديگر ب
متن مدافعات من كيفرخواست جنايات امريكا است ولى با مدارك و داليل غيرقابل انكار . اعمال امريكا برداشته شود
 .با اوراق و اسناد خودشان

طور كامل و بدون هيچ تقليل و تفضيلى از راديو و تلويزيون ايران پخش و  ت من بهتنها مدافعا اماما، اجازه فرما نه    
ها براى اطالع ملت ايران منتشر شود، بلكه امر بفرما از طريق خبرنگاران خارجى در تمام عالم منتشر  در روزنامه

امروز روزى است كه تاريخ . ندهاى ايران اين مدافعات را با مدارك زنده بگوش همه جهانيان برسان شود و سفارتخانه
دست دشمنان بشريت جو ايران را  خواست خداوند ورق خواهد خورد و پرده ابهامى كه از ابتداى انقالب به ايران به

پوشانيده بود با اتمام بررسى اين اوراق به يارى خداوند به كنارى خواهد رفت و آسمان پاك  حقيقت متجلى خواهد 
ها و راديوتلويزيون را  امروز مسئول امور كشور هستيد و شما اى كسانى كه اداره روزنامهو شما اى كسانى كه . شد
عنوان برادران روحانى منابر را براى هدايت مردم مسلمان ما در اختيار داريد،  عهده داريد و شما اى كسانى كه به به

عات مرا شنيديد چهره واقعى امريكا را بياييد همه به خاطر خدا و به خاطر شكست كامل امريكا از زمانى كه مداف
ناحق و بنابر وسوسه شيطان به عقب زده شده، صميمانه و برادرانه  براى مردم تصوير كنيد و دست برادرانى را كه به

بياييد تفرقه را به اتحاد و دشمنى را به . بياييد همه با هم براى اعتالى اسالم و عظمت ايران بكوشيم. بفشاريد
 :ل كنيم و اما تذكراتبرادرى تبدي

اى اين طور خطور  كنم به ذهن عده بودن اين اسناد مى ممكن است وقتى من صحبت از ساختگى -تذكر اول     
خاطر داريد كه من معاون  به. نه اين طور نيست. كند كه تمام مطالب مذكور در اين اسناد ساخته شده است

ها  عنوان يك شخص مسئول با اين ديپلمات ها به ر اين مقاموزير و سفير دولت جمهورى اسالمى بودم و د نخست
بنابراين آنچه ساختگى است مطالبى است كه در مذاكرات نبوده و اين دشمنان خدا اين مطالب را . مذاكره كردم
 .تأمل بفرماييد به آن خواهيم رسيد. شناخت آن هم بسيار ساده است. اند اضافه كرده

باشد با توجه به اطالعات محدود و عدم دسترسى من به  برگ مى 144اوراق كه شامل  اين اسناد و -تذكر دوم     
ها  ها كه من در روزنامه آمده از النه جاسوسى گوياى اين حقيقت است كه مقدارى از افشاگرى دست همه مدارك به

ام، خواستم كه  نديده ها اى در اينجا هست كه در افشاگرى ام در اين اوراق نيست و در عوض مطالب تازه خوانده
 .جناب گيالنى وهمه مردم از اين مسئله آگاه باشند

كرد، از پخش  دائماً اتهامات كذب وارد بر من را پخش مى]  گذشته[روز  460راديوتلويزيون كه در  -تذكر سوم     
 .تواند يك روش اسالمى باشد مدافعات من خوددارى كرده است و اين روش نمى

اهللا عالمه  در مورد مسئله وكيل و شركت در شوراى قضاوت با وجود به اظهار تمايل حضرت آيت - تذكر چهارم     
االسالم گلزاده غفورى، حجةاالسالم مقصودى، جناب آقاى حميد صادق نوبرى كه باعث نهايت تشكر  نورى و حجت

ه، احمد صدر حاج سيدجوادى، الذكر و آقاى نورعلى تابند جانب است، من در چندين نوبت درباره آقايان فوق اين
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دكتر ميناچى براى وكالت به دادستانى نامه نوشتم و فقط در مورد آقاى  حميد صادق نوبرى، دادستانى كتباً توافق 

در اينجا اضافه . ام ام، ولى هنوز اطالع بيشترى در اين مورد دريافت نكرده مرا سؤال كرد كه جواب موافق داده
كنم كه در صورت تمايل آمادگى  ان مطرح است بنابراين از همه وكالى ايران تقاضا مىكنم كه چون مسئله امتح مى

 .ها و كتباً به دادستانى اعالم فرمايند خود را در روزنامه
هاى  ها، نامه جلسات مذاكرات با ديپلمات ها، صورت ها، سخنرانى در مورد داشتن متن تمام مصاحبه -تذكر پنجم     

 :ر مراكز زير وجود داردتشكرآميز آنها كه د
 .وزيرى و سفارت ايران در سوئد بايگانى نخست. 1    
 .مداركى كه به همراه خود براى تقديم به حضور امام از سوئد آورده بودم و در اختيار دادستانى است. 2    
 .تهيه كرده بود و در اختيار دادستانى است) 17(زاده مداركى كه برادرم قطب. 3    
هنوز اين مدارك با وجود تقاضاهاى . اند داركى كه دانشجويان از دفتر كار من در سوئد به تهران فرستادهم. 4    

 .مكرر در اختيار من قرار داده نشده است
ها هم منعكس شد،  با وجودى كه قبالً در مورد فاسقين و جاعلين اسناد توضيح دادم و در روزنامه -تذكر ششم     

 .طوركلى در تمام سخنان و مدافعاتم روى سخن من با امريكاست كه از جاعلين و فاسقين به كنم مجدداً تأكيد مى
كنندگان سازمان قضايى كشور، آيات عظام و  كنم كه رياست محترم جمهورى و تمام اداره آرزو مى -تذكر هفتم     

يا خواندن اين مدافعات را جامعه محترم روحانيت، وكالى محترم مجلس شوراى اسالمى و دولت، فرصت شنيدن و 
 .داشته باشد

اما بقيه مدافعات و بررسى اسناد النه جاسوسى، قبل از اين كه وارد اين اسناد شوم توضيح نكاتى را بسيار     
 .دانم ضرورى مى

اين محاكمه، محاكمه شخص اميرانتظام نيست، بلكه محاكمه دولت خدمتگزار موقت انقالب ايران است و  - الف     
ن افتخار جاويدان زندگى من است كه با كمال سربلندى در پيشگاه خداوند و ملت ايران پاسخگوى خدمات اي

جاى  كنم كه قادر نيستم شكر و سپاس خداوند را در اين مورد به صادقانه و ارزنده دولت موقت باشم كه اعتراف مى
شد،  و اگر اين اسناد در اختيار من قرار داده نمى شدم عنوان متهم در روى اين صندلى قرار داده نمى من اگر به. آورم

هرگز خدمات دولت موقت و نهضت آزادى در حدى كه من اطالع دارم و سهيم بودم به اطالع مردم رسانيده 
شديد و  شد و شما ملت قهرمان ايران از نقش ارزنده نهضت آزادى و فداكارى اين فرزندان خلف ايران آگاه نمى نمى

كردن وحدت امت  امريكا در ساختن اين اسناد و متالشى CIAوطئه واقعى سازمان جنايتكار از طرف ديگر ت
 .ماند صورت مجهول باقى مى مسلمان ما شايد براى هميشه به

بردن به اين راز كه چگونه آن را تهيه  خدايا تو شاهدى كه در زمان دريافت اين اوراق و مطالعه دقيق آنها و پى    
اين اولين بار . خوابى بودم ها دچار بى وق رسيدن زمان دادگاه و عرضه آن به پيشگاه ملت ايران شباند و از ش كرده

دهد،  در تاريخ محاكمات جهان است كه متهم از شوق رسيدن روز دادگاه آرامش و خواب خود را از دست مى
 .روند خواب نمى كه ديگران از وحشت و خوف به درحالى
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يد اين اسناد، از طرفى اسناد واقعى جنايت امريكاست و از طرفى ديگر حقايق غيرقابل چنانچه خواهيد د -ب     
عنوان وظيفه شرعى و  اما من به. انكارى كه در آن ثبت است، سند افتخار دولت موقت و شخص اميرانتظام است

ب اسالمى و دولت كنم كه بيان سياست دولت موقت در اين دادگاه برخالف مصلحت و منافع انقال ملى اعالم مى
 .است
دولت جنايتكار امريكا براى اينكه ضربه غيرقابل تصور و غيرقابل انتظارى را كه از طرف امت مسلمان ايران  -پ     

. پاشيدن صفوف متحد ملت ما استفاده كرد از باالترين تجربيات رياكارانه خود براى از هم] جبران كند[خورده بود 
و هدف و جهت مبارزات امت مسلمان ما ضد امريكايى است كار مشكلى نبود و با توجه فهم اين مطلب كه جو ايران 

از طرف مردم ايران تصرف شده بود، اين مظاهر شيطنت با  58بهشت سال  به اينكه يكبار سفارت امريكا در اردى
لى را كرده بودند و بينى احتما سازى و آماده قراردادن آنها براى تصرف احتمالى النه جاسوسى اين پيش پرونده
حركت توفنده ملت ما براى ترك هميشگى امريكا، النه جاسوسى امريكا را بست و . بينى آنها نيز درست درآمد پيش

اى بر  اما سادگى و صداقت دانشجويان، هيجان فوق تصور كه هميشه پرده. دانشجويان بحق انقالب در انقالب كردند
سازى  در همه انقالبات جهان يكى از واقعيات مسلم است و زمينه كشد، جو شك و ترديد كه روى حقيقت مى

دشمنان خدا و ملت ايران كه از بدو تشكيل دولت موقت آن را امريكايى معرفى كرده بودند، همواره باعث شد كه 
 :مسئولين كشور در آن زمان از خودشان نپرسند كه

 !است؟ 58و  57هاى  ادى كه باقى ماند اسناد سالسال در ايران حكومت كرد، چرا اسن 26امريكا مدت . 1    
، تا موقعى كه خود 7خصوص اعالميه شماره  هاى دانشجويان در زمان تصرف النه جاسوسى به طبق اعالميه. 2    

دليل ورود  كس قادر به واردشدن در ساختمان نبود و اين احتمال كه به افراد امريكايى درها را باز كردند هيچ
بلكه وقتى همه اسناد نوكران . شجويان آنها نتوانسته باشند بقيه اسناد را از بين ببرند وجود نداردناگهانى دان

 .خودشان را از بين بردند، خودشان آمدند و در را باز كردند و دانشجويان وارد ساختمان شدند
كنند و در را باز نكنند،  ساعت مقاومت 5/5يا  5/3هايى كه توانستند  كسى از خودش نپرسيد كه امريكايى. 3    

 27يا  17دليل امنيت داخلى ساختمان، اجبارى براى خروج سريع آنها وجود داشته باشد، چرا فقط  بدون اين كه به
و حداكثر  5/3دقيقه برمبناى حداقل  27يا  17! (دقيقه بيشتر در ساختمان نماندند و اين اسناد را از بين نبردند؟

 .)سال محاسبه شده است 24ن اسناد برد ساعت براى از بين 5/5

خصوص  اند و سرسپرده بيگانگان به هاى قبل از انقالب در خدمت مردم نبوده اگر همه قبول دارند كه حكومت. 4    
ها،  ها، ازهارى امامى كنيم كه مدارك هويداها، جمشيد آموزگارها، شريف امريكا بودند، چرا از خودمان سؤال نمى

كرد و  آيا ملت ايران اشتباه مى! در همين كشور بودند 57آنها هم در سال ! و ديگران چه شد؟ ها بختيارها، اويسى
يا آنها واقعاً نوكران امريكا ! دانست؟ خصوص امريكا مى اين افراد را برخالف حق وابسته و خدمتگزار خارجيان به

اكنون  زارى اين آقايان به امريكا كه همآيا حتى يك برگ، حتى يك جمله از وابستگى، فرمانبردارى، خدمتگ! بودند؟
 !دست آمد؟ به استثناى هويدا، همگى در كنف حمايت او قرار دارند به
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برگ آن  4برگ فقط  144دهم كه از  من در حضور همه شما و ملت ايران اين اوراق را به شما نشان مى. 5    
درصد اين اوراق ريزريز  8/2يعنى فقط . اند الً سالمبرگ آن كام 140اند،  ريزريز شده است و دومرتبه به هم چسبانده

ممكن است گفته . فرماييد كه اوراق سالم به جا گذاشتند و مخصوصاً هم گذاشتند بنابراين مالحظه مى. شده است
ها جز بسيار خوب چرا بقيه نوار وجود ندارد و چرا همه نوار. اند شود كه آنها را از روى نوار كامپيوتر بعداً پياده كرده

 !اين نوار از بين رفته است؟
 9، )22(بهمن  2، )18(دى  24، )7(دى  17هاى  دولت امريكا طبق اعتراف صريح جان استمپل در تاريخ. 6    

به . گويد كه به ارتش ايران و دولت بختيار، دولت امريكا دستوراتى را صادر كرده است مى 79ژانويه ) 29( 57بهمن 
 :فرماييد عين جمالت استمپل توجه

استمپل گفت كه دولت امريكا در تماس با ارتش ايران از آنها خواسته : 2، پاراگراف )79ژانويه  7(دى  17نامه  
 .است كه از حكومت غيرنظامى بختيار اطاعت كنند

اى نهضت آزادى اصرار دارد كه دولت امريكا فشارش را بر ارتش ايران بر: 3، پاراگراف )79ژانويه  18(دى  24    
 .استمپل گفت كه اين تالش را ادامه خواهد داد. عدم مداخله ادامه دهد

تر  استمپل گفت كه وضع موجود باعث شده است كه نهضت اسالمى سريع: 3، پاراگراف )79ژانويه  18(دى  24    
وقتى سؤال  .بازرگان خواست كه امريكا شرايط موجود را بفهمد و خواست كه امريكا آنها را كمك كند. عمل نمايد

درك جهت حركت انقالب، جلوگيرى از نفوذ ارتش براى اقدامات شديد آنها «شد كه چه كمكى، گفته شد كه فقط 
 .»ريختن نظم هم و به
استمپل گفت . انتظام از استمپل خواست كه ارتش را وادار به مذاكره نمايد: 3، پاراگراف )79ژانويه  23(بهمن  2    

 .اين سفارش را به ارتش كرده و باز هم خواهد كرد) 57بهمن  2ژانويه،  22(وز كه دولت امريكا صبح امر
بين سران (قرار شد كه دولت امريكا فشار الزم را براى تجديد جلسه : 8، پاراگراف )79ژانويه  29(بهمن  9نامه     

 .يار وارد نمايدتوأم با آرامش براى رسيدگى به مسائل دوطرف به دولت بخت) ارتش و رهبران نهضت آزادى
  

اين ! پرسند كه مدارك اين دستورات در كجاست؟ كنندگان كشور از خودشان نمى مسئولين قوه قضاييه و اداره    
شده كه مدارك  مذاكرات آنها با نمايندگان شوراى انقالب ايران انجام مى] با[دستورات و اوراق آن، درست همزمان 

آيا اين مسئله، اين . ولى از آن مدارك الاقل، من خبر ندارم. فرماييد ظه مىاين مذاكرات همين اوراق است كه مالح
جواب واضح ! آورد كه چرا آن مدارك را از بين بردند و اينها را باقى گذاشتند؟ وجود نمى سؤال را در ذهن شما به

قت و اعضاى آن مخالف واقعى ولى دولت مو. بايستى از آنها مداركى باقى بماند است، آنها نوكران امريكا بودند و نمى
صبر و تحمل . امريكا بودند و بايستى مدارك مذاكراتشان باقى گذاشته شود تا صف متحد ملت ما از هم بپاشد

 .داشته باشيد، جمله به جمله اين اسناد با شما سخن خواهند گفت
فكر . سؤاالت قرار خواهيد گرفت شما و همه هموطنان در پيشگاه خداوند در روز رستاخيز در مقابل اين! آقايان    

كنيد ببينيد چه ساده به جوابى كه من به آن رسيدم شما هم خواهيد رسيد و آن جواب اين است كه  امريكا تمام 



WWW.IRAN-AMIRENTEZAM.COM اميرانتظام عباس دفاعيات و محاكمه( 2 اتهام سوي آن( 

 
 

مدارك نوكران خود را از بين برد و آنچه را كه باقى گذاشت، مدارك ساختگى است و فقط و فقط براى از 
 .د و باقى گذاشته شده استپاشيدن وحدت ملت ما تهيه شده بو هم
چه ! البته حوصله كنيد، عالوه بر اين داليل و شواهد، خود مدارك زبان دارند و با شما صحبت خواهند كرد    

دليل پيروزى دشمن در القاى اين افكار غلط و  و چه دردآور و زجردهنده، به! دليل وجود حقايق شيرين، به
 !كردن وحدت اين ملت فداكار پاره پاره
به عرض ملت ايران رسانيدم در اين مدارك سعى كرده است كه دولت  6/2/60طور كه در جلسه  امريكا، همان    

خدمتگزار شما را دولت متمايل به خود نشان دهد و اين خدمتگزار كوچك اين انقالب و اين كشور را عامل خود 
و مكَروا و «كه شما مصداق اين آيه شريفه را  چنان شامل حال من ناچيز شده ولى عنايت خداوند آن. معرفى نمايد

هاى  با همه وجود احساس خواهيد كرد كه خداوند چگونه مكر مكاران را برمال و دروغ» مكَرَاهللا واللَّه خَيرُ الْماكرينَ 
ن به مرحله كند و چگونه وعده خداوند براى رسواكردن دروغگويان و مكارا آنها را با دست و زبان خودشان فاش مى

طور كه عرض كردم صبر كنيد اين اسناد خودشان با كلمات خودشان با شما  همان. آيد آزمايش و عمل درمى
 .صحبت خواهند كرد

سال عمر توانسته  48ديوى كه در لباس آدم در طول . در اين اسناد سعى شده كه از اميرانتظام يك ديو بسازند    
ها را گول بزند و اعتماد آنها را جلب  اهللا زنجانى ها، آيت اهللا طالقانى ها، آيت سحابىها، دكتر  صدها نفر مانند بازرگان

 .كند و همكار و همراه آنان شود
رسانم سعى شده كه به خواننده اين مفهوم را  در اين اسناد كه جزئيات آن را جمله به جمله به اطالع شما مى    

روحانيت، دشمن قرآن، دشمن مردم، دشمن ايران، دشمن رئيس القا كند كه اميرانتظام دشمن اسالم، دشمن 
اما از . بوده و تنها دليل وجود او فقط و فقط خدمت به امريكا بوده است... جمهور، دشمن تمام افراد دولت موقت و

تأمل . اند هاى خودشان، خودشان را رسوا كرده آنجا كه وعده خداوند وعده حق است، اين دشمنان خدا با دست
 .نيد تمام جمالت آنها را خواهيد شنيدك

پاشيدن وحدت  پرسد كه چرا امريكا براى از هم در اينجا يك سؤال مطرح است كه هر جوينده حق از خودش مى    
ها، نهضت آزادى و دولت موقت را انتخاب كرده و چرا از بين افراد نهضت آزادى هم انگشت  ملت ما از بين همه گروه

اشته است كه به نظر من قبل از شروع به بررسى مدارك اهميت دارد كه اين مسئله را من روى اميرانتظام گذ
 .گشايى براى پويندگان راه حقيقت باشد توضيح دهم و شايد راه

خصوص اينكه اين  ايد، به همه شما داستان آن سه مردى كه براى خوردن ميوه به باغى رفته بودند شنيده    
دانيد كه صاحب باغ چون تنها بود و آنها سه نفر،  مى. ى از بياناتشان به آن اشاره كردندداستان را امام هم در يك

. دانيد تر از همه آنها شروع كند و نتيجه را همه مى كرد كه از ضعيف كالهش را قاضى كرد و منطق هم حكم مى
رم رهبرى بودند، بعد از امام فقط انقالب اسالمى ما به رهبرى امام انجام شد كه در رأس ه. حال برگرديم به انقالب

اين جامعه اخير تقريباً شامل همه . دو گروه مشخص وجود داشت يكى جامعه روحانيت و ديگرى جامعه غيرروحانى
شد و اين گروه از نظر ظاهر  در اسم نهضت آزادى  جز كسانى كه به جامعه روحانيت تعلق داشتند مى اقشار مردم به
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تر و  خُب منصفانه بين اين سه شخصيت در يك انقالب اسالمى كدامشان ضعيف .يا دولت موقت متجلى بود
بدون شك جوابتان گروه سوم يعنى دولت موقت و همكاران و همفكران بازرگان در سطح كشور . پذيرتر بودند اتهام
شد به آنها  تر مى ب سادهاينها از نظر لباس كه فرق داشتند، بعضى از آنها هم به اروپا و امريكا رفته بودند، خُ. بودند

 .بنابراين مسئله ما در مورد اولين انتخاب حل شد. زدگى و يا ضداسالمى وارد كرد دينى يا غرب اتهام بى
  
 چرا اميرانتظام انتخاب شد؟ 

با كمى تأمل و فكر جواب آن هم خيلى ! اما چرا بين همه افراد دولت و همكاران بازرگان، اميرانتظام انتخاب شد؟ 
 .ه استساد
اوالً اميرانتظام از قبل از پيروزى انقالب به دستور مهندس بازرگان و شوراى انقالب، مسئول مذاكره با  - الف     

ها  در طول انقالب با اطالع شوراى رهبرى افراد ديگرى هم با همين امريكايى: درست دقت بفرماييد. ها بود امريكايى
كدام فرد رسمى و مسئول نهضت آزادى و بازرگان نبودند و يا  بودند چون هيچاند، اما آنها حائز شرايط ن تماس داشته

ها نماينده جناح معتدل روحانيت بودند كه باالخره نام روحانيت روى آنها بود و يا افراد ديگرى  به قول امريكايى
كردن اجتماع تا اين  دسته توانست در پاشيدن و دسته كردن عليه آنها نمى بودند كه انتخاب آنها و بعد سندسازى

 .اندازه مؤثر و مفيد باشد
كرده و وابسته به نهضت آزادى و بازرگان هست، بلكه چندسالى  تنها تحصيل دليل دوم اين كه اميرانتظام نه -ب     

پوشد، در  خوب لباس مى. هم براى تحصيل در امريكا بوده، بعد هم صورت ظاهر او خيلى اطوكشيده است
كند، قيافه ظاهرش به افراد انقالبى شبيه نيست، و از اين نظر در كابينه با ديگران  توهين نمىهايش به كسى  حرف
 .چسبد تا ديگران تر به او مى پس اتهام ضددين، ضد امام، ضد روحانيت ساده. هايى دارد فرق
است كه به نظر  اى وزير براى گرفتن اطالعات محرمانه دليل سوم اين است كه او نماينده مخصوص نخست -ج     

رئيس دولت موقت انقالب اين اطالعات ممكن است در حفظ ثبات كشور مؤثر باشد و اين اطالعات را دولت امريكا 
 .دهد از طريق اميرانتظام در اختيار دولت موقت قرار مى

تر  و مردم ساده عنوان سفير در خارج از ايران هست كه اميرانتظام عالوه بر شرايط فوق به دليل چهارم اين -د     
شود و بعد هم  توانند باور كنند كه اگر ساخت و پاختى قرار است انجام شود، خُب خارج از كشور بهتر انجام مى مى

هاى ايران منعكس شده و يا  شود گفت كه همه مطالبى كه در روزنامه چون در خارج كنترل كمتر است، بهتر مى
اند را به اميرانتظام نسبت داده و  دست آورده ر سطح كشور از وضع ايران بهعوامل امريكا با مالقات با افراد مختلف د

مالحظه . توانند بپذيرند دل ما بهتر مى مردم ساده] چون اين را[گفت،  بگويند كه اين او بود كه مطالب را به ما مى
گر خوب دقت كنيد فرماييد كه همه شرايط ظاهرى قضيه براى آن كوردالن خداناشناس در من جمع بوده و ا مى
مال كنند و خوب هم تيرشان به  بينيد كه واقعاً از نظر خودشان خوب انتخاب كرده بودند و سعى كردند مرا لجن مى

برادرها به . همبستگى مردم از هم پاشيد و ديگر مانند روزهاى اول انقالب به صورت يكپارچه نيست. هدف خورد
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كنند كه پندارى از  اند و چنان يكديگر را خرد مى مقابل هم صف كشيده بودن و دفاع از هم، امروز در جاى پشت هم
 .فرماييد كه جواب سؤال دوم هم پيدا شد مالحظه مى. اند روز تولد دشمن مادرزاد بوده

آقايان محترم، اعضاى دادگاه و هموطنان عزيز، ببينيد كه دشمن تا چه حد توفيق حاصل كرد كه دولت موقت را     
تحاد مردم را متالشى و دوستى را به دشمنى تبديل كند و مرا در روى صندلى اتهام نشاند و برادران سرنگون و ا

خواهد انقالبش را به دنيا صادر  مسلمان ما را تا آنجا تحت تأثير قرار داد كه دادستانى محترم انقالب اسالمى كه مى
اطين اين اسناد را براى اغوا و گمراهى ملت درصد احتمال اينكه ممكن است شي كند، بدون درنظرگرفتن حتى يك

نمايد و پيام شياطين را به جامعه چون پيام  كند و از آن دفاع مى ما ساخته باشند، اين چنين كيفرخواست صادر مى
 !الهى تو همه ما را هدايت كن و با نور خودت چشم و دل همه ما را روشن ساز. پذيرد فرشتگان مى

شوم، براى اين كه مسير را روشن كنم و براى  اال وارد بررسى اوراق النه جاسوسى مىپس از اين توضيحات ح    
رسانم كه هدف بزرگ دشمن اين بود كه  اينكه شما بدانيد چگونه اين راه را با هم طى خواهيم كرد به اطالعتان مى

كمك او ممكن  گاه دولت موقت بوده است و دولت موقت هيچ عملى را بدون دخالت و نشان دهد كه تكيه
دانسته و اميرانتظام هم در اين دولت رابط مخصوص امريكا بوده و هيچ هدفى جز حفظ منافع امريكا نداشته و  نمى

ترين دشمن اين انقالب  كرده و مسلمان و روشنفكر و مليون، بزرگ يعنى طبقه تحصيل» ها بازرگان«درنتيجه 
اساس است از روى همين مدارك و با  ا دروغ و از بيخ و بن بىه براى اينكه ثابت كنم كه همه اين گفته. هستند

 نوشته و با زبان خودشان،

 .كنم كه اين اسناد ساختگى است ابتدا ثابت مى. 1    
 .كنم هاى غيرقابل انكار آنها را با زبان، با بيان و كالم موجود در همين اسناد مشخص مى دروغ. 2    
ها، حقايق موجود در آنها را كه باعث سربلندى و افتخار  دادن دروغ اسناد و نشان بودن بعد از اثبات ساختگى. 3    

 .رسانم من خدمتگزار هست به عرض شما و ملت ايران مى
  
 بودن اسناد داليل ساختگى 

درباره مبادله اطالعات مطالبى به شرح زير  59اسفند  26آقايان به خاطر داريد كه آقاى مهندس بازرگان در جلسه  
 :اند بيان داشته

كنيد، يعنى چه؟ تبادل  آقاى بازپرس سؤال كردند كه در استكهلم و يا در سوئد صحبتى يا تبادل اطالعات مى« 
خود من . اطالعات از كجاست؟ آقاى بازرگان گفتند اين يكى هم با اطالع بنده بوده و حتى پيشنهاد خود من بود

دليل توقف كار اداره هشتم ساواك كه اداره ضدجاسوسى ساواك بود  وزير با مشورت وزير خارجه به عنوان نخست به
هاى پيچيده استراق سمع كه بالاستفاده افتاده  و اداره دوم ارتش كه اداره ضدجاسوسى ارتش بود و وجود دستگاه

 بود و از طرف ديگر وجود جاسوسان امريكايى و روسى، اين سياست را در پيش گرفته بودم كه از سفير روسيه
كنند و دولت روسيه هميشه مدعى انجام چنين كارهايى بود را به ما  خواسته بودم كارهايى را كه عوامل امريكا مى
 .هاى عوامل روسيه را به ما گزارش كنند عكس، اعمال و دخالت اطالع بدهند و از سفير امريكا خواسته بودم به
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ام و حاال اگر جرم  يزى است كه خود من مبتكر آن بودهچيزى كه خيلى القاى شبهه كرده بود و من گفتم اين چ    
يا خيانتى است بنده بايد به دادگاه بيايم نه اميرانتظام، ايشان اين عمل را با اطالع بنده و وزير خارجه انجام داده 

 ».است
  

لبى كه مط. كنم ترين مطلب شروع مى آقايان، پس از ذكر شهادت جناب آقاى مهندس بازرگان من از حساس    
وزير وقت را به  حال كه دوباره دستور دولت و شهادت نخست. پايه و اساس اوليه اتهامات در روى آن بنا شده است

احساس شويد كه دشمنان خدا چگونه اين  رويم، تا شما هم با من هم قدم با هم جلو مى اطالعتان رسانيدم قدم به
اند و چگونه  ام ساخته يژه دولت در دريافت اين اطالعات بودهاسناد را با توجه به اين واقعيت كه من نماينده و

صورت يك جاسوس درآورده و چطور يك  اميرانتظام را در چشم خواننده و شنونده اين اوراق النه جاسوسى به
 .دهند شخصيت رسمى و مسئول را به صورت يك فرد موهومى كه نامش را با كد رمز بايد شناخت نشان مى

كه شروع كنم باز نياز است چند نكته را توضيح دهم تا شما و يا هموطنانى كه هرگز با كار محرمانه  قبل از اين    
 :اند از دولتى سروكار ندارند از مسير حقيقت دور نشوند و توضيحات من عبارت

ن است و شده براى آن سازما كند يك فرد كامالً شناخته معموالً كسى كه در يك سازمان اطالعاتى كار مى. 1    
تواند عضو شود و يا همكارى نزديك داشته باشد مگر اين كه تمام  هرگز هيچ فردى در هيچ سازمانى در جهان نمى

زندگى و اعمال او براى آن سازمان روشن باشد، اين يك اصل است اگر شك و ترديدى داريد از مسئولين باسابقه 
 .وزارت خارجه اداره دوم ارتش و شهربانى سؤال فرماييد

هاى اطالعاتى و يا ضد اطالعاتى در هيچ نقطه دنيا  اى اعم از مبارزان ملى و يا سازمان هيچ سازمان محرمانه. 2    
. ها از اين قانون مستثنى هستند البته رؤساى اين سازمان. وجود ندارد كه اعضاى خودش را به ديگران معرفى كند

ها چند  اى اطالعاتى ساير كشورهاى دنيا را كه از طرف دولته امريكا يا سازمان» سياى«شما نام رئيس سازمان 
شنويد، ولى هرگز افراد آن را در طول تاريخ به صورت افشاشده در جايى  شوند مى سال به چندسال عوض مى

عنوان رهبر نهضت زيرزمينى  عنوان مثال در مبارزات ميهنى خودمان نام آقاى مهندس بازرگان به به. بينيد نمى
ملى شناخته شده بود ولى چنانچه هنوز كه هنوز است هزاران نفر افراد فعال نهضت مقاومت در ايران مقاومت 

 .اين هم يك اصل است. كس از نام آنها اطالعى ندارد هستند كه هيچ
گرفتن و ديدن افراد است كه توجه شما را به  سومين اصلى كه در كارهاى محرمانه مطرح است طرز تماس. 3    

كنم  جلب مى) 18(برادران دانشجو با يكى از جاسوسان امريكايى در رابطه با اميرانتظام، قشقايى و مدنىمصاحبه 
 ] :59تير  23روزنامه صبح آزادگان،  13مدرك شماره [

 ها و عملياتى كه در جريان داشتيد بيشتر توضيح دهيد؟ فعاليت]  درباره: [سؤال 

رتباط با تعدادى از منابع بودند تا با آنها تماس حاصل كرده و سؤاالت هركدام از افسران سيا مسئول ا: جواب    
الزم را پرسيده و اطالعات مورد نياز را كسب كنند و اين كار عمدتاً در هر مورد توسط مالقات مستقيم با منابع 

 .گرفت انجام مى
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 داديد؟ مالقات را چگونه انجام مى: سؤال    

يعنى در هر مالقات وقت و محل مالقات بعد تعيين . شد از قبل تعيين مى) نهات(ها  معموالً مالقات: جواب    
 .كردند شده با هم تماس برقرار مى شدند و افسر اطالعاتى و منبع در آن زمان و محل توافق مى

  
 اگر با وزارت امور خارجه يا ركن دو ستاد ارتش تماس. هاى محرمانه است چهارمين اصل روش تهيه نامه. 4    

شود، مقصود از استفاده از حروف رمز هم  بگيريد به شما توضيح خواهند داد كه در نامه از حروف رمز استفاده مى
چه از نام افراد و يا مطالب مذكور در  -اين است كه كسى جز آنهايى كه كليد رمز دارند نتوانند از محتواى آن نامه 

 .اطالع حاصل كنند -آن 
آيند براى افراد نام مستعار بگذارند و او را با همان نام اصلى معرفى كنند و يا  دنيا نمىوقت در هيچ كجاى  هيچ    

طور كه ديروز هم جناب آقاى  مطالب را به صورت عادى بنويسند كه ديگران از آن اطالع حاصل كنند، همان
ز اصول اساسى است كه اين هم يكى ا. براى شما قرائت كردند CIAميرمهدى عين اين مطلب را از روى دستورات 

حاال شما ببينيد كه آيا اين اصل بسيار اساسى رعايت شده . بريم كار مى هاى خودمان آن را به ما هم در سفارتخانه
 است يا نه؟

 :لطفاً با كمال دقت توجه فرماييد، اين چهار اصل عبارتند از    
 .شناسايى كامل اين افراد توسط سازمان. 1    
 .ستعار يا كد اعضا و عدم افشاى آنحفظ نام م. 2    
 ».اينجا كالس نيست، يكبار فرموديد«: در اين موقع آقاى گيالنى گفت[    
 »...كنم دوباره تكرار نمى. كنم نه خُب تيتر را فقط عرض مى«: اميرانتظام    
 ».كنم گفتيد هم ضبطصوت گرفته هم دادگاه، خواهش مى. اينجا كالس درس نيست«: گيالنى    
 ]».خوانم من مطلب را نمى. چشم، اين فقط تيتر است«: اميرانتظام    
 .گرفتن و محرمانه تماس) تنها بودن(گرفتن يعنى  طرز تماس. 3    
 .هاى محرمانه نحوه تهيه نامه. 4    
 حاال اين چهار اصل را خوب به خاطر بسپاريد و ببينيد كه اين اصول در اين اوراق رعايت شده است؟    

دهم كه در كارهاى جراحى  گفتم چهار اصل براى اين كه به اهميت اين اصول پى ببريد، توضيح مى    
كند، در  نشده جراحى نمى وسائل، يك اصل است، يعنى هيچ جراحى با وسائل ضدعفونى) استريل(كردن  ضدعفونى

 !در زمان سندسازى كارهاى محرمانه هم اين چهار مطلب كه عرض كردم اصل است و غيرقابل تغيير، مگر
حال با بررسى اين اوراق شما مالحظه خواهيد فرمود، بدون اينكه من بخواهم چيزى به آنها اضافه كنم اين چهار     

 اصل اساسى وجود ندارد؟

ر تنها رعايت استتا دوم اينكه نه. شناختند و تا آخرين اوراق هم او را نشناختند يعنى اينكه آنها اميرانتظام را نمى    
كارى، اميرانتظام را هم با نام اصلى  براى نام اين عضو موهومى خود را نكردند، بلكه در چندين نوبت از نظر محكم
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تجربه باشد بتواند  كه خواننده هر چقدر هم كه بى! اند خودش و هم با كدى كه براى او ساخته بودند يكجا آورده
 .بفهمد كه اين كد حتماً متعلق به اميرانتظام است

شد و اكثراً، با حضور حداقل سه نفر  هاى من ترتيب داده مى هاى من در دفتر كارم از طريق منشى تمام مالقات    
اين اسناد گوياى  اين . كردند و در تمام مذاكرات حضور داشتند، انجام شده است من كار مى) 19(ديگر كه در دفتر

 .رسيم صبر كنيد با هم به اين مطالب مى. امر هست
روم، لطفاً دقت كنيد و خدا را براى رسيدن به  كنم و از اولين سند اطالعاتى به جلو مى خُب به نام خدا شروع مى    

 .حقيقت حاضر و ناظر بدانيد
، سطر 4پاراگراف ) 58فروردين  27( 79آوريل  16نامه ناس كاردار سفارت امريكا در تهران به وزارت امور خارجه، [ 

 .]ليسىمتن انگ 22تا سطر  12

كه دولت گرفتار چند مسئله داخلى است، انتظام گفت كه اميدوار است كه امريكا و ديگران در آنها  درحالى    
كاردار صحبت انتظام . دولت موقت هيچ نوع دخالتى را از طرف خارجيان تحمل نخواهد كرد. دخالت نداشته باشند

و صريحاً ) در گوشه ديگر اتاق مشغول كار و مطالعه بودندشايد به خاطر عده ديگرى از ايرانيان كه (را قطع كرد 
بعد از اينكه مذاكرات كمى از حالت رسمى خارج شد، . گونه دخالتى نداشته است گفت كه امريكا در وقايع اخير هيچ

اً اعالم اند و به همه آنها صريح انتظام گفت كه او و بازرگان جلساتى را با نمايندگان شوروى، انگلستان و چين داشته
 .خواهد مستقل بماند و تصميمات مربوط به ايران را بدون دخالت خارجى اتخاذ نمايد اند كه ايران مى كرده

  
ها  فرماييد كه يكى از اصول اساسى رابطه با يك سازمان جاسوسى زيرپا گذاشته شد، يعنى مالقات مالحظه مى    

 .اند داديم كه چند نفر ديگر هم حضور داشته تاقى انجام مىشد و مذاكرات را در ا ها ترتيب داده مى توسط منشى
مدرك [بامداد  2/10/58وزير هم شهادت دادند و در مصاحبه  طور كه آقاى نخست فراموش نفرماييد كه همان(    

درانم در اند كه نه ايشان و نه من و نه چند نفر ديگر از برا كه قبالً تقديم دادگاه كردم ايشان توضيح داده] 11شماره 
عنوان اعضاى سفارت معرفى و شناخته شده بودند  شناختيم و آنها براى ما به عنوان اعضاى سيا نمى دولت، آنها را به

 .)كه در اسناد بعد اين مطلب نيز با زبان خودشان بيان خواهد شد

، تمام 7راف پاراگ) 58تير  17( 79جوالى  1945 - 8)REF)Aنامه لينگن به وزارت امور خارجه امريكا [ 
 .]متن انگليسى پاراگراف

كنيم،  ما طباطبايى را براى ادامه تماس پيشنهاد نمى. دليل عزيمت فورى اميرانتظام مطرح است البته اين به    
دانيم كه پيشنهاد انتظام را درباره يزدى تحمل كنيم و فرض ما اين است كه  بهتر مى. شناسيم چون او را زياد نمى

توانيم اين مسائل محرمانه را توسعه  سمت وزير خارجه و در تماس با رابطه ايران و عراق است مىبا يزدى كه در 
چون ما فكر . كنم كه مفيد باشد با انتظام در استكهلم در مورد اين مسائل تماس بگيريم ضمناً فكر مى. دهيم
 .از آن نباشدكنيم كه مسائل مورد عالقه او هم هست، در صورتى كه كارهاى جديدش مانع  مى
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كنيم،  گويد ما طباطبايى را براى ادامه تماس پيشنهاد نمى فرماييد كه در ابتداى اين پاراگراف مى مالحظه مى    
لطفاً خيلى دقت و توجه . شناسند مفهوم مخالف آن اين است كه اميرانتظام را مى. شناسيم چون او را زياد نمى

 .فرماييد
روزنامه  -افشاگرى دانشجويان  -اياالت واشنگتن به سفارت امريكا در تهران  از بخش: 6426سند شماره . [1 

 ]6/7/59جمهورى اسالمى 
چه كسانى ) دولتى(هاى رسمى  هاى مقتدرى هستند؟ با داشتن يا بدون داشتن شغل چه كسانى شخصيت - الف     

 .را براى آينده تحت نظر داشته باشيم؟ به زندگينامه احتياج دارم
اميرانتظام و صباغيان چه پيوستگى سياسى و قدرت سياسى دارند؟ اطالعات نسبتاً كمى در مورد اين دو  -ب     

 ]17مدرك شماره . [نفر دارم
 )58تير  2( 79ژوئن  24نامه لينگن به سفارت امريكا در استكهلم، . [2    
 .]متن انگليسى 12و  11و  9، سطر 5پاراگراف     

 .نمايد گيرى مى انيم كه چرا انتظام از دولت كنارهد ما به درستى نمى    
 ]1قسمت سوم و چهارم پاراگراف شماره ) 58تير  19( 79جوالى  10نامه لينگن به سفير امريكا در سوئد، . [3    
كند؟  شدت در محافل ديپلماتيك تهران مطرح است اين است كه چرا اميرانتظام تهران را ترك مى سؤالى كه به    
 .ا جواب درستى براى آن نداريماما م
 ]2پاراگراف ) 58تير  28( 79جوالى  19تلگراف ونس وزير خارجه امريكا به سفارت امريكا در سوئد، . [4    
اين اطالعات و . اداره خيلى ممنون خواهد شد اگر اطالعات بيوگرافى همراه با عكس درباره اميرانتظام تهيه كنيد    

نمايد كه اين ارزيابى و نظريه  ضمناً اضافه مى. ارهاى او در مدت سفارت در سوئد باشدها بايستى درباره ك عكس
 .تواند براى ما مفيد باشد درباره كارهاى او در سمت سفارت در سوئد مى

سطر ) 58مرداد  9( 79جوالى  31تلگراف لينگن كاردار سفارت امريكا در تهران به سفارت امريكا در سوئد، . [5    
 ]7و  6
  
  
  

 9عكس شماره     
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دانيم كه چرا انتظام ايران را ترك كرده است؟ هر اطالعاتى كه شما در آنجا به دست بياوريد مفيد  ما كامالً نمى    
 .است
 )]58مرداد  18( 79آگوست  9از وزير خارجه امريكا به سفارت امريكا در تهران، . [6    

هاى مجلس را روحانيت خواهند  دليل اين كه نيم بيشتر از صندلى انتظام استعفا داده است به:  8پاراگراف     
 .گرفت

  
 )؟!من كى استعفا دادم( 
 .التحصيل دانشگاه كاليفرنيا در رشته اقتصاد است انتظام فارغ:  15پاراگراف  
  
 .)رشته من مهندسى است نه اقتصاد( 

 .است) ساله 20-18(انتظام داراى يك دختر در سن رفتن به كالج  :  15پاراگراف  
  
 .)ساله بوده است 9دختر من در زمان تهيه اين گزارش ( 

 PDS C/58142]نامه لينگن ). 58تير  3( 79ژوئن  24نامه . [7 

 .موقعى كه او در امريكا بود با يك امريكايى ازدواج كرده است    
 ]11از سفارت امريكا به سفارت امريكا در تهران، پاراگراف ) شهريور 10( 79سپتامبر  1نامه . [8    
التحصيل دانشگاه ايالتى سانفرانسيسكو در كاليفرنياست و انگليسى  خانم انتظام بسيار مبادى آداب است و فارغ    
 .ساله است 9و  7و  2انتظام داراى سه فرزند . كند خوبى صحبت مى به
  

شناختند بنابراين اصل دوم هم  نمونه توجه فرموديد كه تا چه اندازه اميرانتظام را مى 8نامه و  8دادن  با نشان    
 .باطل شد
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شود  شود يك جاسوس موهومى ساخت و بعد چگونه مى ترين مطلب كه چگونه مى رسيم به حساس حاال مى    
موضوع خيلى . لطفاً خيلى دقت كنيداسنادى ساخت كه اين شخص را به خواننده اين اوراق جاسوس معرفى نمايد؟ 

 .ساده است و در عين حال دقت و توجه زياد الزم دارد
اند كه تعدادى از آنها را ديروز جناب  نامه بين خودشان ردوبدل كرده 40هاى اطالعاتى،  عنوان نامه اين آقايان به    

كنند كه  ت از مسائل بسيار حياتى مىو صحب] هستند[فوق محرمانه ] يا[همه اينها محرمانه . ميرمهدى خواندند
هايشان به آنها خورد و نام  كردن دانشجويان ناآگاه ما كه تا چشم براى گمراه. بايست خيلى از آنها را حفاظت كرد مى

را ديدند و بعد توى نامه رفته هرچقدر جلوتر رفتند » محرمانه«و » مبادله اطالعات«اميرانتظام را شنيدند يا لغت 
عجب اينها . بعد از اميرانتظام نوبت به بازرگان و يزدى و چمران رسيد. تر شد تر و بزرگ سئله بزرگابهامات م

عجب همه اينها عوامل امريكا از آب . منتخب امام بودند، مسلمان بودند، سابقه فعاليت سياسى و زندان داشتند
كه حاال به صورت تصوير در مقابل شما قرار قدرى القاى مطالب  به! درآمدند و ملت ما غافل، چه گناهى، چه جنايتى

خواهد گرفت، ذهن معصوم دانشجويان را پر كرد كه دستورات خدا و پيغمبر و اسالم به كنارى رفت، خشم و نفرت 
هيچ جاى شك و ترديد . و كينه و انتقام جاى همه چيز را گرفت و پرده ضخيمى در مقابل عقل قرار داده شد

ها در  د، صحبت از مبادله اطالعات است، انتظام نماينده دولت ايران به داليل امنيتى شباسم رمز وجود دار. نيست
عجب توطئه بزرگى، بايد ! افراد ديگرى هم هستند. تهران جا براى ماندن ندارد و مجبور است خودش را قايم كند

ا به دروغ به ملت ما غالب كرده آنها را رسوا كرد، افشا كرد، اعدام كرد، اينها ديگر حق حيات ندارند، خودشان ر
آنها هم تحت تأثير قرار گرفتند و باز كالم خدا يعنى . به گوش بزرگترها رسيد. همه اين احساسات اوج گرفت. بودند

ترين دشمن بشريت، اميرانتظام  بزرگ. فرودادن خشم، مطالعه و تحقيق كنار رفت و همه ناظر و حاضر جريان بودند
قبل از تحقيق و بررسى، حكم . گان ملت ايران درآمد تا به سزاى اعمال ننگين خود برسدتوقيف شد، نه، به گرو

 ...محكوميت او به همه اعالم شد او جاسوس است، او خائن است و

آسايى از دو جهت حفظ كرد، اول اين كه نگذاشت شدت احساسات به  طور معجزه اما خداوند اميرانتظام را به    
ها و  توهين. اى چون كوه به او عطا كرد و دوم اين كه روحيه! محاكمه به ديار عدم رود جايى برسد كه قبل از

ماه بالتكليفى و  16تا باالخره پس از . تر شد روز شادتر و باقدرت ها را تحمل كرد و به خدا پناه برد و روز به شماتت
 -و خداوند كمك كرد تا اين اسناد را به انتظام پناه او باالخره زمان محاكمه او رسيد  درى خانواده مسلمان و بى دربه

وقوع پيوست و دشمنان خدا خودشان را با  معجزه خداوند به. بدهند، دادند - ترين دشمن بشريت و انقالب  اين بزرگ
كردند كه اميرانتظام زنده خواهد ماند و اين مدارك را خواهد ديد و  آنها هرگز فكر نمى. دست خودشان رسوا كردند

 .ختيار او قرار خواهد گرفتدر ا
دليل  فروردين دادگاه به 9و  8اگرچه او در جلسات . مسئله حل شد. باالخره اميرانتظام اين مدارك را ديد    

ها منتشر شده به داليلى كه  دانست و با قدرت هم ثابت كرد كه آنچه در روزنامه صداقتش كه خودش آن را مى
زنند و ديگر به قول  اين مدارك خودشان حرف مى. ك خيلى فرق داردتوضيح داد درست نيست، اما خود مدر

بنا به خواست خداوند زمان كافى براى ترجمه و آناليزكردن آنها پيش آمد و با . رود معروف مو الى درز آن نمى
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خُب آن . ردهاى مكر و ريا كنار رفت و حقيقت تجلى ك خواندن آنها و استعانت از خداوند درهاى ابهام باز شد و پرده
اينها چهل نامه محرمانه تهيه كردند كه مطلقاً محتوا ندارد و فقط دليل تهيه اين چهل نامه اين ! چيست؟ آقايان

ها كه در تمام آنها نام انتظام و بعداً به تناوب اسم رمز او هست به خواننده نشان داده شود  بوده است كه در اين نامه
بار  اين كار چهل. مه با اسم واقعى هست با اسم رمز همان مطالب تكرار شودو بعد مطالب و موضوعاتى كه در نا

تكرار شد تا نام انتظام و نام مستعار او در چهل نامه در ذهن خواننده حك شود و هيچ ترديد نكند كه اين نام 
شود و با وجود بعد براى اينكه خواننده جوان و بدون تجربه دچار شك و ترديد ن! مستعار متعلق به انتظام است

بار تكرار نام، باز هم اشتباهى پيش نيايد و انتظام شناخته نشود، در يك نامه، هم نام رمز و هم نام واقعى  چهل
انتظام و همه موضوعى كه قبالً كامالً مشخص شده بود كه مربوط به انتظام است آورده شد كه خواننده با ديدن اين 

بايد . د، كه اين خود اوست، صددرصد اين جاسوس امريكا، اين نماينده اوستنامه به قول معروف آه از نهادش درآم
رفته،  هاى به غرب كرده آبرو كرد و بايستى گروه آنها را نابود كرد، اصوالً تمام اين تحصيل او را گرفت، بايد او را بى

 !اند، نبايد حق حيات به آنها داد اينها همه دشمنان خدا و اسالم و مملكت
شد و  بايستى مى عقل و درنتيجه خدا هم كمتر دخالت دارند و شد آنچه مى. وقتى خشم و غضب هست خُب    

خط بطالن بر روى هر چه غير روحانى بود كشيده شد و . ديديد آثار آن را و امريكا در اين كار صددرصد پيروز شد
افتاد و با اين مدارك هرچه  اه مىاگر عنايت خداوند نبود، بايستى حمام خون ر. صف متحد ملت ما متالشى گشت

 .ولى خدا نخواست. گذشت غير روحانى بود از دم تيغ مى
شما شنيديد و در اين . نوازى تو را به جاى آورم الهى زبانم قاصر و اعمالم قادر نيست كه شكر اين عنايت و بنده    

مام، دشمن با مردم، دشمن با دولت و همه ها اتهام، دشمن قرآن، دشمن با ا ده. اسناد از هيچ چيز فروگذار نكردند
من از خواندن . حتى يكى از اين اتهامات كافى بود كه افراد را به ديار عدم بفرستد... افراد، دشمن با همه مقدسات و

تنها آرامش دارم، بلكه با همه اين اتهامات، چون شير  كنيد نه دليل حمايت خداوند خنديدم و مالحظه مى آنها به
دانى تاريخ ريخت و بعد از اثبات  كنم كه اينها را بايستى به زباله م و با خواست و هدايت خداوند ثابت مىخروش مى

اند از خداوند طلب آمرزش  دليل قضاوت ناصوابى كه در دوسال گذشته كرده خواهم كه به آن از بعضى اشخاص مى
را به هم نزديك سازد و به جاى عداوت و دشمنى،  هاى ما انتهاى او بخواهيم تا دل كنند و از منبع فياض و كرم بى

هاى ما را لبالب از محبت و احساس برادرى نمايد، خدا به همه ملت ما كمك كند تا دولتى اسالمى و نمونه در  قلب
 .پا كنيم كه مظهر عدالت، صبر، دورانديشى، آرامش و سازندگى باشد جهان به

 .خدايا تو همه ما را هدايت فرما    
توجه . رسيد به صحت عرايضم مى) سند جنايت امريكا -  1جدول شماره (كردن به اين تابلو  حاال شما با نگاه    

 .فرماييد
 ».به آقاى شكرريز تحويل داده شد 8/2/60سند جنايت امريكا، در تاريخ چهارشنبه  - 1جدول شماره «    
فرماييد  اجازه مى«: بزرگى كه همراه آورده بود، گفت در اين موقع اميرانتظام براى بازكردن و نصب لوله كاغذ(    

 »ام در روى ديوار نصب كنم؟ نامه محرمانه درست كرده 40اين تابلوى بزرگى را كه از خالصه 
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 )».نصب كنيد«: گيالنى گفت    
تاريخ نامه من را . ندا اند و در پرونده گذاشته نامه اطالعاتى درست كرده 40اند، يعنى  نامه اطالعاتى به ما داده 40    

آيد پايين و  مى. شود نامه است، در همه اينها نام انتظام تكرار مى 40. اند متأسفانه به انگليسى فقط ذكر كرده
در نامه . آيد، بعد بازرگان، بعد يزدى آيد، بعد تحليالت داخلى مى كنيد در يك نامه خالصه اطالعات مى مالحظه مى

در نامه بعدى اسم انتظام است، . شود، دخالت عراق تو كار است اطالعات تكرار مى بعدى اسم انتظام است، خالصه
در نامه بعدى باز مالحظه . شود دخالت كشورهاى همسايه، باز خالصه اطالعات است كه توى مغز حك مى

در نامه . آيد فرماييد اسم انتظام است، خالصه اطالعات است، نام بازرگان هست، يزدى هست، نام سوليوان مى مى
اين مثل فالش عكاسى . بعدى باز انتظام است، خالصه اطالعات است، استكهلم است، روابط ايران و امريكا هست

خالصه اطالعات است، استكهلم است، تماس با امريكا . در نامه بعدى باز اسم انتظام است. كند توى مغز تلقين مى
در نامه بعدى انتظام هست، استكلهم . س با امريكا هستدر نامه بعدى انتظام هست، استكهلم است، تما. هست
در نامه بعدى انتظام هست، مبادله اطالعات هست، . ، استمپل هست»خواهد با امريكا صحبت كند مى«است، 

 ...در نامه بعدى انتظام هست، مبادله اطالعات هست، استوارنامه هست، روابط ايران. استكهلم هست
  
  
  
  
  
  
  

 10اره عكس شم    
  
  
  
  

باز اسم انتظام را !) نكند اشتباه بشود. (كند باز تكرار مى. دخالت روسيه را قبالً گفته بود، افغانستان را گفته بود    
مسافرت به تهران . آيد خالصه اطالعات مى. آيد كنيد يك در ميان اسم انتظام مى بالفاصله مالحظه مى. آورد مى
استوارنامه به كار . بعد دومرتبه اسم انتظام هست. شود قبالً تكرار شده بود، تكرار مى ...آيد اسم يزدى مى. آيد مى
دهند من دارم  شود كه توجه مى در نامه بعدى دو مرتبه اسم رمز تكرار مى. كپنهاك، اُسلو، هلسينكى، تهران. آيد مى

برنامه . شود سم تهران باز تكرار مىا. كرديم كنم، همين كسى كه به خالصه اطالعات صحبت مى از انتظام صحبت مى
برنامه . شود آيد توى صحنه وارد سناريو مى اسم چمران هم مى. آيد رود، اسم انتظام مى بعدى باز اسم رمز كنار مى

آيد ولى در اينجا انتظام با كپنهاك، اسلو، هلسينكى، تهران  فرماييد كه اسم رمز توى كار مى بعدى مالحظه مى
تظام با اسم رمزش هست، استوارنامه هست، اسلو هست، هلسينكى هست، روابط ايران و امريكا در اينجا ان. هست
دومرتبه ! كنم كند كه تو بدان اين انتظام هست كه من دارم از او صحبت مى تر مى شده را عميق نقش حك. هست
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انتظام در اروپا، دومرتبه اسم شود روزنامه امير آيد مى شود، دقت كنيد زيرش دومرتبه انتظام مى انتظام تبديل مى
اكتبر دومرتبه اسم رمز  11در تاريخ . شود شود، دومرتبه روابط ايران و امريكا تكرار مى چمران كه قبالً بود تكرار مى

آيد، عدم امنيت شرايط توى  وزيرى توى كار مى تلفن نخست. آيد آيد، باز خالصه اطالعات توى كار مى توى كار مى
آيد كه مسئله خيلى  آيد، يك اسم خارجى رمز باز توى كار مى ن افسر اطالعاتى توى كار مىآيد، آمد كار مى

جور يك در ميان تكرار  آيد، چه فرماييد باز اسم انتظام مى برنامه بعدى، مالحظه مى. شود تر مى اهميتش بزرگ
در نامه بعدى . شود تكرار مىلوازم يدكى، دخالت روسيه قبالً هم از آن صحبت كرديم و دومرتبه يزدى . كند مى

اين دفعه اسم از مسائل يك . شود شود به اسم واقعى اميرانتظام، خالصه اطالعات تكرار مى دومرتبه اسم تبديل مى
شود،  روابط تكرار مى. شود شود، يزدى تكرار مى شود، انرژى روسيه، چمران تكرار مى سوژه تازه وارد صحنه مى

در نامه بعدى . كند براى اينكه توى ذهن حك بكند قبالً هم گفته شده بود تكرار مى مسئله كردستان و عراق را كه
تر بكند و اهميت بدهد به مسئله كه  فرماييد براى اينكه مسئله را مهم مالحظه مى. آيد دومرتبه اسم رمز توى كار مى

آيد،  د، اسم تهران توى كار مىآي مسئله جاسوسى است، شهرهاى مختلف اروپا توى كار است، اسم لندن توى كار مى
. كند فرماييد فقط اسم رمز را تكرار مى بار مالحظه مى شود، در نامه زيرش چندين اين اسم رمز قبلى باز تكرار مى

. وقت فراموش نشود كند، كه اين اسم رمز را هم حك بكند كه هيچ ولى تمام اطالعات گذشته را هم تكرار مى
كند و از انتظام هيچى  بار اسم رمز را تكرار مى دو و سه و چهار و پنج و شش و هفتبينيد كه يك و  بنابراين مى

اى كه  كه آقاى ميرمهدى نماينده دادستان در نامه كند، درحالى هاى قبلى را تكرار مى گويد، ولى تمام سوژه نمى
بينيد از اينها  حاال مى. شوندآيد، كه افراد شناخته ن وقت اسم رمز با سوژه نمى ديروز قرائت فرمودند گفتند هيچ

آيد براى اينكه خُب  يعنى هم اسم رمز هم اسم من و همه چيز را با هم گفته، بعد اينجا مى. خيلى بيشتر گفته
نام مستعارى كه امريكا پيش خودش براى اميرانتظام انتخاب (پالد . دى. ممكن است كه اينها يادشان برود اس

 و ] آورد را مى) [كرده بود
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كند كه يادت نرود اين همان رفيق بازرگان و  باز بازرگان و يزدى را هم تكرار مى. كند دومرتبه انتظام را تكرار مى 
باز تكرار ]را [وزيرى كه قبالً هم تكرار كرده بود  كنيد باز اسم انتظام و تلفن نخست زيرش مالحظه مى. يزدى است

در . كند كند انتظام، مريضى شاه، پاريس، زرزى، كه قبالً هم اسمش را آورده بود تكرار مى زيرش تكرار مى. كند مى
و بعد . كند استوارنامه را كه دوبار قبالً تكرار كرده بود در باال تكرار مى. كند نامه بعدى دومرتبه اسم رمز را تكرار مى

كند، بازرگان و يزدى هم  ده بود، مجدداً يادآورى مىگويد، بعد اسلو، هلسينكى را كه قبالً تكرار كر استكهلم را مى
سند . پالد در يك نامه است. دى. كارى كه يادش نرود طرف هم انتظام، هم اس ولى باز براى محكم. گويد مى

 .جنايت امريكا، جناب گيالنى من اگر آن روز اعتراض كردم براى اين بود كه براى اين دادگاه احترام قائل هستم
 ».گيرد سؤال اين هست كه چرا فقط اميرانتظام سوژه قرار مى. جواب اين سؤال را بدهيد«: قوقدانعضو ح    
 »...اميرانتظام را... كنم همه شنيدند بنده اول توضيح دادم من فكر مى«: اميرانتظام    
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 »...آقاى مهندس سحابى يا آقاى«: عضو حقوقدان    
 »...هيد، دومرتبه فارسى آن را بخوانمد خواهيد، اجازه مى مى«: اميرانتظام    
 »!نخير«: عضو حقوقدان    
در . كنم با كمال ميل، قبل از اينكه آن را بخوانم، اين دو نامه است دهيد اطاعت مى اگر اجازه مى«: اميرانتظام    

پالد وجود  دى. در يك نامه ديگر هم اس. پالد وجود دارد و هم اميرانتظام و هم موضوع. دى. يك نامه هم اس
. كنم حاال من، چشم اطاعت، اآلن من دومرتبه آن را تكرار مى. اين است سند جنايت امريكا! دارد، هم شماره تلفنش
جناب گيالنى البته . خواهم خواهش كنم اين را خدمت امام تقديم كنند، اگر اجازه بدهند از آقاى دكتر سحابى مى

من . كپى شما هست. من براى شما دارم، اين مخصوصاً براى امام است چون كپى اين را. اگر اجازه ندهند كه هيچى
منظور (» .ام كه خدمت امام تقديم كنم ام ولى اين را مخصوصاً بزرگ تهيه كرده براى همه شما كپى تهيه كرده

 ).نمودارى است كه اميرانتظام تهيه كرده بود
 ».دنباله مطالب باشد براى جلسه بعد«: عضو حقوقدان    
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وى در ابتدا ضمن تشكر اظهار نمود كه . صحبت كرد -يكى از شهود حاضر در دادگاه  - سپس دكتر سحابى  
سپس به يكى از موارد اتهام اميرانتظام يعنى توطئه . هاى اميرانتظام قرار گرفته است شدت تحت تأثير صحبت به

وى اضافه كرد كه چون يكى از افرادى است كه از ابتدا در جريان اين مسئله قرار . گان پرداختراجع به مجلس خبر
نويس قانون اساسى اين  پس از مطالعه پيش«: دكتر سحابى گفت. داشته توضيحاتى را در اين زمينه خواهد داد

اردى داشتند كه پس از اصالح نويس توسط دولت تسليم امام شد و امام نيز تأييد نمودند كه اشاراتى در مو پيش
پس . قرار شد مجلس خبرگانى از طرف مردم تشكيل شده و در زمان معين آن را مورد مطالعه و بررسى قرار دهند

نويس مطرح شد، اما توجهى بدان مبذول نشد و گويا  از مدتى كه از تشكيل مجلس خبرگان گذشت، اسم پيش
البته در آن موقع بحث بر . نويس باشد مجلس همان متن پيشهاى  سياست مجلس براين نبود كه محور صحبت

العملى  شدن اين مسئله در دولت عكس دكتر سحابى اظهار داشت كه پس از مطرح. روى واليت فقيه مطرح نبود
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پس از انقضاى مدت بررسى مجلس خبرگان كار اين مجلس پايان نگرفته بود و باز هم هنوز مسئله . ايجاد شد
رح نشده بود و چون برحسب قانون از طرف شوراى انقالب در زمان معين، موضوع معينى به مجلس واليت فقيه مط

محول شده بود كه مورد بحث قرار بدهند و اين مدت به پايان رسيده بود، لذا اين مسئله در هيئت دولت مطرح شد 
ر اين گرفته شد كه قبل از تصميم ب. شود و تصويب شد كه وضعيت فعلى مجلس قانونى نبوده و سلب صالحيت مى

سپس دكتر سحابى اضافه نمود كه خود وى مسئله را با امام مطرح نموده و » .اجرا اين مسئله با امام مطرح شود
شما جرمى را براى اميرانتظام «: وى در مورد جرم اميرانتظام گفت. امام نيز موافقت نكردند و مسئله معلق باقى ماند

ه است؟ آيا جرمى شده است؟ آيا جرمى هست كه جرم براى او باشد و بشود اميرانتظام درنظر گرفتيد كه واقع نشد
كنم كه جرمى واقع نشده كه مجرم را بخواهيم دستگير كنيم،  من فكر مى«: وى افزود» را از اين نظر تعقيبش كرد؟

 ».ولو اينكه كسى باشد، در حقوق جزايى قابل تعقيب نيست
چون اميرانتظام معاون «: هاى اميرانتظام و سفارتخانه اشاره نمود و اظهار داشت دكتر سحابى سپس به تماس    

وزير  وزير وقت هم تكرار نموده و خود وى نيز تصديق نموده كه وى معاون سياسى نخست وزير بوده و نخست نخست
شود كه ايشان از حدود وزير بوده است، بايد ثابت  ها و مطالب ردوبدل شده با اطالع نخست بوده و تمام اين تماس

اگر مدركى از ايشان باشد كه برخالف مصلحت مملكت و . اختيارى كه داشته سوءاستفاده كرده و مدركى وجود دارد
اما مأموريت وى بوده و . كنم برخالف مصلحت ملت و برخالف مصلحت دين باشد، خودم اشد مجازات را تقاضا مى

وى در پايان ضمن تشكر . كت و دين و خصائص ملى عرضه نشده استچيزى نيز تاكنون برخالف مصالح ملت و ممل
 »)20.(كند عمل شود از دادگاه اظهار اميدوارى نمود كه تحت تقوى هرچه قضاوت حكم مى

پدر بزرگوار آقاى دكتر سحابى مطالبى كه فرمودند، آقاى دكتر سحابى مورد احترام است، اين دو «: گيالنى    
قى كرده باشيد، مطلب اول راجع به انحالل مجلس بوده و چون به منصه عمل نرسيده، مطلب من كه خوب شما تل
كه يكى از مصرحات قرآن است، ثانوى  تواند كيفرى صادر كند يا نه؟ قصد و نيت كمااين آيا برطبق قصد اسالم مى

ايشان كه راجع به  روايات هم هست قصد و نيت را عقوبت و كيفرى نيست، مطلب اول ايشان بوده است، مطلب دوم
بايستى در ارتباط باشد و اگر آن مقدارى كه مجاز از  مقاوله يا دسيسه دين بوده فرمودند كه يك نماينده سياسى مى

بيند،  قبل دولت موقت بوده پا فراتر نهاده باشد و خداناكرده صدق مقاوله و روى دل بازكردن باشد ايشان كيفر مى
رسد و اميدواريم كه ايشان دفاع  شاءاهللا به آن اوراق هم ايشان مى اند، ان ل دفاعچون جناب آقاى اميرانتظام مشغو

شاءاهللا، و ما خداى ناكرده در دنيا متهم بشويم كه يك فردى از ما، خداى ناكرده نوكر  كنند و ما را روسفيد كنند، ان
 .بيگانگان بوده و براى بيگانگان كار كرده است

  
  
  
  
  
  

  جلسه هفتم    
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 )1360ماه  بهشت اردى 9(    
  
در . هفتمين جلسه محاكمه عباس اميرانتظام همانند گذشته در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى مركز تشكيل شد 

اصغر آگاه نيز  الدين فارسى، مهدى كروبى، احمدعلى بابايى، احمد صدر حاج سيدجوادى و على اين جلسه جالل
شده از سوى  دى گيالنى، حاكم شرع مطالبى در مورد طرز استناد به اخبار دادهدر آغاز جلسه محم. حضور داشتند

آمده از النه جاسوسى به دفاع از خود در مقابل  دست فاسقين ايراد كرد و سپس اميرانتظام با استناد به مدارك به
 .اتهامات وارده در كيفرخواست صادره از سوى دادسراى انقالب جمهورى اسالمى مركز پرداخت

من در ابتداى جلسه يك «: اهللا مجيد گفت در ابتداى اين جلسه محمدى گيالنى ضمن تالوت آياتى از كالم    
توضيح ارشادى براى متهم و شنوندگان و بينندگان محترم دارم و آن اين است كه آيه مذكور درباره وليد كه از 

ور شد تا براى گرفتن زكات به يكى از قبايل وى مأم. گويد خويشاوندان عثمان بن عفان خليفه سوم بود سخن مى
) ص(اهللا رفته و ماليات اسالمى را تقاضا كند، وليد رفت و با حالت التهاب برگشت و در مدينه در محضر رسول

فقط حاضر نيستند ماليات بدهند، بلكه قصد مقابله با حكومت مركزى  سروصدايى ايجاد كرد كه قوم و قبيله كنانه نه
عاً اين خبر در ميان مسلمانان ايجاد غضب و نگرانى كرد و مسلمانان مصمم شدند كه اين قبيله طاغى را طب. را دارند

اهللا نازل شد و اين قاعده عقالنى را ارشاداً تنبه داد  االمين بر قلب رسول در اين هنگام حضرت روح. گوشمالى بدهند
طور با خبر فاسق قيام نكنيد و ترتيب اثر ندهيد،  ينكه اگر آدم غيرمطمئن و فاسقى برايتان خبر بزرگى آورد، هم

هايى را از بين ببريد كه  بلكه به قرائن و شواهد تشبث كنيد تا اين خبر روشن شود و مبادا حيثيت انسان و انسان
كنيد كه خبر فاسق  پس مالحظه مى. وقتى كشف خالف شد پشيمان بشويد و آتش پشيمانى در وجود شما بيفتد

و شواهد و امارات مردود است، ولى خبر فاسقى كه قرائن و امارات و شواهد دارد و بيان همراهش است  بدون قرائن
كه يك خبر از آدم عادل ممكن است مورد قبول واقع  درحالى. باشد و مورد قبول آنها هست براى عقال حجت مى

ا ببينيم كه شما چگونه با آنها برخورد در اين اسناد نيز قرائن و شواهدى وجود دارد، ت. نشود و محل وثوق نباشد
 خواهم تا مانند آقايان بازرگان و سحابى كه  من از شما مى. دهيد كنيد و چطور اين اتهامات را پاسخ مى مى
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 ».بيان را رعايت كنيد واقعاً صادقانه صحبت كردند شما هم صدق لهجه و صراحت در 

 ».شنويم در جلسه گذشته دفاعيات متهم ناتمام ماند و در اين جلسه ادامه دفاعيات ايشان را مى«: عضو حقوقدان    
حال سخنى جز  كنم كه تا به از توضيحات آقاى گيالنى متشكرم و تأكيد مى. اهللا الرحمن الرحيم بسم«: اميرانتظام    

 ».صدق نگفته و نخواهم گفت
 :آنگاه در ادامه سخنانش گفت. اهللا مجيد پرداخت سپس وى به قرائت و ترجمه آياتى چند از كالم    
اى كه نماينده محترم دادستانى صحبت كردند، به اسنادى استناد كردند كه من تقاضاى فتوكپى  در دو جلسه    

 .نمايم ام قرائت مى اى را كه براى دادگاه نوشته آنها را نمودم ولى فقط يك فتوكپى به من رسيده است، بنابراين نامه
 »اهللا الرحمن الرحيم بسم«    
  اهللا محمدى گيالنى حضرت آيت    
 .جانب قرار دهند خواهشمند است دستور فرماييد فتوكپى اوراق زير را در اختيار اين    
 .دهنده آن سند انتقال ارز و گزارش. 1    
 .دهنده آن وس و گزارشمدارك شركت جنرال ورها. 2    
 .دهنده آن سند خانم مونيكا حقانى و گزارش. 3    
 .نفر از اتباع امريكايى و انگليسى در روز 1000وزيرى براى خروج  نامه اجازه نخست. 4    
 .اتىنامه قدردانى امريكا از تالش اميرانتظام براى انتقال ذخاير خواربار ارتش امريكا و بازگشت وسائل مخابر. 5    
 .مدارك شركت اروندرود. 6    
 .بودن من در دوران دانشجويى دارد و نويسنده آن اى كه داللت بر چپ نامه. 7    
 .را دارد) 21(فتوكپى تقويم من كه نام و تلفن شهرام. 8    
  با تقديم احترام    
  عباس اميرانتظام    
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 .ردمبودن اسناد را ثابت ك ديروز با كمك خداوند ساختگى 
در ابتداى سخنانم به رعايت چهار اصل در كارهاى مخفى اشاره كردم كه عبارت . و اگر فراموش نكرده باشيد    

 :بودند از
 .CIAشناسايى كامل افراد توسط سازمان . 1    
 .حفظ نام مستعار يا كُد اعضا و عدم افشاى آن. 2    
 .گرفتن ماسگرفتن، يعنى تنهابودن و محرمانه ت طرز تماس. 3    
 .نحوه تهيه نامه محرمانه. 4    
طبق . بنابراين اصل اول باطل شد. شناختند و تا آخر هم نشناختند طبق مدارك خودشان ثابت كردم كه مرا نمى    

 ها براى معرفى نام  بازى ها و آرتيست نگارى جدولى كه خدمتتان نشان دادم، تمام آن نامه
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كارى كه اشتباهى رخ ندهد، هم نام اصلى و هم  اصلى و نام مستعار يا كُد بود كه حتى در آخرين نامه از نظر محكم 

در مورد نحوه . پس اصل دوم هم باطل شد. كرد، ذكر شده بود كُد و هم موضوعى كه شناسايى را صددرصد مى
درباره اصل . كردند و اصل سوم هم باطل شد ىمالقات هم طبق اظهارات خودشان، در حضور ديگران صحبت م

كنند،  طور كه قبالً توضيح دادم در هيچ كجاى دنيا، فقط نام را عوض نمى چهارم، يعنى تهيه نامه محرمانه، همان
تنها  شود و شما در جدول ارائه شده مالحظه فرموديد، نه بلكه تمام متن، از ابتدا تا انتها به صورت رمز ارسال مى

به معرفى فرد موردنظرشان كرده بودند، بلكه با تكرار مطالب يكسان تحت نام واقعى و تحت اسم رمز هردو را اصرار 
 .در اختيار خواننده قرار دادند

 »دانيد؟ آقاى اميرانتظام شما اين اصول را از كجا مى«: حاكم شرع    
وزير و سفير ايران بودم و در طى اين  تها عضو نهضت مقاومت ملى، معاون سياسى نخس من سال«: اميرانتظام    

حال كه با كمك و عنايت غيرقابل تصور خداوند به من و به همه ملت . دوران با كارهاى محرمانه سروكار داشتم
 ».پردازم بودن اين اسناد، توفيق حاصل شد، به توضيح ساير ابهامات مى ايران، براى كشف ساختگى

  
 CIAامريكا در هاى  اطالع از عضوبودن ديپلمات 

 :كنم هم جناب ميرمهدى آن را خواندند جلب مى 7/2/60توجه شما را به عين جمله خودشان كه در جلسه  
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، سه 3، پاراگراف )58مرداد  17( 79آگوست  8، 3944نامه وزارت امور خارجه امريكا به سفارت امريكا در تهران، [ 
 .]سطر آخر پاراگراف

 ».هرگز به كار برده نشد» سيا«مرتبه كميته اطالعات معرفى شد و عنوان  عالىعنوان افسر  جرج كيو به«    
  

بنابراين با اعتراف صريح خودشان و شهادت جناب آقاى مهندس بازرگان، درباره عدم شناسايى آنها، اين ابهام     
كردن  غگويان و خنثىاجازه دهيد توضيح دهم كه واقعاً سپاس خداوند را براى رسواكردن درو. شود هم برطرف مى
شود  توانم بجا آورم، چون مطالب فراوانى در اين اسناد هست كه از طريق مطالب و تناقض آنها هم مى مكر آنها، نمى

 :ثابت كرد كه اين اسناد ساختگى است، توجه فرماييد بسيار جالب است
 )]58اد مرد 18( 79آگوست  9نامه وزير خارجه امريكا به سفارت امريكا در تهران، [ 

  صحبت با اميرانتظام: موضوع    
 )از متن انگليسى 3و  2و  1سطر : (خالصه    
العاده دولت  عنوان يك سفير فوق انتظام پيشنهاد كرده است كه براى بهبود تدريجى روابط ايران و امريكا او به    

 .موقت در اروپا كار كند
 .)رسيم ساختگى است كه به آنها مىاين نامه از ابتدا تا انتها مملو از مطالب (    

 )از متن انگليسى 4تا  1سطر ( 6پاراگراف  
كند تا مواضع دولت انقالب را  العاده دولت بازرگان در سطح اروپا عمل مى عنوان سفير فوق انتظام گفت كه به    

 .براى مقامات مسئول كشورهاى اروپايى توضيح دهد
  

ه يك نفر است، آيا آنچه را كه در قسمت خالصه ذكر كرده بود با آنچه را كه از فرماييد نويسنده نام مالحظه مى    
 .فرماييد كه اين دو مطلب در يك نامه كامالً مغاير يكديگرند مالحظه مى. ذكر كرده، يكى است؟ هرگز 6پاراگراف 

 :حاال به نامه ديگر توجه فرماييد    
 )]58مرداد  10(، 79خارجه امريكا در تهران، آگوست  نامه سفارت امريكا در استكهلم به وزارت امور[ 

  مذاكره با سفير، اميرانتظام: موضوع    
 )پاراگراف 12تا سطر  1از سطر : (3پاراگراف     
عنوان سفير سيار،  تنها در پنج كشور اسكانديناوى، بلكه حتى به انتظام گفت كه درنظر دارد سفير فعالى باشد، نه    

دهد تا بارى را از دوش دولت موقت  او گفت اين تالش را طبق دستور تهران انجام مى. ختلف اروپادر ساير نقاط م
در سوئد او . او گفت كه احتماالً از آلمان غربى ديدن خواهد كرد، تا مسائل كوچك آنجا را حل كند. بازرگان بردارد

 ...طور مرتب جمع نمايد ها را به خواهد همه ايرانى مى
  

 .فرماييد، خودشان با دست خودشان و انشاى نامه خودشان خود را رسوا كردند ه مىمالحظ    
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به عرض دادگاه رسانيدم، اين دشمنان خدا اسناد را طورى تهيه  8/2/60طور كه در شروع عرايضم در روز  همان    
حانيت، دشمن اند كه مرا دشمن خدا، دشمن قرآن، دشمن انقالب، دشمن ايران، دشمن مردم، دشمن رو كرده

 .نشان دهند... اعضاى دولت و
هاى محرمانه و هم از نظر محتواى آن ثابت شد چند  بودن اسناد هم از نظر فن تهيه نامه حال كه ساختگى    

 .كنم بودن اين اسناد است، برايتان ذكر مى قسمت از شاهكارهاى آنها را كه دليل ديگرى بر ساختگى
قبل از . فرماييد ه، چه صحيح و چه غلط تكرار آن است، كه شما در زير مالحظه مىهاى القاى عقيد يكى از روش    

طور كه بارها عرض كردم، هدف اساسى از  همان: دهم اين كه به ذكر اين مطالب بپردازم توضيحى خدمتتان مى
روى كل امت ما كردن ني كردن و ضعيف پاشيدن وحدت امت مسلمان ايران و درنتيجه، خنثى تهيه اين اسناد، از هم

سادگى انجام  از طريق قراردادن گروه روحانيت در مقابل گروه غيرروحانى و روشنفكر، براى اينكه اين كار به. بود
 :شود كه شد، بايستى روحانيت يقين پيدا كند كه

راد خصوص امريكا درمانده و عاجز است و اف گروه غيرروحانى متكى به خود نيست و بدون كمك خارجى به. 1    
 .اين گروه سرسپرده و فرمانبردار امريكا هستند

 .گروه غير روحانى با روحانيت دشمنى دارد و اگر بتواند به دنبال نابودى روحانيت است. 2    
فرماييد كه اين  متأسفانه بايستى عرض كنم كه امريكا در هدف خودش صددرصد پيروز شد و مالحظه مى    

دل ما، اجازه نداد در  كنند و آنچه را كه امريكا كرد و خشم و هيجان ملت ساده مدارك خودشان با شما صحبت مى
 .آن روزها، طبق دستور خداوند به دنبال تحقيق برود و درنتيجه آنها را پذيرفت؛ مالحظه بفرماييد

  
  هاى سندسازى در تخريب وجهه دولت موقت و اميرانتظام شيوه 
نقالب به امريكا و اثبات عدم توانايى دولت موقت و سرسپردگى افراد آن به براى القاى فكر وابستگى دولت موقت ا 

 .امريكا به عين مطالب ساختگى خودشان توجه فرماييد
فرماييد كه مسئله وابستگى و عالقه به  در اين مطالب كه تماماً از نوشتجات خود آنهاست، مالحظه مى - الف     

جاكردن آنها در ذهن  كردن با لغات و جابه اند، تا اين مطلب را با بازى تكرار كردهبار  55ايجاد روابط ايران و امريكا را 
 .خواننده و يا شنونده حك نموده و جزيى از اعتقادات او نمايند

 :اند مالحظه كنيد كه چگونه سندسازى كرده    
 2، پاراگراف )57دى  17( 79ژانويه  17نامه . 1 

ن خمينى افرادى را مالقات كرد كه آمادگى فكرى براى ايجاد روابط با دولت كاتم گفت كه در بين اطرافيا«    
 ».امريكا را داشتند

 3، پاراگراف )57دى  17( 79ژانويه  17نامه . 2    
 ».كاتم اميرانتظام را يكى از رهبران مهم افراد خمينى معرفى كرد«    
 :همين نامه 3پاراگراف . 3    
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 ».مند است كه با سفارت امريكا تماس بگيرد ه عالقهانتظام به كاتم گفت ك«    
 5، پارگراف )57دى  19( 79ژانويه  9نامه . 4    
 ».نهضت آزادى معتقد است كه زمان رسيدن به حكومت نبايستى خيلى طوالنى باشد«    
  ، قسمت خالصه)57دى  24( 79ژانويه  14نامه . 5    
 ».عالً به مبارزه با بختيار نخواهد رفتنماينده نهضت آزادى گفت كه نهضت ف«    
 5همان نامه، پاراگراف . 6    
 ».هاى شاه را دارد انتظام گفت كه نهضت آزادى تيم مخصوص براى حفاظت از مجسمه«    
 1، پاراگراف )57دى  28( 79ژانويه  18نامه . 7    
هاى امريكا براى جلوگيرى از  از كوششنماينده نهضت آزادى به استمپل تلفن كرد و گفت كه نهضت آزادى «    

 ».نمايد كودتاى نظامى تشكر مى
  همين نامه، همين پاراگراف. 8    
تر به  ها جلوگيرى شود ما بايستى سريع نماينده نهضت آزادى گفت كه اگر قرار است كه از پيشرفت كمونيست«    

 ».حكومت برسيم
  الصه، قسمت خ)57بهمن  2( 79ژانويه  22نامه . 9    
نظرهاى او صحبت  مند است كه با دولت امريكا درباره نقطه نماينده نهضت آزادى گفت كه نهضت آزادى عالقه«    

 ».كند كه از هر نوع برخورد آينده جلوگيرى شود
  ، خالصه)57بهمن  8( 79ژانويه  28نامه . 10    
 ».نهضت آزادى دنبال يك معامله كامل سياسى است«    
  ، خالصه)57دى  24( 79ژانويه  14مه نا. 11    
 ».اى براى نهضت آزادى نيست انتظام گفت كه شوراى سلطنت هيچ مسئله«    
 1، پاراگراف )57دى  26( 79ژانويه  16نامه . 12    
ساعت پس از خروج شاه به استمپل تلفن كرد و اطالع داد كه خمينى در آينده نزديك به ايران  5/1انتظام «    

 ».اطالع فوق بهترين اطالعات نهضت آزادى بود. د آمدنخواه
 1پاراگراف ) 57دى  30( 79ژانويه  20نامه . 13    
ها، هيجان مردم را پس از رفتن شاه پايين آورده و حاال ديگر  پيمايى نمايندگان نهضت آزادى معتقدند كه راه«    

 ».هستند... مردم نگران سوخت، غذا و
 4، پاراگراف )58فروردين  31( 79ل آوري 16نامه . 14    
خواهند  انداختن كسانى شد كه با اظهارات غلط خود مى در مالقات استمپل با انتظام، استمپل مشغول دست«    

 ».دادن سرمطلب را تأييد كرد روابط خوب ايران و امريكا را به هم بزنند، انتظام با تكان
 2راگراف ، پا)58خرداد  29( 79ژوئن  19نامه . 15    
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هايى  كردن روابط دو كشور توضيح داد و گفت كه موانعى از طرف گروه انتظام عالقه دولت موقت را درباره عادى«    
 ».كنند وجود دارد كه به موازات دولت عمل مى

 3همين نامه پاراگراف . 16    
او اضافه كرد كه او . امريكا تكرار كند انتظام گفت كه قصد دارد عالقه دولت موقت را به برقرارى روابط حسنه با«    

 ».دانند كه مدتى به طول خواهد انجاميد و بقيه اعضاى هيئت دولت در انتظار اين بهبود روابط هستند، اگرچه مى
 3پاراگراف ) 58خرداد  29( 79ژوئن  19نامه . 17    
 ».دانيم كه منافع مشترك دو دولت بسيار است انتظام گفت كه ما مى«    

 4همين نامه، پاراگراف . 18    
ها به امريكا، انتظام گفت آنچه موردنظر است، رابطه بين  آميز روزنامه در يك مذاكره كوتاه درباره رفتار توهين«    

 ».دو دولت ايران و امريكاست
 5همين نامه، پاراگراف . 19    
 ».ر را حل كنيمانتظام گفت كه اميدوار است كه ما بتوانيم مسائل بين دو كشو«    
 6همين نامه، پاراگراف . 20    
آمد كه  نظر مى رسيد، به نظر مى كه انتظام در بيان حسن نيتش در جهت بهبود روابط دو كشور صادق به درحالى«    

 ».دمانند تعداد كمى ديگر از ايرانيان در وضعى باشد كه بتواند مؤثر واقع شود و در روابط ايران و امريكا تأثير بگذار
 4، پاراگراف )58تير  3( 79ژوئن  24نامه . 21    
 ».كردن روابط ايران و امريكا در دولت بازرگان است انتظام يكى از هواداران سرسخت عادى«    
  همين نامه، همين پاراگراف. 22    
فته است، ولى او از اين عنوان طرفدار امريكا مورد حمله قرار گر دليل وابستگى كارش به امريكا، به انتظام به«    

با يك روش منطقى گفت كه احتياج است ) 58خرداد  31(ژوئن  21اتهامات سرنخورده و در كنفرانس مطبوعاتى 
 ».كه ايران و امريكا به يك تفاهمى دست يابند

 3، پاراگراف )58تير  17( 79جوالى  8نامه . 23    
شدن روابط دو كشور و منافع مشترك ايران و امريكا در  ادىكاردار از انتظام به خاطر اقداماتش در جهت ع«    

 ».دوران انقالب تشكر كرد
  همين نامه، همين پاراگراف. 24    
 

 ».ژوئن انتظام تشكر كرد 21كاردار از مصاحبه مطبوعاتى «    
  همين نامه، همين پاراگراف. 25    
 ».يت كردكاردار براى موفقيت انتظام در استكهلم آرزوى موفق«    
 4همين نامه، پاراگراف . 26    
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توانم براى ايجاد روابط بين دو  كاردار گفت كه من وقتى عالقه انتظام را به حل مسائل ديدم فكر كردم مى«    
 ».هاى ايران اقدام كنم كشور برمبناى خواسته

  همين نامه، همين پاراگراف. 27    
شود با دقت  ئله روابط ايران و امريكا و فشارهايى كه بر او وارد مىبودن مس دليل حساس انتظام گفت كه به«    

 .»ها خصوص فشار از طرف چپى دهد، به مسئله را مورد بررسى قرار مى
 10همين نامه، پاراگراف . 28    

يكا بود اش اين نيست كه وظيفه او را كه ارتباط بين دولت ايران و امر انتظام گفت كه مسافرت او به سوئد معنى«    
 ».تمام كرده باشد

 .همين نامه، همين پاراگراف. 29    
 ».درباره سفير آينده ايران در امريكا، انتظام گفت كه احتماالً خودش كانديد اين سمت خواهد بود«    
  همين نامه، همين پاراگراف. 30    
 ».صحبت كرد تر از تهران يا واشنگتن بشود انتظام گفت كه ممكن است در آنجا ساده«    
 7، پاراگراف 5491، شماره )58تير  17( 79جوالى  8نامه . 31    
 ».كنم مفيد باشد كه با انتظام در استكهلم براى اين مسائل تماس بگيرم فكر مى«    
 )58تير  19( 79جوالى  10نامه . 32    
 ».تر به اين سؤال پاسخ دهدانتظام به بعضى از افراد ما گفته است كه شايد در استكهلم بتواند به«    
  همين نامه. 33    
 ».كنيم كه با رفتن انتظام از داشتن اطالعات حقيقى محروم خواهيم شد ما اعتراف مى«    
  همين نامه. 34    
 ».انتظام در سوئد به ديدن شما خواهد آمد و با شما صحبت خواهد كرد«    
 2اگراف ، پار)58مرداد  9( 79جوالى  31نامه . 35    
به همين دليل مطمئن هستم كه شما را در آينده نزديك . مند است كه با ما تماس داشته باشد انتظام عالقه«    

 ».مالقات خواهد كرد
  همين نامه، همين پاراگراف. 36    
 ».كندرتبه امريكا در خارج صحبت  مند است با افراد عالى انتظام قبل از ترك ايران گفته بود كه عالقه«    
  همين نامه، همين پاراگراف. 37    
 ».تواند فهم ما را نسبت به مسائل سياسى باال ببرد انتظام اگر بخواهد مى«    
 2، پاراگراف )58مرداد  17( 79آگوست  8نامه . 38    
 ».انتظام گفت كه دريافت اين اطالعات كمك بزرگى در بهبود روابط تدريجى بين دو كشور خواهد بود«    
 2، پاراگراف )58مرداد  18( 79آگوست  9نامه . 39    
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 ».طور كه ما انتظار داشتيم بود مذاكرات بين استمپل و انتظام همان«    
  

  ، قسمت خالصه)58مرداد  18( 79آگوست  9نامه . 40    
العاده دولت  يك سفير فوقعنوان  انتظام پيشنهاد كرده است كه براى بهبود تدريجى رابطه ايران و امريكا او به«    

 ».موقت در اروپا كار كند
 2همين نامه در پاراگراف . 41    
به سوئد رفت تا نظريات اميرانتظام را درباره اوضاع جارى كشور كسب ) 58مرداد  14(اگوست  5استمپل در «    
 ».كند

  
 .)يران را به او بدهدالقاى اينكه انتظام نماينده آنهاست و منتظر اوست تا اخبار خصوصى ا(    

 ».ساعت با انتظام صحبت كرد 5/4استمپل «. 42 
  

 .)القاى اهميت مطلب(    

 ».انتظام مطالب زير را بيان داشت«. 43 
  

 .)القاى اينكه انتظام فقط منتظر دادن گزارش بوده است(    

 :همين نامه. 44    
ى انجام گيرد، تا سوءظن افرادى كه نظر خوبى با امريكا ندارند كردن روابط ايران و امريكا، بايستى به آرام عادى«    

 ».كمتر بشود
  همين نامه، همين پاراگراف. 45    
وزير  روز مستقيماً با نخست 20روز تا  15براى تماس با دولت موقت، بهترين راه احتماالً اين است كه هر «    

 ».تماس گرفته شود
 6، پاراگراف )58مهر  17( 79اكتبر  9نامه . 46    
هاى  كرده او تأسف خودش و ساير تحصيل. شود وقت از روابط ايران و امريكا جدا نمى توجهات انتظام هيچ«    

 ».رفته را اظهار داشت خارج
  همين نامه، همين پاراگراف. 47    
دهنده تاييد امريكا از  نشانبرند از اين كه امريكا قادر نيست عاليمى را كه  انتظام گفت كه همه اينها رنج مى«    

 ».انقالب ايران باشد و براساس احترام متقابل باشد به ايران نشان دهد
 4، پاراگراف )58مهر  23( 79اكتبر  15نامه . 48    
 ».كاردار از انتظام به خاطر مذاكراتش در سوئد تشكر كرد«    
 6، پاراگراف )58مهر  25( 79اكتبر  17نامه . 49    
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جلسه توضيح خالصه اطالعات در مورد انرژى در حضور دكتر يزدى، انتظام بيشتر طرفدار استدالل ما بود تا  در«    
 ».يزدى

 5، پاراگراف )58مهر  23( 79اكتبر  15نامه . 50    
داند كه اين مطلب درست نيست ولى عموم  در مورد تخلفات امريكا و قراردادها، انتظام گفت كه او شخصاً مى«    
 ».ردم ايران آن را قبول دارندم

 13همين نامه پاراگراف . 51    

 ».ها را بگيرد كاردار آرزو كرد كه انتظام بتواند جلوى تبليغات ضدامريكايى«    
  همين نامه، همين پاراگراف. 52    
 ».كند كه روابط ايران و امريكا بايستى بهتر بشود انتظام گفت كه او صميمانه فكر مى«    
 2، پاراگراف )58مهر  30( 79اكتبر  22نامه . 53    
جرج كيو از تهران . ها را تحت كنترل درآورد العمل فهمد كه بايستى عكس انتظام از جمله كسانى بود كه مى«    

 ».لينگن. رفته و بازگشت او هم الزم نيست چون اميرانتظام كه ما با او رابطه داريم در تهران است
  

دادن قيافه رقيب امريكا و  رسانم، هدف اين است كه با نشان بى كه در زير، به استحضارتان مىدر مطال -ب     
وحشت دولت موقت از او، اين فكر را در خواننده يا شنونده تلقين نمايد و در مغز او حك كند كه اينها را تا اين 

چيز را تصاحب كند و هميشه با  هد همهخوا اى هم ندارند و دولت روسيه مى درجه به امريكا وابسته كرده و چاره
كند كه تو چرا  شود و دولت موقت و انتظام، نماينده او دائماً رقيب را تشويق مى پيشنهادات تازه از در وارد مى

اين است معنى و . كنى؟ توجه فرماييد كه يك مطلب چهاربار به اشكال مختلف تكرار شده ساكتى و اقدامى نمى
 .لقاى فكرى در مردم، توجه فرماييدمفهوم سندسازى براى ا

 2، پاراگراف )58مهر  13( 79اكتبر  5نامه . 1 
مند نيست، ولى سفير روسيه صدها بار به ديدن افراد دولت آمده و  انتظام گفت كه دولت ايران به روسيه عالقه«    

 ».آيد يدن دولت مىحل به د اند، دومرتبه با پيشنهاد كمك و پيشنهاد راه اگر صدبار او را نپذيرفته
 7، پاراگراف )58مهر  17( 79اكتبر  9نامه . 2    
انتظام به عدم اعتماد رهبران انقالب نسبت به سياست شوروى اشاره كرد و گفت سفير شوروى يكى از «    

 كند و دائماً پيشنهاد كمك ترين افراد ديپلمات در ايران است و هر روز به يك مقام مسئول مراجعه مى فعال
گويد ما انقالب را قبول داريم، ما  نمايد و اقدامات شوروى كامالً مخالف اقدامات امريكاست كه دائماً مى مى
 ».بينند دهد و اين نحوه عمل را مردم مى خواهيم كمك كنيم، ولى هيچ اقدامى را انجام نمى مى
 7، پاراگراف )58مهر  23( 79اكتبر  15نامه . 3    
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آيند و  ها هميشه با دست پر به طرف ما مى مرتبه در طول مذاكرات يادآورى كرد كه روس انتظام در چندين«    
دولت امريكا فقط حرف زده و هيچ پيشنهادى را به ايران براى . پيشنهادات مثبت و مفيد آنها همچنان ادامه دارد

 ».حل مسائل نداده است
 9، پاراگراف )58مهر  23( 79اكتبر  15نامه . 4    
كند و حتى وقتى دولت  اش را مطرح نمى انتظام گفت مانند سفير شوروى باشيد كه او هيچ وقت عقايد شخصى«    

او خيلى ساده . كند گيرد، او هيچ نظرى را ابراز نمى روسيه از طرف رهبران ايران، امام و يزدى مورد انتقاد قرار مى
 ».گيرد آن انتقادها را نديده مى

  
امه اطالعاتى، عالوه بر اين كه خواستند جاسوسى موهومى و همكار براى خودشان بسازند و در تمام چهل ن -ج     

خدمتتان نشان دادم، برخالف چهار اصل كار ) سند جنايت امريكا 1جدول شماره (او را به طريقى كه در تابلو 
يكجا آوردند، هدف ديگرى هم شده قبلى را در  محرمانه، او را معرفى كردند و نام اصلى و نام رمز و مطلب شناخته

قدر بيچاره و درمانده از حل مسائل هست كه براى شناختن  داشتند و آن اين بود كه نشان دهند دولت موقت آن
فرماييد كه در اين چهل  مالحظه مى. خواهد حل مسئله را نيز از آنها مى خرابكاران دست به دامن امريكا شده و راه

ريافت اطالعات و اظهار وحشت از تهديدات، به اشكال مختلف تكرار شده است كه من بار مسئله تقاضاى د 39نامه، 
 .كنم خوانم و تمام آنها را به دادگاه تقديم مى فقط تعدادى از آنها را براى شما مى

 :توجه فرماييد. كردن اين است معنى سندساختن و اتحاد يك ملتى را برمبناى آن متالشى    
 2، پاراگراف )58خرداد  6( 79 مى 27نامه . 1 

 ».انتظام دومرتبه عالقه دولت ايران را به مبادله اطالعات مطرح كرد«    
  همان نامه، همان پاراگراف. 2    
 ».ايم ما تاكنون اطالعات درباره افغانستان را براى او تهيه كرده«    
  همان نامه، همان پاراگراف. 3    
 ».تظام گفته بود كه اين اطالعات مفيد بوده استان) خرداد 3(مى  24در جلسه «    
  همان نامه، همان پاراگراف. 4    
 ».دست آورد دولت موقت واقعاً عالقه دارد كه اطالعاتى درباره تهديدات داخلى به«    
  همان نامه، همان پاراگراف. 5    
 ».را در خوزستان بداندهاى عراق  مند است كه دخالت مى انتظام گفت كه عالقه 26در جلسه «    
 3همان نامه، پاراگراف . 6    
 ».كنم براى ما خيلى اهميت دارد كاردار گفت كه اين اطالعات امنيتى كه براى شما تهيه مى«    
 .همان نامه، همان پاراگراف. 7    
 ».انتظام فوراً جواب داد كه از اين اطالعات فقط من و بازرگان باخبر هستيم«    
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  مان نامه، همان پاراگرافه. 8    
شود، چون يزدى هم حداقل آن  كنيم كه در حقيقت اين اطالعات به افراد ديگر هم داده مى ما فكر مى: نظريه«    

 »دانست را مى
  

 .)كند كه انتظام قابل اعتماد نيست مطلب را به ديگران هم گفته در اينجا القاى اين فكر را مى(    

  اراگرافهمان نامه، همان پ. 9 
 ».كاردار قول داد هر اطالعى كه در اين مورد بتواند، براى دولت ايران تهيه نمايد«    
  همان نامه، همان پاراگراف. 10    
 ».در اين جلسه اطالعاتى كه انتظام قبالً خواسته بود و برايش تهيه كرده بودم را دادم«    
  همان نامه، همان پاراگراف. 11    
 ».گفت كه اين اطالعات در كنفرانس مطبوعاتى چند روز آينده او بسيار مفيد خواهد بود انتظام«    

  
 .)كرده است ها را امريكا تهيه مى خواهد بگويد كه حتى مطالب مصاحبه در اينجا مى(    

  ، خالصه)58تيرماه  17( 79جوالى  8نامه . 12 
گيرد و همچنين  تى كه در داخل ايران عليه دولت انجام مىانتظام از ما خواست كه اطالعاتى درباره اقداما«    

 ».شود در اختيار او قرار دهيم اقداماتى كه در كشورهاى همسايه عليه ايران انجام مى
  همان نامه، همان پاراگراف. 13    
 ».انتظام گفت كه اين اطالعات براى امنيت ايران اهميت زيادى دارد«    
  پاراگراف همان نامه، همان. 14    
 ».تر از تهران يا واشنگتن بشود صحبت كرد انتظام گفت كه ممكن است در سوئد ساده«    
  همان نامه، همان پاراگراف. 15    
 ».انتظام براى اطالعات مربوط به كشورهاى همسايه ما را تحت فشار قرار داد، به خصوص در مورد عراق«    
  همان نامه، همان پاراگراف. 16    
 ».كاردار اطالعات كلى را كه در مورد اصول برقرارى روابط ايران و عراق داشت به انتظام داد«    
 5491شماره ) 58تيرماه  17( 79جوالى  8نامه . 17    

هاى داخلى و همچنين قصد و  شدت از من خواست كه اطالعاتى كه درباره دخالت طور كه گفتم انتظام به همان«    
 ».به او بدهيم نيت عراق داريم

 3همان نامه، پاراگراف . 18    
 ».انتظام گفت كه درباره اين اطالعات قبالً با كاردار قبلى شما ناس صحبت كرده است«    
 ».انتظام گفت كه حداقل يكبار بازرگان هم در اين مورد با سوليوان صحبت كرده است«. 19    
 ».رهبران عراق و روسيه بيان كرد انتظام نگرانى شديد خودش را از جانب«. 20    
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 4همان نامه، پاراگراف . 21    
 ».جواب ما محدود به اطالعاتى بود كه در اينجا داشتيم«    
توان به ايران  كاردار گفت كه اين مسئله را دومرتبه مطالعه خواهد كرد تا ببيند چه كمك بيشترى را مى«. 22    
 ».كرد
 5همان نامه، پاراگراف . 23    
انتظام دكتر صادق طباطبايى را به جانشينى خودش براى گرفتن اطالعات از ما معرفى كرد و گفت يزدى هم «    
 .تواند كمك كند مى
 6همان نامه، پاراگراف . 24    
دادن اين اطالعات به دولت ايران باعث كمك به افراد معتدل ايران خواهد بود و در جهت بهبود روابط ايران و «    
 ».ريكاستام

 7همان نامه، پاراگراف . 25    
كنيم، به نظر ما يزدى بهتر است  شناسيم، او را براى جانشينى انتظام توصيه نمى ما چون طباطبايى را زياد نمى«    

 ».چون وزير خارجه و در تماس اين مسائل است
 ».ائل تماس بگيريمكنيم مفيد باشد كه با انتظام در استكهلم براى اين مس ما فكر مى«. 26    
 )58تير  19( 79جوالى  10نامه . 27    
 .»انتظام به بعضى از افراد ما گفته است كه شايد در استكهلم بتواند بهتر به اين سؤال پاسخ دهد«    
 .»كنيم كه با رفتن انتظام از داشتن اطالعات حقيقى محروم خواهيم شد ما اعتراف مى«. 28    
 ».يدن شما خواهد آمد و با شما صحبت خواهد كردانتظام به د«. 29    
 2، پاراگراف )58مرداد  9( 79جوالى  31نامه . 30    
به همين دليل مطمئن هستم كه شما را در آينده نزديك . مند است كه با ما تماس داشته باشد انتظام عالقه«    

 ».مالقات خواهد كرد
 ».رتبه امريكا در خارج صحبت كند مند است با افراد عالى كه عالقهانتظام قبل از ترك ايران گفته بود «. 31    
 ».تواند فهم ما را نسبت به مسائل سياسى باال ببرد انتظام اگر بخواهد مى«. 32    
 5، پاراگراف )58مرداد  10( 79نامه اول آگوست . 33    
مورد عالقه دو كشور در اختيار او قرار داده  انتظام به سفير امريكا در سوئد گفت كه اميدوار است كه اطالعات«    
 ».شود
 2، پاراگراف )58مرداد  17( 79آگوست  8نامه . 34    
از عالقه شديد دولت موقت ايران براى مبادله اطالعات درباره ) 58مرداد  14(آگوست  5انتظام در مالقات «    

 ».تهديدات داخلى ايران از جانب كشورهاى خارجى صحبت كرد
 ».انتظام گفت كه دريافت اين اطالعات كمك بزرگى در بهبود روابط تدريجى بين دو كشور خواهد بود«. 35    
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 )58مرداد  18( 79آگوست  9نامه . 36    
استمپل با انتظام در سوئد، انتظام گفت يكى از كارهايى كه امريكا ) 58مرداد  14(آگوست  5در مالقات «    

رنوع اطالع درباره عوامل تهديدكننده داخلى است كه از خارج از كشور حمايت بايستى انجام دهد، تهيه ه
 ».شوند مى

  
 :در اينجا خيلى توجه فرماييد    

 )58مهر  26( 79اكتبر  18نامه . 37 
بتواند پيشنهاد مثبتى را ارائه دهد كه آنها  ADLESICK)22(انتظام گفت كه دولت ايران اميدوار است كه «    

حل  خواهند پيداكردن راه آنچه را كه از ما مى. كه اين باوركردنى نبود ا از اين مسئله نجات دهند، درحالىخودشان ر
 ».براى مسئله آنهاست

 2، پاراگراف )58مهر  30( 79اكتبر  22نامه . 38    
 ».ها را تحت كنترل درآورد العمل فهميد كه بايستى عكس انتظام از جمله كسانى بود كه مى«    

جرج كيو از تهران رفته و بازگشت او هم الزم نيست، چون اميرانتظام كه ما با او رابطه داريم در تهران «. 39    
 ».است

  
براى اين كه نشان دهد اميرانتظام تا چه اندازه در اختيار آنهاست، اميرانتظام را به صورت يك دستگاه  -د     

اى مطالب را بيرون  آماده نگه داشته و به محض فشاردادن دكمهضبطصوت درآورده كه تمام مطالب را پر كرده، 
 .كرده است اهللا محمدى گيالنى سفره دل را براى آنها باز مى ريخته و يا به قول آيت مى

 2پاراگراف ) 58مرداد  18(، از سفارت امريكا در تهران به وزارت خارجه امريكا 79اگوست  9نامه  
 ».به سوئد رفت تا نظرات اميرانتظام را درباره اوضاع جارى كسب نمايد) 58رداد م 14(اگوست  5استمپل در «    

  
فرماييد كه كار اميرانتظام فقط اين بوده كه منتظر آقايان باشد و به محض رسيدن آنها مطالب را به  مالحظه مى    

 .اطالعشان برساند
 ».اميرانتظام مطالب را به شرح زير بيان داشت«. 3پاراگراف  
  

 .)كردن هم نداشته است حتى احتياج به سؤال(    

 شود ملتى را در مقابل يكديگر قرار داد؟ آيا بهتر از اين مى    

 :فرمايند كه انتظام به قول معروف از سير تا پياز، همه را تعريف كرده است در اين نامه مالحظه مى    
 2پاراگراف ) 58مهر  17(اكتبر  9نامه  

اهللا سحابى، چمران، فروهر،  يداهللا سحابى، عزت(ار عالقه كرد كه درباره تغييرات دولت، افراد دولت انتظام اظه«    
 ».صحبت كند...) سپهبدى، حبيبى
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آوردند و  دست مى ها و يا مذاكرات با افراد مختلف به اين دشمنان خدا، اين اطالعات را در تهران از روى روزنامه    

 .دادند موقت و اميرانتظام و باالخره گروه غيرروحانى، آنها را به اميرانتظام نسبت مى اعتباركردن دولت براى بى
به اين روزنامه . ام اند كه من نام و مشخصات يكى از افراد كابينه آقاى بازرگان را براى آنها گفته گفته: نمونه ديگر    

اين هم دليل . روز قبل از تاريخ مذاكرات است چيز در اين روزنامه هست و تاريخ آن هم چندين همه. توجه فرماييد
كه نام افراد كابينه جديد آقاى مهندس  58مهر  7اطالعات : بودن اسناد بودن مطالب و ساختگى ديگر بر دروغ

 .بازرگان در آن است
ى را از هم اند و وحدت امت اسالم اند و برادران مسلمان را به جان هم ريخته بله برادرها، اين طورى سند ساخته    

 .پاشيدند
كنيد كه در مدت  وظيفه من اين بود كه آنها را گيج كنم و شما مالحظه مى: خمينى در مورد بازگشت امام -ه     
بار جواب مبهم از من  11ها به اعتراف خود آنهاست  كه در اين گزارش) بهمن 2دى تا  17(روز يعنى بين  13

 .فرماييد شنيدند كه مالحظه مى
اند كه اميرانتظام يك ساعت و نيم پس از خروج شاه تلفن كرده  ه براى سندسازى مالحظه فرموديد كه گفتهالبت    

فرماييد كه  مالحظه مى. ترين خبرى بود كه نهضت آزادى به ما داد خمينى نخواهد آمد و اين مهم و گفته كه امام
. اى از سندسازى اين است نمونه. ذهان حك شودصورت سياهى در ا چگونه بايستى نام نهضت آزادى و اميرانتظام به

 :لطفاً توجه فرماييد
  ، خالصه)57دى  24( 79ژانويه  14نامه . 1 

 ».بازگشت خمينى مشخص نيست«    
 3همين نامه، پاراگراف . 2    
 ».ها آمدن خمينى به ايران دقيقاً مشخص نيست انتظام گفت كه برخالف مطالب روزنامه«    
  نامه، همين پاراگرافهمين . 3    
 ».دهند كه خمينى ديرتر بيايد انتظام گفت كه نهضت آزادى و بهشتى ترجيح مى«    
 )57دى  27(خالصه  79ژانويه  17نامه . 4    
 ».ژانويه به ايران بيايد 21خمينى هيچ برنامه مشخصى براى بازگشت ندارد كه قبل از «    
 1همان نامه، پاراگراف . 5    
 ».ها به ايران نيايد نتظام گفت كه پس از تماس با خمينى، خمينى تصميم گرفته است كه به اين زودىا«    

  
  

 14عكس شماره     
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  همين نامه، همين پاراگراف. 6    
 ».انتظام گفت كه خمينى زودتر نخواهد آمد«    
  همين نامه، همين پاراگراف. 7    
 ».روز آينده بيايد 7انتظام گفت كه خمينى ممكن است كه در «    
  ، خالصه)57دى  28( 79ژانويه  18نامه . 8    
 ».زمان بازگشت خمينى به ايران نامشخص است«    
 8همين نامه، پاراگراف . 9    
 ».برنامه بازگشت خمينى هنوز معلوم نيست«    
  همين نامه، همين پاراگراف. 10    

 ».روز آينده خواهد بود 10تا  6نماينده نهضت گفت كه آمدن خمينى احتماالً در «    
 11همين نامه، پاراگراف . 11    

 »دانيم كه چرا خمينى مسئله بازگشت فورى خودش را متوقف ساخت؟ ما واقعاً نمى«    
  

نيت، ضد مردم، ضد خدا، ضد امام، ضد براى اين كه اميرانتظام، دولت موقت و گروه غيرروحانى را ضد روحا -و     
قانون و باالخره ضد همه چيز نشان دهند به مطالب خود آنها توجه فرماييد كه يك ايده را چندبار با بازى با لغات 

 .اند تا در آيينه ضمير خواننده حك شود تكرار كرده
 .توجه فرماييد. ختلف نوشته شده استبار به اشكال م 19نشدن براى آنها،  مطلب مخالفت با مردم و ارزش قائل    

 5، پاراگراف )58خرداد  29( 79ژوئن  19نامه . 1 
كرد كه هيچ تجربه و مسئوليتى ندارند و دائماً با  در طول مذاكره با كاردار، انتظام به مردمى اشاره مى«    

 ».كنند اظهارنظرهايشان مشكالتى براى دولت ايجاد مى
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كنند كه  اند و فكر مى از ساليان دراز، استبداد از بين رفته و مردم به آزادى رسيدهانتظام گفت كه پس «. 2    
 ».عنوان دولت بگويند حق آنهاست هرچه به

 ».خواهند رهبر باشند انتظام گفت كه همه مردم مى«. 3    
 ».كنند انتظام گفت كه مردم دائماً دخالت مى«. 4    
 ».كنند گله و شكايت داشت ارج از دولت كه در كار  دولت دخالت مىاو از افراد قدرتمند سياسى خ«. 5    
  ، خالصه)58تير  17( 79جوالى  8نامه . 6    
 ».هاى غيرمسئول مورد بررسى قرار داد انتظام مشكالت دولت را در اعمال اختياراتش در مقابل گروه«    
 7همان نامه، پاراگراف . 7    
خواهند به  آليست كه مى روست كه بيشتر از طرف افراد ايده اً با مسائل مختلفى روبهانتظام گفت كه دولت دائم«    

 ».شود دولت كمك كنند ايجاد مى
تنهايى انجام دهد،  گذارند كه دولت وظايفش را به انتظام گفت، خيلى افرادى كه خارج از دولت هستند نمى«. 8    

 ».خصص كافى ندارنددليل آن هم اين است كه آنها، افرادى هستند كه ت
 ».كند كه افراد را قانع كند كه از دخالت در كارهاى دولت خوددارى كنند انتظام گفت كه دولت سعى مى«. 9    
 8همين نامه، پاراگراف . 10    
دهد كه به نام  انتظام گفت كه يكى از نتايج انقالب اين است كه هر فرد آزادشده ايرانى به خودش اجازه مى«    

 ».اين گرفتارى داخل خود دولت هم هست. نظرياتش را اعالم نمايد دولت
 5، پاراگراف )58خرداد  29( 79ژوئن  19نامه . 11    
 ».گشت در طول مذاكرات با انتظام، او دائماً به ياس و سرخوردگى خودش و ساير اعضاى باتجربه دولت برمى«    
 6همين نامه، پاراگراف . 12    
 ».رسد نظر مى وزيرى كامالً خسته و درمانده به آور خودش در دوران معاونت نخست تجربيات يأسانتظام با «    
 ».يأس انتظام همراه با عدم پيشرفت در كارهاست«. 13    
 5، پاراگراف )58تير  3( 79ژوئن  24نامه . 14    
 ».تواند قدرت خويش را اعمال كند مأيوس است انتظام از اين كه دولت نمى«    
 7، پاراگراف )58تير  17( 79جوالى  8نامه . 15    
 ».هاى دولت وجود دارد انتظام گفت كه اشكاالت زيادى سر راه اعمال مسئوليت«    
 5، پاراگراف )58تير  3( 79ژوئن  24نامه . 16    
ر را در عرض چندماه به شود كشو كرده است كه فكر كرده، مى انتظام به كاردار قبلى ما گفته بود كه اشتباه مى«    

 ».حال عادى برگرداند
 7، پاراگراف )58تير  17( 79جوالى  8نامه . 17    
 ».كشد، شما بايستى صبر كنيد ها طول مى حل اين مسائل مدت«    
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 9همان نامه، پاراگراف . 18    
 ».ندانتظام گفت كه دولت اصرار دارد كه اوضاع را هرچه زودتر به حالت عادى برگردا«    
 5، پاراگراف )58خرداد  29( 79ژوئن  19نامه . 19    
 ».كرديم كه حل مسائل مملكت بيش از چندماه طول نكشد انتظام گفت كه ما فكر مى«    

  
طورى كه نقش ثابت پيدا  دادن مخالفت اميرانتظام و گروه غيرروحانى با روحانيت و امام و قرآن، به براى نشان -ز     

 .مطلب را به اشكال مختلف بيان كرده استبار  30كند، 
 1، پاراگراف )58فروردين  29( 79آوريل  18نامه . 1 

اهللا  دليل اختالفات عميق كه بين اعضاى دولت و جنبش مذهبى آيت طور خصوصى گفت كه به انتظام به«    
 ».كننده قانون اساسى دچار اشكال شده است خمينى وجود دارد، گروه تهيه

 9، پاراگراف )58تير  17( 79جوالى  8مه نا. 2    
ها،  انتظام گفت كه چند روز پس از پيروزى انقالب، دولت موقت به اين نتيجه رسيد كه همه از جمله كميته«    

 ».كنند ها، همه عليه دولت كار مى گارد انقالب، دادگاه
اند ولى تا دو هفته قبل كه دولت  هدولت و اعضاى دولت صدها بار در اين مورد با خمينى تماس گرفت«. 3    

 ».اى حاصل نشد تصميم جدى گرفت، هيچ نتيجه
  ، خالصه)58مرداد  18( 79آگوست  9نامه . 4    
انتظام از اصطكاك موجود بين روحانيون بلندمرتبه اطراف خمينى و مسلمانان خوب نهضت آزادى در اطراف «    

 ».دولت نگران است
 2، پاراگراف )58فروردين  29( 79آوريل  18نامه . 5    
اى شبيه  خصوص اگر ديوان عالى كند كه نهادها با هر نوع دادگاهى برخورد خواهند كرد، به انتظام فكر مى«    

 ».عالى امريكا در اينجا پياده شود ديوان
 2، پاراگراف 79نامه اواسط اكتبر . 6    
شوراى انقالب هنوز . ه زير كنترل ارتش با شكست مواجه شدانتظام گفت كه تالش براى واردكردن پاسداران ب«    

 ».كننده پاسداران است كنترل
 2، پاراگراف )58فروردين  29( 79آوريل  18نامه . 7    
 ».ها ندارد انتظام گفت كه البته قرآن دستور عملى براى مجلس و هيئت اجرايى دولت و دادگاه«    
 ».العمر فرض كند جمهور مادام خودش را در مقام رئيس تواند انتظام گفت خمينى نمى«. 8    
 ».كند اهللا خودش را نماينده خدا در روى زمين فرض مى انتظام گفت آيت«. 9    
 9، پاراگراف )58تير  12( 79جوالى  8نامه . 10    
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سال قبل برگردانند خواهند زمان را به هزار بازرگان كسى است كه كارهاى غيرعملى روحانيون مرتجع را كه مى«    
 ».داند شناسد و مى مى
  ، خالصه)58مرداد  18( 79آگوست  9نامه . 11    
 ».خصوص از نفوذ مذهب در دولت نگران است انتظام به«    
 ».انتظام از تأثير افراد راديكال مذهبى در دولت و خمينى نگران است. 12    
 7همان نامه، پاراگراف . 13    
هايى كه  اند، همان كه خمينى دائماً تحت فشار افراد راديكالى قرار دارد كه اطراف او را احاطه كردهانتظام گفت «    

 ».اند مسلمانان خوب را از خمينى دور كرده و از روحانيت فرار داده
 ».انتظام گفت كه خمينى مرد خوبى است كه به آخونديسم اعتقادى ندارد«. 14    
 ».اند انيون همه را تحت تسلط خود  درآوردهانتظام گفت كه روح«. 15    
هاى مجلس را روحانيت خواهند گرفت استعفا داده  دليل اينكه نيم بيشتر از صندلى انتظام گفت كه به«. 16    

 ».است
 ».انتظام به ما هشدار داد كه احتماالً در چهارسال آينده بايستى با روحانيون سروكار داشته باشيم«. 17    
قدر ادامه خواهد داشت تا يك دولت منتخب مردم بر مجلس تسلط  انتظام گفت كه اين اعمال نفوذ آن«. 18    

 ».پيدا كند
 ».داند انتظام گفت، تسلط روحانيت بر دولت را براى اقتصاد كشور و جلب طبقه متوسط خطرناك مى«. 19    
 8همان نامه، پاراگراف . 20    
 ».ترين گروه است اسالمى قوىانتظام گفت كه حزب جمهورى «    
خواهند كه حكومت در اختيار روحانيت قرار  انتظام گفت كه بهشتى، رفسنجانى، موسوى از خمينى مى«. 21    

 ».داده شود
 7همان نامه، پاراگراف . 22    
 ».انتظام گفت كه مجلس جديد خبرگان با اكثريت روحانى خواهد بود«    
هاى مجلس را روحانيت خواهند گرفت استعفا داده  دليل اينكه نيم بيشترى از صندلى انتظام گفت كه به«. 23    

 »است
 1، پاراگراف )58اواخر مهر (نامه اواسط اكتبر . 24    
انتظام گفت كه بازرگان تصميم گرفته است كه از ورود روحانيون به صورت اكثريت در مجلس به هر شكلى «    

 ».مخالفت نمايد
 ».اند ظام گفت كه بازرگان، يزدى، انتظام در اواسط اكتبر در اين باره با خمينى جلسه داشتهانت«. 25    
 ».خواستند خمينى را قانع كنند كه مجلسى داراى اكثريت غيرروحانى باشد انتظام گفت كه مى. 26    



WWW.IRAN-AMIRENTEZAM.COM اميرانتظام عباس دفاعيات و محاكمه( 2 اتهام سوي آن( 

 
 

د چون اين حمايت باعث خواستند مانع از اين شوند كه خمينى از روحانيت حمايت نماي آنها همچنين مى«. 27    
 ».پيروزى آنها خواهد شد

 3، پاراگراف )58مرداد  18( 79آگوست  9نامه . 28    
 ».انتظام به استمپل گفت كه خيلى زود است كه براى مالقات خمينى اقدام شود«    
 13، پاراگراف )58مهر  23( 79اكتبر  15نامه . 29    

 ».اى ديدن خمينى از طريق يزدى اقدام كندتواند بر انتظام گفت كه كاردار مى«    
 2، پاراگراف )58مرداد  17( 79آگوست  8نامه . 30    
 ».انتظام گفت كه اين مسائل را او شخصاً با خمينى مطرح كرده است«    

  
. ده استبار يك مطلب را تكرار كر صورت گروه نشان دهد، سه براى اينكه مظهر و گرداننده اين جريانات را به -ح     

 :توجه فرماييد
 3، پاراگراف )58مهر  23( 79اكتبر  15نامه . 1 

داند كه مورد اعتماد خمينى  بازرگان، يزدى، چمران مى: انتظام خودش را عضو گروه كوچك مترقى شامل«    
 ».هستند

 13همين نامه، پاراگراف . 2    

او به بازرگان، يزدى، انتظام اعتماد . زند هم نمى را بهانتظام در جواب سؤال كاردار گفت كه خمينى اين روابط «    
 ».دارد و به همين دليل است كه ما در اينجا هستيم

 1نامه اواسط اكتبر، پاراگراف . 3    
 ».انتظام گفت كه بازرگان، يزدى، و انتظام در اواسط اكتبر در اين باره با خمينى جلسه داشتند«    

  
 :ر اين اسنادهاى شاخدار د دروغ - ط     
 :رسانم كنندگان اين مدارك را به استحضار دادگاه محترم مى عنوان نمونه دو دروغ شاخدار تهيه به    

 )]57دى  17( 79ژانويه  7نامه [ 

  گزارش اضافى از آقاى كاتم: موضوع    
 5پاراگراف     
 .مده است، دادآ REFTELكاتم توضيحات بيشترى درباره شوراى سلطنت كه در پاراگراف     
كسى كه مورد اعتماد شاه است و از (شود و على امينى  شوراى سلطنت از يك ژنرال كه توسط شاه انتخاب مى    

، نزيه وكيل دادگسترى تشكيل خواهد شد )نماينده خمينى در ايران(، بهشتى )كند طرفى مخالفين را حمايت مى
 .كننده خواهد بود تعيين) فرح(اى فوق رأى بين اعض) دو به دو(كه در صورت داشتن آراى مساوى 

وزير، مجلس منحل و انتخابات تجديد و مجلس جديد احتماالً قانون اساسى را مورد تجديدنظر  سنجابى نخست    
 .قرار خواهد داد و شاه را حذف خواهد كرد
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 )]58دى  28( 79ژانويه  18نامه [    

  از متن انگليسى 9و  8، سطر 1پاراگراف     
 ».على امينى در پاريس از خمينى خواست كه به ايران بازگردد«    
  

 :عدم افشاى مطالب از طرف اميرانتظام -ى     
هاى محرمانه، تكرار مطالب موردنظرشان براى القاى  بودن اين اسناد از نظر تكنيك نامه عالوه بر اثبات ساختگى    

با شنيدن اين . رسيم كه انتظام، هيچ اطالعى به آنها نداده است مىآنها در دفعات مكرر، به مطالبى از زبان خودشان 
مطالب از زبان خودشان براى شما مسلم خواهد شد كه انتظام هرگز مطلبى به آنها نگفته و همه آنچه ساخته و 

طور  اما خداوند، به. اند براى القاى همين فكر است كه انتظام سفره دلش را براى دشمن باز كرده است پرداخته
به . اند دروغ محض است دهد كه آنچه ساخته و پرداخته دارد و نشان مى آسايى نقاب از چهره آنها برمى معجزه

 :جمالت خودشان توجه فرماييد
 6، پاراگراف )57دى  19( 79ژانويه  9نامه . 1 

برنامه داريم ولى از افشاى  هاى اقتصادى براى اداره امور كشور پس از خروج شاه انتظام گفت كه در مورد برنامه«    
 ».آن خوددارى كرد

  ، خالصه)57دى  27( 79ژانويه  17نامه . 2    
نفر تشكيل شده است، دكتر سحابى و انتظام عضو اين كميته  5ژانويه با عضويت  17كميته اعتصاب در «    

 ».انتظام از ذكر نام افراد كميته خوددارى كرد. هستند
 3، پاراگراف )57بهمن  2( 79ژانويه  22نامه . 3    
ساعت آينده خواهد بود، محل امنى براى اين مالقات درنظر  24اى با ارتش احتماالً در  انتظام گفت كه جلسه«    

 ».)انتظام محل مالقات را نگفت. (گرفته شده است
 4، پاراگراف )57بهمن  2( 79ژانويه  22نامه . 4    
 22قرار است كه بختيار را در عصر روز ) نام او را فاش نكرد(هبران نهضت آزادى انتظام گفت كه او و يكى از ر«    

 ».مالقات كنند) 57بهمن  2(ژانويه 
 4، پاراگراف )58فروردين  27( 79آوريل  16نامه . 5    
ز افشاى ا(او با وجود تالش زياد افراد ما . شود انتظام گفت كه بيشتر تصميمات توسط شوراى انقالب اتخاذ مى«    

 ».هيچ اطالعى نداد) نام اعضاى شوراى انقالب خوددارى كرد
 5، پاراگراف )58تير  3( 79ژوئن  24نامه . 6    
 ».نمايد گيرى مى دانيم كه چرا انتظام از دولت كناره درستى نمى ما به«    
 1، پاراگراف )58تير  19( 79جوالى  10نامه . 7    
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كند، ما  پلماتيك تهران مطرح است اين است كه چرا اميرانتظام تهران را ترك مىشدت در محافل دي سؤالى كه به« 
 ».جواب درستى براى آن نداريم

 2، پاراگراف )58مرداد  17( 79جوالى  31نامه . 8    
 ».تواند فهم ما را نسبت به مسائل سياسى باال ببرد انتظام اگر بخواهد مى«    
 4، پاراگراف )58د مردا 17( 79آگوست  8نامه . 9    
رتبه ديگر است، كه نام او را بعداً خواهد  كننده اطالعات بازرگان و يزدى و يك فرد عالى انتظام گفت كه دريافت«    
 ».)وزير پس از كسب اجازه از نخست. (داد
 10پاراگراف ) 58مرداد  18( 79آگوست  19نامه . 10    

 ».الب خوددارى كردانتظام از افشاى نام اعضاى شوراى انق«    
 4، پاراگراف )58شهريور  10( 79سپتامبر  1نامه . 11    
به ) 58شهريور  3(آگوست  25نفر دانشجوى كُرد كه عليه سفارت ايران تظاهراتى در  200پيمايى  انتظام از راه«    

 ».د، حرفى نزدروى سفارت ايران اعتصاب غذا كرده بودن راه انداخته بودند و بعد هم يك هفته در پياده
  

دل ما به صورت  شان به اذهان مردم صديق و ساده مطالب ديگرى كه باز براى القاى اهداف ضدبشرى -ك     
هاى دانشجويان كه در روزنامه جمهورى اسالمى چاپ  اين مطالب را از روى افشاگرى. اند تكرارى در اسناد آورده

 .مالحظه فرماييد. ام شده است استخراج كرده
و برحسب تاريخ تنظيم شده و جهت القاى ايده » ى«تا » الف«هفده صفحه مطالب تكرارى كه برحسب حروف     

 2تابلوى شماره «به ضميمه  1360اسفند  12همكارى اميرانتظام و يزدى و بازرگان با دولت امريكا است، در تاريخ 
 .اده شدفرست) 24(براى آقاى ميرمهدى) 23(توسط آقاى مظاهرى» جنايت امريكا

... ام اند، كه از من گفته شده و سفره دلم را باز كرده اين براى اثبات اين است كه آنچه را كه به من نسبت داده    
 .دروغ محض است

خواستند مطالب را در  وسيله تكرار مى ها به گوييد امريكايى طور كه مى آقاى اميرانتظام همان: اهللا گيالنى آيت    
كردن اين مطلب در  در حال حك» اثبات شد«و يا » ثابت كردم«خود شما هم با تكرار اينكه  ذهن مردم حك كنند،
كدام از فنون استدالل، مطالب شما قابل  كه واقع امر اين است كه روى هيچ باشيد درحالى ذهن دادگاه و مردم مى

اگر حجت عرفى شد  كنم كه مطالب شما حجت عرفى باشد، مطالب شما تطبيق نيست من از شما استدعا مى
 .دادگاه موظف است كه بپذيرد

باشم، آنچه كه  من يك مهندس مى. آقاى گيالنى من نه متخصص ادبيات، نه وكيل و نه قاضى هستم: اميرانتظام    
 كنم و قضاوتش با تاريخ، با ملت ايران و با شماست، من  حقيقت است بيان مى

  
 15عكس شماره     
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گويم و بايد بگويم، من استدالل را برپايه حقايق  دانم مى و آنچه را كه مى. تسليم محض به رضاى خداوند هستم 

اند  ها بار تكرار كرده اند ضمن حقايقى كه وجود دارد مطالبى را ده داليل من اين است كه اينها آمده. خودم بنا كردم
كند  خواهم آنچه از مطالب من كه با حقايق تطبيق مى ن از دادگاه مىم. تا به ذهن خواننده يا شنونده القا شود

 .بپذيرد و بقيه را نه
من استدالالت را در بيان . گويم و بايستى بگويم و شما اجازه فرموديد كه من حرف بزنم دانم مى آنچه را كه مى    

كردن لوازم جراحى يك اصل  فونىكردن و ضدع مثال زدم كه در جراحى استريل. دانم حقايق اطالعات خودم مى
در كار محرمانه . شده عمل بكند شود كه با وسايل ولوازم غيراستريل است ولى هيچ جراحى وارد اتاق جراحى نمى
كنم كه اين  ام و من تكرار مى كنيد و اين جدولى را كه من درست كرده وقتى شما نام يك فرد عضوشان را فاش مى

اميرانتظام به جدولى كه درست كرده اشاره . [است حاال شما بپذيريد يا نپذيريداز نظر من و دنيا ثابت شده 
در اين جدول اسم من را، اسم مستعار من را و موضوع مورد بحث را و شماره تلفن را در يك سند آورده، ] كند مى

نشده شكم يك  ريلماند كه شما با چاقوى است درست مثل اين مى. دهند در هيچ جاى عالم چنين كارى انجام نمى
من فقط حقايق را . كنم نه بلدم مغلطه بكنم فرماييد، من نه مغلطه مى حاال شما هر بيانى مى. مريضى را پاره كنيد

ضمن حقايقى ... بودن مدارك خدمتتان عرض كردم اين همه گويم داليل ديگرى كه من از نظر اثبات ساختگى مى
اند  ام، با من مالقات داشتند، با من صحبت كردند، آمده ، من سفير بودهام وزير بوده كه وجود دارد من معاون نخست

دليل اينكه در ذهن خواننده و  بار به 30بار،  40بار،  55. اند، مثل مطالبى كه خدمتتان است مطالبى را تكرار كرده
و براى خدمت به  شنونده القا بكنند كه دولت موقت، دولت امريكايى است، اميرانتظام يك فرد امريكايى است،

كردن كار  خوانم ضمناً براى راهنمايى و ساده دادن اين حقايق اينها را مى من براى نشان. كرده است امريكا كار مى
ها هست يك گفتار عادى از يك مالقات رسمى سياسى روزانه است  كنم كه آنچه در اين نامه دادگاه اين را عرض مى

عنوان يك رياكار از  عنوان يك آرتيست، به اميرانتظام را به. ند بپذيرد و يا رد كندتوا دادگاه مى. هاست و تمام مصاحبه
رود  تواند اينجا يك حرفى بزند و صدها مجادله بكند ولى مى عنوان يك فردى كه مى يك مالقات رسمى سياسى به
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دهند، توجه  گزارش مىها  زند معرفى كند و اين درحالى است كه خود امريكايى پشت پرده يك جور ديگر حرف مى
 :كنيد
كه در پاراگراف  درحالى. ام كه روابط ايران و امريكا را خوب بكنم ام سفير شده نويسد اميرانتظام گفته من آمده مى    

من . گويد كه اميرانتظام گفته من به دستور بازرگان آمدم كه مواضع دولت انقالب را توضيح بدهم همان فرد مى 6
عرض كردم خدمت شما كه رأى دادگاه بستگى به خواست . دهم دشان را به شما نشان مىدارم نقض گفتار خو

. هيچ وحشتى ندارم، اگر قرار است بميرم با كمال سربلندى خواهم مرد. خداوند دارد، من تسليم رضا خدا هستم
و فقيه هم  عرض كردم من قاضى نيستم، حقوقدان نيستم،. كنم و اين طبق شعور و تحليل من بوده ثابت مى

ام  نشسته. ام و هر صفحه الاقل بيست، سى جمله دارد برگ را ترجمه كرده 144ام،  نيستم، طبق شعور خودم نشسته
اگر اميرانتظام جاسوس امريكا بود بايستى كه اعضاى شوراى انقالب ... ام ام و با هم مقايسه كرده جمالت را جدا كرده

اند وحدت و همبستگى ملت ما را  كنيد اينها فقط و فقط خواسته حظه مىمال. كرد را كه مورد نظر آنهاست فاش مى
كوشم چهره  بنده مى. كنم كه اميرانتظام اصالً مطرح نيست ام و باز تأكيد مى از بين ببرند، من خدمتتان بارها گفته

كديگر قرار داده براى اى كه به كار برده و وحدت مردم ما را متالشى كرده و مقابل ي كثيف امريكا را در اين حيله
من مطالب . بنابراين اجازه بدهيد. شما و ملت ايران روشن كنم و قضاوتش هم با شما، ملت، خدا و تاريخ است

گويم و جز اين هم من بلد نيستم كه در حضورتان بگويم،  گويم، راجع به همين مطالب مى خودشان را مى
 .گويم حقايقى است از روى اسناد آنچه مى. هم بلد نيستمبازى هم بلد نيستم، عرض كردم من سخنرانى  شعبده

دل ما به صورت تكرارى در  مطالب ديگرى كه باز براى القاى اهداف كثيفشان به اذهان مردم صديق و ساده    
طور  هاى دانشجويان كه خوشبختانه در روزنامه جمهورى اسالمى به اند، اين مطالب را از روى افشاگرى اسناد آورده

 :فرماييد ام و مالحظه مى مل چاپ شده بود استخراج كردهكا
  
 )ف(و ) ث(مطلب  
با توجه به احتياج «... از تحليل 53، ستون پنجم، سطر 3، صفحه 59بهمن  11روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 1 

بايد مسئوالنه عمل  هاى فروش نظامى در امريكا، ما ايران به قطعات يدكى و احتياط و سوءظن ايران در مورد سپرده
توانند  كرده و بازرگان را قدرت دهيم و مطمئن باشيم كه در آينده در ارتش ايران، دوستانى خواهيم داشت كه مى

 ».معضالت سياسى مملكت را راهگشا باشند
 .47، ستون دوم، سطر 2، صفحه 59بهمن  13روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 2    
    » خارجه امريكا، با توجه به احتياج ايران به قطعات يدكى و احتياط و سوءظن ايران در مورد از استمپل به وزارت

هاى فروش نظامى در امريكا ما بايد مسئوالنه عمل كرده و بازرگان را قدرت دهيم و مطمئن باشيم كه در  سپرده
 ».را راهگشا باشندتوانند معضالت سياسى مملكت  آينده در ارتش ايران، دوستانى خواهيم داشت كه مى

 .، ستون ششم، سطر اول3، صفحه 59بهمن  15روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 3    
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هاى فروش  با توجه به احتياج ايران به قطعات يدكى و احتياط و سوءظن ايران در مورد سپرده... گزارشگر«    
و مطمئن باشيم كه در آينده در ارتش ايران،  نظامى در امريكا ما بايد مسئوالنه عمل كرده و بازرگان را قدرت دهيم

 ».توانند معضالت سياسى مملكت را راهگشا باشند دوستانى خواهيم داشت كه مى
 47، ستون سوم، سطر 8، صفحه 59بهمن  29روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 4    

يدكى و احتياط و سوءظن ايران در ، با توجه به احتياج ايران به قطعات 58شهريور  14از ساندرز به نيوسام «    
هاى فروش نظامى در امريكا ما بايد مسئوالنه عمل كرده و بازرگان را قدرت دهيم و مطمئن باشيم كه  مورد سپرده

 ».توانند معضالت سياسى مملكت را راهگشا باشند در آينده در ارتش ايران، دوستانى خواهيم داشت كه مى
 69، ستون آخر، سطر 3، صفحه 59بهمن  11مورخ  روزنامه جمهورى اسالمى،. 5    

خواهيم مسئوالنه بر روى مسائل نظامى كار كنيم تا اين كه به  ، ما مى58شهريور  14از ساندرز به نيوسام، «    
دولت بازرگان قدرت دهيم و مطمئن باشيم كه براى اوضاع آينده سياسى مملكت دوستانى در ارتش داريم كه 

 ».ت سياسى مملكت راهگشا باشندممكن است در معضال
 ».مان در ايران هستيم ما همچنين خواهان يك رفتار مطلوب و مساوى براى طرفداران خصوصى... «    
 24، ستون دوم، سطر 8، صفحه 59بهمن  29روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 6    

ها در مورد سپرده مالى  ه دهيم؟ ايرانى، چگونه روابط نظاميان را توسع58از ساندرز به نيوسام، شهريور «    
ولى براى . آنها به قطعات يدكى و حفاظت تكنيكى نيازمندند. هاى نظامى سوءظن دارند خودشان در مقابل فروش

خواهيم بر روى مسائل نظامى كار كنيم تا اينكه  ما مسئوالنه مى. ترسند كه از ما تقاضا كنند مسائل سياسى مى
و مطمئن باشيم كه براى اوضاع آينده سياسى مملكت دوستانى در ارتش داريم كه ممكن  بازرگان را قدرت دهيم

 ».است در معضالت سياسى مملكت راهگشا باشند
 )ت(مطلب  
 22، ستون آخر، سطر 3، صفحه 59بهمن  11روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 1 

 .در منزلش انجام داده است) 57ماه  دى( 79نويه ژا 14سوليوان در مالقاتى كه با دكتر سنجابى در : گزارشگر«    
سنجابى . گويد كه همين قانون اساسى براى ايران كافى است، سلطنت در چهارچوب قانون اساسى سنجابى مى    

سنجابى گفت كه وى در رابطه با حزبش روى . رود معتقد است كه خمينى در حمله به سلطنت خيلى تند مى
 .د و او احتياج دارد اين كار را انجام دهدخواهد كار بكن جوانان مى

نام او هنوز جزو مخالفين . هايى مثل اياالت متحده است كند و به دنبال دوست سنجابى احساس تنهايى مى    
 ».تواند براى بعدها نقش مهمى بازى كند هرحال او از مغزش و از تجربياتش مى رود، به شمار مى به

 98، ستون سوم، سطر 11، صفحه 59بهمن  21ى، مورخ روزنامه جمهورى اسالم. 2    

گويد  در محل سفارت، سنجابى مى) 57ماه  دى(ژانويه  23سوليوان در مالقاتى با دكتر سنجابى در : گزارشگر«    
كه همين قانون اساسى كه هست براى ايران كافى است، سلطنت در چهارچوب قانون اساسى، سنجابى معتقد است 
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سنجابى گفت كه در انتخاب هر روشى موافقت خمينى شرط . رود مله به سلطنت خيلى تند مىكه خمينى در ح
 .اگر خمينى موافقت كند. است
هايى مثل اياالت متحده است، نام او هنوز جزو مخالفين  كند و به دنبال دوست سنجابى احساس تنهايى مى    
 .تواند براى بعدها نقش مهمى بازى كند هرحال او از مغزش و از تجربياتش مى به. رود شمار مى به

 ».خواهد كار كند و او احتياج دارد اين كار را انجام دهد سنجابى گفت كه وى در رابطه با حزبش روى جوانان مى    
  
 )ج(مطلب  
 .21، ستون پنجم، سطر 16، صفحه 59بهمن  12روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 1 

شدن  در مدارس بين محصلين و بين كادر مدارس و يا هردو كه منجر به بسته جان گريوز، نفاق: گزارشگر«    
هايى  هاى افراطى كه باعث نارضايتى عمومى و همچنين به شيوه قبل از انقالب، چهلم مدارس و يا محيط خشونت

 ».بعد از چهلم گرفته شود
 .36طر ، ستون ششم، س3، صفحه 59بهمن  15روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 2    
نفاق در مدارس بين محصلين و بين كادر مدارس و يا هر دو كه منجر : از نامه لينگن به برژينسكى: گزارشگر«    

هاى افراطى كه باعث نارضايتى عمومى و همچنين به شيوه قبل از انقالب  شدن مدارس يا محيط خشونت به بسته
 ».رگى در سقوط شاه داشتاى كه نقش بز شيوه. هايى بعد از چهلم گرفته شود چهلم

  
 )چ(مطلب  
 15، ستون پنجم، سطر 16، صفحه 59بهمن  12روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 1 

اى تحريك شده باشد  هاى قوى منطقه اى كه توسط نارضايتى جان گريوز، يكى از نيروهاى تمركزيافته: گزارشگر«    
شدن مناطق نفتى  شدن و بسته رو شوند ممكن است باعث تعطيل و اگر با اينها به اندازه كافى به طرز غلطى روبه

گرايى را خراب كنند كه توده مردم با رهبران مذهبى  گردند و يا اقتصاد سنتى را از هم بپاشند و يا جورى ملى
 ».عرضه خود مخالف شوند بى
 30، ستون ششم، سطر 3، صفحه 59بهمن  15روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 2    

اى و قوى  هاى منطقه اى كه توسط نارضايتى يكى از نيروهاى تمركزيافته: از نامه لينگن به برژينسكى: گزارشگر«    
شدن و  رو شوند ممكن است باعث تعطيل تحريك شده باشد و اگر با اينها به اندازه كافى به طرز غلطى روبه

گرايى را خراب كنند كه توده مردم  و يا جورى ملى شدن مناطق نفتى گردند و يا اقتصاد نفتى را از هم بپاشند بسته
 ».عرضه خود مخالف باشند با رهبران مذهبى بى

  
 )خ(مطلب  
 11، ستون سوم، سطر 16، صفحه 59بهمن  12روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 1 
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هدى بازرگان و دستگاه حكومت ايران بين دولت موقت اسالمى م: از نامه چارلز ناس به وزارت امور خارجه«    
ها،  تشكيالت كميته. شود شوند، تقسيم مى وسيله امام خمينى و رهبران مذهبى هدايت مى هاى انقالب كه به كميته

دهد غالباً برخوردهايى بين اين  كنند و خمينى شخصاً به هركه دستور مى مقدار زيادى مستقل از حكومت عمل مى
 .خارجى ايران انعكاس دارد گيرد و اينها در سياست دو تشكيالت صورت مى

 .رسانند ها خارج از ضوابط دولتى گزارشات را مستقيماً به خمينى مى كميته    
هاى سياسى  بازرگان و بسيارى از همقطاران او تمايل دارند كه سياست خارجى ايران و مسائل امنيتى را در قالب    

 ».كند سنگينى مى رايج حل كنند و تاريخ روابط ايران و روسيه بر دوش آنها
 24، ستون هفتم، سطر 5، صفحه 59اسفند  23روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 2    

دستگاه حكومت ايران بين دولت موقت جمهورى اسالمى مهدى بازرگان : از تلگراف ناس به وزارت امور خارجه«    
تشكيالت . شود شوند، تقسيم مى ت مىاهللا خمينى و رهبران مذهبى هداي وسيله آيت هاى انقالب كه به و كميته
غالباً . دهد كنند و خمينى شخصاً به هردو دستور مى ها به مقدار زيادى مستقل از حكومت عمل مى كميته

 .گيرد و اينها در سياست خارجى ايران انعكاس دارد برخوردهايى بين اين دو تشكيالت صورت مى
هاى سياسى رايج  رند كه سياست خارجى و مسائل امنيتى را در قالببازرگان و بسيارى از همقطاران او تمايل دا    

 ».كند تاريخ روابط ايران و روسيه بر دوش آنها سنگينى مى. حل كنند
  
 )د(مطلب  
 46، ستون سوم، سطر 16، صفحه 59بهمن  12روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 1 

هاى داخلى رژيم و  ها تابعى است از كوشش ديدگاه از ناس به وزارت خارجه، ادامه برخورد بين اين دو«    
ها و افكار و رفتارها  سردى خواهد گراييد، سپس انديشه ها به اين دوگانگى بين دولت رسمى و كميته. پيشرفتش

اگر اين برخورد به آرامى نگرايد در اوضاع خارجى ايران تأثير . تركيب شده و درجه باالترى را كسب خواهد كرد
ت و اين حالت تا موقعى كه يك تشكيالت اسالمى نهايتاً مستقر نشود و يا اينكه دولت ساقط شود و يا خواهد داش

انتصاب اخير دكتر يزدى يكى از مشاوران نزديك خمينى به سمت وزير . رفتارش را عوض كند ادامه خواهد داشت
ى بود براى تغيير جهت سياست امور خارجه به جاى يكى از رهبران ملى، دكتر كريم سنجابى قسمتى از كوشش

تواند شرايط را درك كرده،  ضمناً يزدى از دنياى پيشرفته است و احتماالً مى. خارجى در جهت نظريات امام خمينى
 ».بهتر از بقيه امام را به بازرگان مرتبط كند

 50، ستون هفتم، سطر 5، صفحه 59اسفند  23روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 2    

هاى داخلى رژيم و  ها تابعى است از كوشش ناس به وزارت خارجه امريكا، ادامه برخورد بين اين دو ديدگاهاز «    
ها و افكار و رفتارها تركيب شده و  ها منتفى شود، انديشه اگر اين دوگانگى بين دولت رسمى و كميته. پيشرفتش

يد در اوضاع خارجى ايران تأثير خواهد داشت و اگر اين برخورد به آرامى نگرا. درجه باالترى را كسب خواهد كرد
اين حالت تا موقعى كه يك تشكيالت اسالمى نهايتاً مستقر نشود و يا اين كه دولت ساقط شود و يا رفتارش توسط 
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دكتر يزدى يكى از مشاوران نزديك خمينى به ) آوريل(انتصاب اخير . افراد داخلى تصحيح نشود، ادامه خواهد داشت
جاى يكى از رهبران ملى دكتر كريم سنجابى قسمتى از كوششى بود در جهت  مور خارجه بهسمت وزير ا

ضمناً يزدى مردى از دنياى پيشرفته است و . كردن نظريات خمينى بخشيدن به سياست خارجى در جهت پياده نظم
 ».كند تواند شرايط را درك كرده و بهتر از بقيه مشاوران امام با بازرگان همكارى احتماالً مى

  
 )س(مطلب  
 99، ستون سوم، سطر 16، صفحه 59بهمن  12روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 1 

اگر دولت دوام پيدا كند روابط اقتصادى و سياسى خواهد بود كه يكى موقعيت بهترى براى ما ...  -از ناس «    
 ».دست خواهد آورد به

 14، ستون هشتم، سطر 5، صفحه 59اسفند  23روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 2    

حل سريع و مؤثرى كه سياست افراطى نوين ايران را معتدل نمايد  در حال حاضر من هيچ راه -از ناس «    
كنيم كه ذهن امام خمينى و طرفدارانش را تعديل كنيم و  آيد ما سعى مى دست مى هايى كه به در فرصت. بينم نمى

خواهيم در  ما مى. وضع ما در قبال دولت خيلى خوب است. دهيم به او انجام مىوسيله افراد نزديك  اين عمل را به
در مناقشاتى كه قطعاً به وجود خواهد آمد . برابر درخواست اطالعات سياسى و مشاور در ارتش پاسخ بدهيم

د بود كه اگر اين دولت دوام پيدا كند روابط اقتصادى و سياسى چنان خواه. خواهيم نقش مثبت داشته باشيم مى
 ».دست خواهد آمد يك موقعيت بهترى براى ما به

  
 )ش(مطلب  
 34، ستون دوم، سطر 2، صفحه 59بهمن  12روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 1 

از تحليل نقش امريكا در ايران، از استمپل به وزارت خارجه امريكا، هر دولتى كه در ايران بر سر كار آيد، چه «    
دارى مايل خواهد بود كه دسترسى به تكنولوژى امريكا و مقدارى  د و يا چه طرفدار سرمايهطرفدار شوروى باش

هاى نظامى و مواد غذايى داشته باشد كه بدون احترام به امريكا اين موارد جزيى در اختيار آنها قرار نخواهد  كمك
 ».ا غيرقابل قبول است قرار گيردبنابراين بايد دولت موقت خمينى در جريان اينكه سياست ايران براى م. گرفت

 12، ستون چهارم، سطر 2، صفحه 59بهمن  13روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 2    

دارى،  از ساندرز به نيوسام، هر دولتى كه در ايران بر سر كار بيايد چه طرفدار شوروى و يا چه طرفدار سرمايه«    
بدون . هاى نظامى و مواد غذايى داشته باشد و مقدارى كمكمايل خواهد بود كه دسترسى به تكنولوژى امريكا 

بنابراين بايد دولت موقت و خمينى را در اين . احترام به امريكا اين موارد جزيى در اختيار آنها قرار نخواهد گرفت
 ».جريان كه اين سياست براى ما غيرقابل قبول است، قرار دهيم

  
 )گ(مطلب  
 53، ستون ششم، سطر 3، صفحه 59بهمن  11مورخ روزنامه جمهورى اسالمى، . 1 
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كاردار ايران در الجزاير امروز به من اطالع داد كه با تهران تماس خواهد گرفت تا امكان تمايل بازرگان يا يكى «    
از اعضاى هيئت دولت ايران را براى مالقات با دكتر برژينسكى يا مقامات ديگر امريكايى كه از الجزاير ديدن 

 ».ند، سؤال كندكن مى
 30، ستون چهارم، سطر 11، صفحه 59بهمن  21روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 2    

كاردار ايران در الجزاير امروز به من اطالع داد كه با تهران تماس خواهد گرفت تا امكان تمايل بازرگان يا يكى «    
يا مقامات ديگر امريكايى كه از الجزاير ديدن از اعضاى هيئت دولت ايران را براى مالقات با دكتر برژينسكى 

 ».كنند، سؤال كند مى
  
 )ق(مطلب  
 55، ستون دوم، سطر 2، صفحه 59بهمن  13روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 1 

. ها را فراتر نهيم اگر ايران مايل باشيد ايم كه قدم ، ما آماده79سپتامبر  13از هنرى پرشت واشنگتن به لينگن «    
آمادگى داريم كه ايران هرچه بخواهد همكارى كنيم براى مثال تبادل خبرى، توسعه كشاورزى، كنترل مواد ما 

هاى خبرى براى  ماندن به سايت حتى ما به باقى. وجودآوردن كار و استخدام آنها، مديريت منابع نفتى مخدر، به
مند هستيم و در يك موقعيت  ، عالقهو سودى كه اين موضوع براى صلح جهانى دارد( SALT)» سالت«تحقيقات 

ما . ها را اداره كنند ها سايت ها بحث كرده و اجازه دهيم كه ايرانى مناسب آماده هستيم كه در اين مورد با ايرانى
 ».اميدواريم كه ايران اين حركات را حركات خالصانه تلقى كند

 95پنجم، سطر  ، ستون3، صفحه 59بهمن  15روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 2    

اگر ايران مايل باشد ما آمادگى داريم كه ايران هرچه بخواهد . ها را فراتر نهيم ايم كه قدم گزارشگر، ما آماده«    
وجودآوردن كار و استخدام،  همكارى كنيم براى مثال مبادالت خبرى، توسعه كشاورزى، كنترل مواد مخدر، به

و سودى كه اين موضوع (SALT)هاى خبرى براى تحقيقات سالت  سايتحتى ما موافقيم كه . مديريت منابع نفتى
ها بحث كرده و  مند و آماده هستيم كه در يك موقعيت مناسب در اين مورد با ايرانى براى صلح جهانى دارد، عالقه

 ».كندما اميدواريم كه ايران اين حركات را خالصانه تلقى . ها را اداره كنند ها سايت اجازه دهيم كه ايرانى
  
 )ع(مطلب  
 34، ستون سوم، سطر 16، صفحه 59بهمن  12روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 1 

طور كه امور داخلى ايران به دو شاخه رسمى و غيررسمى تقسيم يافته و  از ناس به وزارت خارجه امريكا، همان«    
انقالبى اسالمى و جريان اين سياست بين دو جريان افكار . جريان سياست خارجى آن هم، چنين است

هاى مشخص از آنجا مشاهده شد كه در عرصه  نشانه. گرا در حال نوسان است كارانه سياسيون ملى محافظه
رو و حمالت دائمى لفظى به  جستن از اعراب ميانه المللى يك گرايشى به سوى كشورهاى راديكال و نيز دورى بين

ها و  جناح ديگر تمايل به همكارى دولت با دولت. ها پديدآمده درتاسرائيل و صهيونيسم و بدگمانى نسبت به ابرق
هاى دوگانه تا زمانى كه دولت دائمى مستقر نشده باشد  اين سياست. كوشش در جهت بناى يك اقتصاد مدرن دارد
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سيار كردن سياست راديكال در موقعيت فعلى ب كوشش ما براى معتدل. و يا اين دولت تعويض نشده باشد، ادامه دارد
 ».محدود است

 5، ستون آخر، سطر 3، صفحه 59بهمن  15روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 2    
طور كه امور داخلى ايران به دو شاخه رسمى و غيررسمى تقسيم يافته  از تحليل قوه ابتكارات سياسى، همان«    

كارانه  سالمى و جريان محافظهاين سياست بين دو جريان افكار انقالبى ا. اش نيز چنين است سياست خارجى
المللى يك گرايش  هاى مشخص از آنجا مشاهده شد كه در عرصه بين گرا در حال نوسان است و نشانه سياسيون ملى

حمالت دائمى و لفظى به اسرائيل و . رو پديد آمده جستن از اعراب ميانه به سوى كشورهاى راديكال و نيز دورى
ها و كوشش در جهت بناى  ها، جناح ديگر تمايل به همكارى دولت با دولت رقدرتصهيونيسم و بدگمانى نسبت به اب

هاى دوگانه تا زمانى كه دولت دائمى مستقر نشده باشد و يا اين دولت تعويض  اين سياست. يك اقتصاد مدرن دارد
 ».ود استكردن سياست راديكال در موقعيت فعلى بسيار محد كوشش ما براى معتدل. نشده باشد ادامه دارد

 20، ستون هفتم، سطر 5، صفحه 59اسفند  23روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 3    

طور كه سياست امور داخلى ايران به دو شاخه رسمى و غيررسمى تغيير  از ناس به وزارت خارجه امريكا، همان«    
كارانه  سالمى و جريان محافظهيافته، سياست خارجيش نيز چنين است، اين سياست بين دو جريان افكار افراطى ا

المللى يك گرايش به  نشانه مشخص از آنجا مشاهده شد كه در عرصه بين. گرا در حال نوسان است سياسيون ملى
رو پديد آمده، با حمالت دائمى لفظى به اسرائيل و  جستن از اعراب ميانه سوى كشورهاى راديكال و نيز دورى

كردن برمبناى دولتى و  ها فقط در سطح لفظى و همراه با آمادگى معامله تصهيونيسم و بدگمانى نسبت به ابرقدر
هاى دوگانه تا زمانى كه دولت دائمى  اين سياست. هاى اقتصادى متمايل به كشورهاى كمى پيشرفته در سياست

ديكال در كردن سياست را توانايى ما براى معتدل. مستقر نشده باشد و يا اين دولت تعويض نشده باشد ادامه دارد
 ».موقعيت فعلى بسيار محدود است

  
 )ل(مطلب  
 20، سطر 3، ستون 7، صفحه 59بهمن  12روزنامه اطالعات، مورخ . 1 

خاطرنشان ساخت ايران (...) از سفارت به وزارت خارجه امريكا او  4253شماره  58بهشت  در مالقات سوم اردى«    
انتقادات فعلى از امريكا از اين عقيده غلط كه . كا احتياج داردبراى محفوظبودن در مقابل شوروى به كمك امري

 ».تواند به طور كامل رفع شود اين مشكل مى. گيرد كند سرچشمه مى امريكا در امور داخلى ايران دخالت مى
  ، سطر اول3، ستون 59بهمن  30روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 2    
در رابطه با (...) ، از سفارت امريكا در ايران به وزارت خارجه امريكا 79ويه ژان 10، تاريخ 513محرمانه شماره «    

هاى امريكا در گذشته  او قدردانى خود را از كمك. روابط آينده مابين ايران و امريكا خيلى مهربان و خوشبين بود
ج به خريد آن و اظهار داشت و متذكر شد كه ايران همان اندازه محتاج به فروش نفت است كه امريكا محتا

انتقادات فعلى از . خاطرنشان ساخت كه ايران براى محفوظماندن در مقابل شوروى به كمك امريكا احتياج دارد
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تواند  اين مشكل مى. گيرد كند سرچشمه مى امريكا از اين عقيده غلط كه امريكا در امور داخلى ايران دخالت مى
 ».طور كامل رفع شود به
  
 )ك(مطلب  
 56، ستون سوم، سطر 2، صفحه 59بهمن  13امه جمهورى اسالمى، مورخ روزن. 1 

هاى  رو باشد و ناسيوناليست خواهيم براى ايران كارى كنيم كه ميانه ، ما مى58از ساندرز به نيوسام، شهريور «    
توانيم  مىدر ضمن تا قبل از استقرار دولت جديد ما . مخالف مذهب تسلط بيشترى در اداره مملكت داشته باشند

بايستى يك موقعيت توأم با اطمينان و احترام در ايران رواج دهيم، ما . طريق نفوذ در ايران را امتحان كنيم
 ».معتقديم كه بايستى حاال شروع به رفع مسائل دوطرف بكنيم و پيشنهادهاى زير را ارائه دهيم

 12پنجم، سطر ، ستون 3، صفحه 59بهمن  15روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 2    

هاى  رو باشد و ناسيوناليست خواهيم براى ايرانى كارى كنيم كه ميانه ، ما مى58از ساندرز به نيوسام، شهريور «    
توانيم  مخالف روحانيت تسلط بيشترى در اداره مملكت داشته باشند و در ضمن تا قبل از استقرار دولت جديد ما مى

، بايستى يك موقعيت توأم با اطمينان و احترام در ايران رواج دهيم، ما طريق نفوذ در ايران را امتحان كنيم
 ».معتقديم كه بايستى حاال شروع به رفع مسائل دوطرف بكنيم و پيشنهادهاى زير را ارائه دهيم

  
 )ى(مطلب  
 
 89، ستون سوم، سطر 16، صفحه 59بهمن  12روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 1 

كردن روابط دوطرفه  طرف ديگر من معتقدم كه دولت سعى و كوشش خواهد كرد براى متعادل از -... از ناس «    
طور  وزير و همرديفان وزيرش تمايالت آنها را به سياسى با امريكا و ساير كشورهاى غربى، مالقات اخير بنده با نخست

. ن در زمينه نظامى نشان دادواضح براى بستن قرارداد تكنيكى و اقتصادى شامل قطعات يدكى و حضور مستشارا
كاران در  حدى را كه محافظه. مندند كه براى گسترش اسالم از امكانات اقتصادى ونظامى استفاده نشود آنها عالقه

هاى سياسى مردم  گيرى نيست و بيشتر ربط دارد به برداشت كنند، قابل اندازه زير نام مليت عليه ايدئولوژى ادعا مى
 ».تا يك فشار خارجى

 4، ستون آخر، سطر 5، صفحه 59اسفند  23روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 2    
كردن روابط دوطرفه سياسى با امريكا و  از طرف ديگر من معتقدم كه دولت رسمى براى متعادل -... از ناس «    

يالت آنها را وزير و همرديفان وزيرش تما مالقات اخير بنده با نخست. ساير كشورهاى غربى كوشش خواهد كرد
طور واضح براى بستن قرارداد تكنيكى و اقتصادى شامل قطعات يدكى و حضور مستشاران در زمينه نظامى نشان  به

عنوان  توانند انجام دهند تا اجازه ندهند جناح اسالمى از پول و اسلحه به مندند كه هر كارى مى آنها عالقه. داده است
كنند قابل  كارها در زير نام مليت عليه ايدئولوژى ادعا مى كه محافظه حدى را. پشتوانه نظريات استفاده كند

 ».گيرى خارجى هاى سياسى مردم تا يك موضع گيرى نيست و بيشتر ربط دارد به برداشت اندازه
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 )ه(مطلب  
 60، ستون سوم، سطر 16، صفحه 59بهمن  12روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 1 

ها در زمينه سياست خارجى ايران با يك  هاى اخير ما و ديگر دولت ه امريكا، در ماهاز ناس به وزارت خارج«    
عنوان  اهللا طراحى شده، به وسيله آيت خطوط اصلى سياست مخصوصاً خارجى به. ايم رو بوده تشكيالت ناپايدار روبه

اهللا  امور خارجه بازيچه دست آيتاهللا دستور قطع روابط مصر را بدون مشورت با دولت داد، در واقع وزارت   مثال آيت
 ».است
 64، ستون هفتم، سطر 5، صفحه 59اسفند  23روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 2    

ها در زمينه سياست خارجى ايران با يك  هاى آينده ما و ديگر دولت از ناس به وزارت خارجه امريكا، در ماه«    
اهللا كنترل خواهد شد و  وسيله آيت اصلى سياست مخصوصاً خارجى بهخطوط . رو خواهيم بود تشكيالت ناپايدار روبه

. اهللا دستور قطع روابط با مصر را بدون مشورت با دولت داد عنوان مثال آيت به. هاى او خواهد بود دستخوش دخالت
 ».اهللا است درواقع وزارت امور خارجه بازيچه دست آيت

  
 )الف(مطلب  
سطر اول ستون  6و  121، ستون پنجم و ششم، سطر 3، صفحه 59بهمن  11ورخ روزنامه جمهورى اسالمى، م. 1 

 آخر

آوردن پشتيبانى مردم، كارگران، معلمان و  دست جانبه براى به هاى همه جبهه دموكراتيك ملى كوشش«    
بهه هاى قدردانى براى رهبر ج نويسندگان را شروع كرده، گزارش داده شده كه مجاهدين و فداييان خلق پيام

حمايت اين دو گروه، جبهه دموكراتيك : كننده نظرات تهيه.) اند اهللا متين دفترى فرستاده دموكراتيك ملى، هدايت
 .)تواند حزب سياسى نيرومندى در دولت ايران باشد ملى مى

ران شد، اهللا طالقانى از تهران به دنبال دستگيرى فرزندانش كه منجر به تظاهراتى در ته در جريان عزيمت آيت    
همبستگى بالفعل ميان جبهه دموكراتيك ملى متين دفترى و ساير ) تظاهرات(ترين نتيجه  احتماالً مهم

 ».تظاهركنندگان بود
 19، ستون آخر، سطر 3، صفحه 59بهمن  15روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 2    

انى مردم، كارگران، معلمان و آوردن پشتيب دست جانبه براى به هاى همه جبهه دموكراتيك ملى كوشش«    
هاى قدردانى براى رهبر جبهه  نويسندگان را شروع كرده، گزارش داده شده كه مجاهدين و فداييان خلق پيام

 .اند اهللا متين دفترى فرستاده دموكراتيك ملى هدايت
يرومندى در دولت تواند حزب سياسى ن با حمايت اين دو گروه، جبهه دموكراتيك ملى مى: كننده نظرات تهيه    

همبستگى بالفعل ميان جبهه دموكراتيك ملى متين دفترى و ساير ) تظاهرات(ترين نتيجه  احتماالً مهم. ايران باشد
ترين نتايج، روشدن اختالفاتى كه خوب مخفى شده بين رهبران جنبش اسالمى  يكى از مهم. تظاهركنندگان است
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نى و طالقانى، افزايش حمالت و انتقادات در سطح عموم عليه يكى ديگر از نتايج عمده جدايى بين خمي. بود
 ».حكومت است

  
 )ب(مطلب  
 14، ستون آخر، سطر 3، صفحه 59بهمن  11روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 1 

براى مذاكره در مورد منافع امريكا در ايران و . نهضت آزادى مايل است كه با يك هيئت امريكايى مالقات كند«    
 ».ى براى اجتناب از درگيرى بين امريكا و جنبش اسالمى كه خواستار روابط خوب با امريكاستتالش
 54، ستون دوم، سطر 11، صفحه 59بهمن  12روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 2    

نهضت آزادى مايل است كه با يك هيئت امريكايى مالقات : سپس اميرانتظام موضوع را عوض كرده و گفت«    
براى مذاكره در مورد منافع امريكا در ايران و تالش براى اجتناب از درگيرى بين امريكا و جنبش اسالمى كه  .كند

 ».خواستار روابط خوب با امريكاست
  
 )ح(مطلب  
  ، ستون چهارم، سطر دوم16، صفحه 59بهمن  12روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 1 

هاى  به امريكا در بين دولت موقت و خمينى متفاوت است و فعاليت چارلز ناس، عقايد وابستگى: گزارشگر«    
 ».ضدامريكايى خمينى افزايش يافته است

 31، ستون دوم، سطر 2، صفحه 59بهمن  13روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 2    

به امريكا در بين عقايد وابستگى : از تحليل نقش امريكا در ايران، استمپل به وزارت خارجه امريكا: گزارشگر«    
 ».دولت موقت و خمينى متفاوت است

  
 )پ(مطلب  
 44، سطر 6، ستون 3، صفحه 59بهمن  11روزنامه جمهورى اسالمى، مورخ . 1 

خواهد كه به انتظام اطالع دهد كه ما حاضريم تبادل اطالعات بعد از ده  سيا از كاردار امريكا در استكهلم مى«    
ار از انتظام خواهد خواست كه با يزدى تماس بگيرد و يزدى با شما، تا تاريخ دقيق تبادل كارد. سپتامبر انجام شود

اطمينان بدهيم كه يزدى و انتظام ) كاردار(هدف ما از انجام اين روش اين است كه به شما . اطالعات را تعيين كند
 ».در مواضعشان نسبت به اين مالقات هماهنگى كامل دارند

 18، ستون چهارم، سطر 11، صفحه 59بهمن  21ورى اسالمى، مورخ روزنامه جمه. 2    

خواهد كه به انتظام اطالع دهد كه ما حاضريم تبادل اطالعات بعد از ده  سيا از كاردار امريكا در استكهلم مى«    
دقيق تبادل  كاردار از انتظام خواهد خواست كه با يزدى تماس بگيرد و يزدى با شما، تا تاريخ. سپتامبر انجام شود

اطمينان بدهيم كه يزدى و انتظام ) كاردار(هدف ما از انجام اين روش اين است كه به شما . اطالعات را تعيين كند
 ».در مواضعشان نسبت به اين مالقات هماهنگى كامل دارند
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اى ثابت  نظر پارهفرماييد كه با مطالبى كه چند جلسه قبل خدمتتان عرض كردم، از نظر خودم و از  مالحظه مى    

اول به داليلى كه اين اسناد به دست امريكا جا گذاشته شده است و دليل . كردم كه اين اسناد ساختگى است
اين براى امريكا خيلى مشكل نبود . جاگذاشتن اين بود كه از احساسات پاك و معصومانه دانشجويان استفاده كند

بهشت همان سال از طرف مردم  يكبار سفارت امريكا در اردى. رفتكه حدس بزند سفارت امريكا را دوباره خواهند گ
دانستند و با اين  بنابراين مى. مسلمان ايران گرفته شده بود و احساسات ضد امريكايى در سطح كشور وجود داشت

شرايط آمدند با اين حساب احتماالت كه ممكن است خشم مفرط مردم باعث بشود كه سفارت دوباره مورد تصرف 
نامه تشكيل شده كه  144دليل دومش اين است كه اين اسناد از . ار گيرد، اسنادى را ساختند و در آن قرار دادندقر

اگر گفته بشود كه اينها را از روى نوار پياده . برگش سالم است 140اند چهار برگش ريزريز شده و  به من داده
لى نوار دولت موقت باقى ماند؟ بعد در همين اسناد اند سؤال اين است كه چرا بقيه نوارها از بين رفت و كرده

مالحظه فرموديد كه استمپل كه با شخص من و با شخص ميناچى و اشخاص ديگرى كه از طرف شوراى روحانيت 
كند كه به من قول داده به ميناچى قول داده، به ديگران قول داده و  مأمور مذاكره بودند صحبت كرده و گزارش مى

شما . ولت بختيار دستور بدهد كه به مردم حمله نكنند و با مليون و مذهبيون روحانى صحبت كنندكه به ارتش و د
ام و من  فرماييد كه موارد مذاكرات با من در اينجا وجود دارد ولى موارد آن مذاكرات را من الاقل نديده مالحظه مى

اى در ايران  عده 57بينيد كه در سال  ما مىبعد ش. نامه كه در اينجا صحبت شده است 144ادعايى ندارم، در اين 
اى ديگر كه يك كالم راجع به اين افراد اسنادى  و عده. بودند، شريف امامى بود، اويسى بود، ازهارى بود، بختيار بود

باشد براى اينكه دولت موقت را  ام، ولى اسنادى كه مربوط به مذاكرات دولت موقت مى نداريم يا الاقل من نديده
 ه به خودشان نشان دهند در اينجا هست و براى اينكه وابست

  
 16عكس شماره     
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كه در اينجا خواندم از نظر ساخت خود اسناد ... كند كه اميرانتظام اميرانتظام را وابسته نشان دهد پنج بار تكرار مى 

هاى مخفى  اين در كار سازمان. تواند اينجا بگويد الدين فارسى مى از برادرم جاللمن خودم خدمتتان توضيح دادم ب
وقتى شما يك نامه محرمانه . اعم از نهضت مقاومت يا حزب توده يا كارهاى ضدانقالبى يا انقالبى وجود دارد

رمز بنويسيد و بقيه مسائل را آييد تاريخ و اسم را با  نويسيد يعنى شما نمى نويسيد تمام مطالب نامه را با رمز مى مى
كه من در اينجا نشان دادم كه اينجا يك مطلب را نوشته، انتظام را گذاشته، استكهلم را گذاشته،  افشا كنيد درحالى

بعد همان ... گويد كند مى بازرگان را گذاشته، يزدى را گذاشته و همين مطلب را در نامه بعدى اسمش را عوض مى
 .مطلب
         

گردد و ادامه آن به صبح روز يكشنبه  عنوان تنفس تعطيل مى جلسه محاكمه در اين ساعت به«: قوقدانعضو ح 
باشد و به ايشان  دهم كه در مورد اسنادى كه مربوط به زمان معاونتشان مى شود، ضمناً به متهم تذكر مى موكول مى

طور فرستادن وسايل  ها و همين مراه امريكايىساختن اتباع خارجى يا احياناً ديگران هم ه تسليم شده درباره خارج
متهم اينها را يادداشت كنند و در جلسه بعدى . شخصى آنها كه متعلق به ملت مسلمان ايران بود توضيحى ندادند

 ».راجع به آنها توضيح دهند
صبح روز  10 عنوان تنفس تعطيل و ادامه دفاعيات متهم به ساعت در ميان تكبير حضار به 13اين جلسه ساعت     

 )25.(موكول گرديد 13/2/60يكشنبه 
  
  
  
  
  
  

  جلسه هشتم    
 )1360ماه  بهشت اردى 13(    
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در محل شعبه اول دادگاه  1360ماه سال  بهشت هشتمين جلسه محاكمه عباس اميرانتظام روز سيزدهم اردى 
 .دانقالب اسالمى مركز به رياست محمد گيالنى، در زندان اوين تشكيل ش

صبح تشكيل شد، ميرمهدى نماينده دادستان توضيحاتى پيرامون اخبار دادگاه  10در ابتداى جلسه كه ساعت     
در يكى از گزارشات روزنامه ميزان «: وى در قسمتى از سخنان خود گفت. شود داد كه در روزنامه ميزان منتشر مى

در جلسات قبل . اشتباه روشن وجود دارد 10بيش از كه در مورد دادگاه آقاى اميرانتظام منتشر شده است، شايد 
تواند از ديگر  علت اشكال فنى استفاده كند مى تواند از نوارهاى ضبطشده خود به من گفتم اگر روزنامه ميزان نمى

هاى تواند از نوار روزنامه ميزان مى: ام ليكن روزنامه ميزان نوشت كه من گفته. نوارهاى پرشده از دادگاه استفاده كند
اى به اين شرح در روزنامه ميزان نقل شده است كه  جمله«: وى در ادامه اظهارات خود گفت» .دادگاه استفاده كند

كننده اين شخص ناحق است كه  تنها فاتح بخش باشد و اسالم باشد نه امريكا باالخره فهميده مذهب اگر نجات«
اى  رديم معناى جمالت فوق را نفهميديم و يا جملهما كه هرچه فكر ك«: نماينده دادستان گفت» !!تخدير است؟

چون اصرار دارم كه آنچنان حرف بزنم كه در محضر عدل الهى «ديگر در روزنامه ميزان آمده است به اين شرح 
و . وى در دنباله اظهارات خود چند مورد ديگر از اشتباهات روزنامه ميزان را متذكر شد» !!دشمن پاسخگو باشم

گويد چيز ديگرى به ذهنش  ينكه خواننده اين گزارشات به نظرش برسد كه نماينده دادستان مهمل مىجز ا افزود به
 ».رسد نمى
وى سخنان خود را با تالوت . پس از پايان اظهارات نماينده دادستان، عباس اميرانتظام به دفاع از خود پرداخت    

وى ضمن تشكر . شده توجه كنند ه معناى ترجمه آيات قرائتاهللا مجيد آغاز كرد و از حضار خواست تا ب آياتى از كالم
چون فردا قرار است به كليه سؤاالت نماينده «: از رياست دادگاه در مورد دراختيارگذاشتن بسيارى از مدارك گفت

كنم چند مورد از اسناد كه هنوز در اختيار من گذاشته نشده است را دستور  دادستان پاسخ بدهم، لذا خواهش مى
راجع به وابستگى شما به جناح چپ يك شهادت تلفنى داشتيم كه «: عضو حقوقدان گفت» .يد تا به من بدهندده

البته هويت و مشخصات شخصى شاهد براى ما روشن است، ليكن با توجه به اينكه شاهد همدرس شما بوده است 
 :تعباس اميرانتظام در ادامه دفاعيات خود گف. خواسته است نام وى برده نشود

خاطر داريد كه نماينده محترم دادستانى پايه و اساس دفاعيات  اعضاى محترم دادگاه و هموطنان عزيز به    
 :خودشان را بر روى قرائن و شواهدى استوار ساخته بودند كه دو نمونه آن عبارت بودند از

ر باره دانيال گريسبى است و كتباً دليل آنكه نوشته من د پور به خطخوردگى برگ بازجويى من، درباره دانيال. 1    
 .ام هم حضورشان نوشته

 .درباره همسر موهومى من خانم مونيكا حقانى كه تكذيب كردم. 2    
پردازم و به خواست خداوند، فردا جواب همه مواردى كه ايشان به آن اشاره فرموده  امروز به دو نمونه ديگر مى    

 :دو نمونه ديگر اينها هستند. رسانم بودند، به عرض دادگاه محترم مى
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به دادستانى و دادسراى انقالب  1084اى بدون تاريخ و تحت شماره  انداز و وام مسكن گرگان، نامه شركت پس. 1    
انداز و وام مسكن گرگان به قرار زير  متن نامه شركت پس. كنم دقت فرماييد تقاضا مى. اسالمى مركز نوشته است

 :است
 ؛29/9/58مورخه  5734و شماره  5680 1874 358و شماره  567هاى شماره  فتوكپى نامهاحتراماً عطف به  

  آقاى بهروز اهوبيم فرزند ابراهيم -    
  آقاى ابراهيم خاكويى مديرعامل و سهامدار شركت سردخانه جنرال ورهاوس -    
  آقاى عباس اميرانتظام -    
 .گونه حسابى ندارند در اين شركت هيچ    

  
اين صورت ظاهر يك نامه رسمى بدون تاريخ است كه نويسنده در ظاهر گفته است اين سه نفر در اين شركت     

 .سهام ندارند
 :كند اما نويسنده با نوشتن اين نامه دو عقيده و ايده را در خواننده و شنونده القا مى    
 .اميرانتظام شريك يك يهودى است. 1    
 .ار شركت جنرال ورهاوس است، يعنى مستكبر است، ظالم استاميرانتظام سهامد. 2    
آقايان بهروز اهوبيم فرزند ابراهيم و عباس اميرانتظام و ابراهيم خاكويى : گويد مى. خُب حاال دقيقاً توجه فرماييد    

 .مديرعامل و سهامدار شركت سردخانه جنرال ورهاوس در اين شركت حسابى ندارند
اين سه اسم كه هيچ ارتباطى با هم . داران اين شركت، كه اميرانتظام هم سهامدار آن باشد منگفته است كه سها    

ندارند، يكى هموطن يهودى است، يكى مديرعامل و سهامدار شركت جنرال ورهاوس و يكى اميرانتظام، با اين 
دار را القا كند و  و يك سرمايه اند تا همكارى اميرانتظام و يك يهودى ظرافت اين سه اسم در كنار هم قرار داده شده

كه مالحظه فرموديد كه اين سه نفر هيچ  درحالى. داربودن اميرانتظام را نيز در ذهن خواننده حك نمايد سرمايه
 ارتباط و وجه اشتراكى ندارند 

  
 17عكس شماره     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



WWW.IRAN-AMIRENTEZAM.COM اميرانتظام عباس دفاعيات و محاكمه( 2 اتهام سوي آن( 

 
 

  
من از دادستانى ! كار برد براى اتصال نام آنها به هم به شود عنوان آقايان را جز اينكه هرسه نفر، مرد هستند و مى 

به . انداز مسكن گرگان را دارم كننده اين نامه بدون تاريخ شركت پس دادگاه انقالب اسالمى تقاضاى تعقيب تهيه
مطلب دوم توجه بفرماييد كه خيلى جالب است كه استناد نماينده محترم دادستانى دادگاه انقالب بر چه پايه و 

اهللا محمدى گيالنى تشكر كنم كه ايشان اين اوراق را در  دانم با چه زبانى از آيت من واقعاً نمى. اساسى بوده است
سه برگ فتوكپى نامه خانم . توجه فرماييد خيلى اهميت دارد. گذارند، تا به من امكان دفاع داده شود اختيار من مى

وديه، به فارسى نوشته شده است، و وجود امضاى انگليسى زير مونيكا حقانى است كه به بانك بازرگانى شعبه محم
دليل ازدواج با يك  نامه گوياى اين حقيقت است كه ايشان امريكايى يا انگليسى هستند و نام فاميل حقانى را به

خودشان  هاى خانم حقانى به بانك بازرگانى درباره سپرده. ايرانى به نام حقانى به دنبال اسم انگليسى خودشان دارند
. اى را كه ديگرى نوشته و ايشان امضا كرده فرستاده است ريال است، نامه 000/950/138كه جمع مبلغ آن بالغ بر 

هاى  در دو نامه ضميمه كه آقاى صادق بهداد وكيل دعاوى ايشان به بانك بازرگانى نوشته، تقاضاى بهره براى سپرده
ترين اثرى از نام اميرانتظام يا ازدواج و يا هر  ه صفحه كوچكدر اين س. ميليون ريالى خود را كرده است 140

ها در پرونده  كنم كه چه دليلى براى واردكردن اين نامه از رياست محترم دادگاه سؤال مى. نسبتى با من وجود ندارد
 !فرمودند؟ مىها را قرائت  من بوده، با توجه به اينكه نماينده محترم دادستانى به اصرار ارقام نجومى اين سپرده

اى  ها، خانمى است خارجى كه با يك هموطن ايرانى ما ازدواج كرده و ثروتى هم دارد، چه رابطه صاحب سپرده    
اى در يك  فرمايند، قرائت چنين نامه فكر نمى! بين اين خانم همسردار و ثروتمند با پرونده اميرانتظام وجود دارد؟

خانواده حقانى و حيثيت خانواده من، باعث لطمه به اعتبار اين دادگاه محكمه اسالمى عالوه بر لطمه بر حيثيت 
 مندان اين انقالب نيست كه از تكرار اين نوع مطالب خوددارى نمايند؟ شود و آيا وظيفه همه عالقه

 .از رياست محترم دادگاه و دادستان كل انقالب تقاضاى تعقيب قانونى نويسنده اين نامه را دارم    
ز اينكه به بخش حقايق موجود در اين اسناد كه سند افتخار دولت موقت و شخص اميرانتظام است بپردازم، قبل ا    

 :بهشت ثابت كردم كه اردى 9و  8رسانم كه در جلسات  به استحضار ملت ارجمند ايران مى
 .دليل زير اين اسناد ساختگى است 28به  - الف     
سواد هم  بودن، خواننده كم اند كه با وجود فوق محرمانه ها را طورى نوشته از طريق اثبات اينكه نامه. 1دليل     

 .بتواند آن را بفهمد
اند كه شخص مورد نظرشان  نامه محرمانه و فوق محرمانه را طورى تهيه كرده 40از طريق اثبات اينكه . 2دليل     

 .را معرفى كنند
كه جناب آقاى ميرمهدى در دفاع از كيفرخواست  CIA بدون رعايت اصول كار محرمانه و دستورالعمل خود    

آبان  9، 79اكتبر  31«كه در نامه  درحالى. قرائت فرمودند كه عبارت بود از اينكه اسم رمز و تلفن با هم داده نشود
مهر  29، 79اكتبر  21«شده را ذكر كرده بودند، در نامه  هم اسم رمز و هم اسم واقعى و هم موضوع شناخته» 58
 .هم نام رمز و هم تلفن ذكر شده است» 536769، شماره 58
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 :كه) 58مرداد  18، 79آگوست  9نامه (از طريق تضاد مفهوم يك مطلب در دو قسمت يك نامه . 3دليل     
انتظام پيشنهاد كرده است كه براى بهبود تدريجى روابط ايران و امريكا او «: گويد در قسمت خالصه نامه مى    
 ».العاده دولت موقت در اروپا كار كند سفير فوق عنوان يك به

العاده دولت بازرگان در سطح  عنوان سفير فوق انتظام گفت كه به«: گويد همين نامه مى 6در قسمت پاراگراف     
 ».كند تا مواضع دولت انقالب را براى مقامات مسئول كشورهاى اروپايى توضيح دهد اروپا عمل مى

 .هاى متفاوت براى القاى ايده خاص مفهوم به اشكال مختلف در دفعات زياد در تاريخاز طريق تكرار يك     
بار يك مطلب  55براى القاى وابستگى دولت موقت و كوشش انتظام در ايجاد روابط خوب با امريكا . 4دليل     

 .تكرار شده است
 .بار تكرار شده است 4يك مطلب بردن به دامان امريكا،  براى القاى وحشت از شوروى و پناه. 5دليل     
بار مطلب تكرار  39براى القاى درماندگى دولت موقت در مقابل تهديدات و تقاضاى اطالعات از امريكا، . 6دليل     

 .شده است
 .بار مطلب تكرار شده است 321بازكردن اميرانتظام ودادن گزارش به آنها  براى القاى سفره دل. 7دليل     
 .بار تكرار شده است 10اى القاى اينكه اميرانتظام براى مردم ارزشى قائل نيست، مطلب بر.  8دليل     
هاى مردم به ستوه آمده و مأيوس شده و زمان رسيدن به حال  براى القاى اينكه اميرانتظام از دخالت. 9دليل     

 .بار تكرار شده است 9داند، مطلب  عادى را بعيد مى
بار تكرار شده  30ينكه اميرانتظام و بازرگان مخالف قرآن، امام، روحانيت هستند، مطلب براى القاى ا. 10دليل     

 .است
بار تكرار شده  3براى القاى اينكه اميرانتظام تنها نيست بلكه يك جريان و يك گروه است، مطلب . 11دليل     

 .است
 .بار تكرار شده است 6مطلب دهد، يك  براى القاى اينكه امريكا بازرگان را قدرت مى. 12دليل     
هاى دانشجويان در  براى القاى اينكه دولت موقت در همه كارها متكى به امريكاست، طبق افشاگرى. 13دليل     
 .بار تكرار شده است 6تا  2صفحه مطالب به ترتيب از  17
بار اعترافات خودشان  ازدهكه طبق ي عنوان افشاكننده همه چيز، درحالى كردن من به از طريق معرفى. 14دليل     

 .)به دفاعيات جلسه هفتم مراجعه فرماييد. (اميرانتظام مطلبى را افشا نكرده است

از طريق اينكه همه اسناد و مدارك نوكران خودشان را از بين بردند و فقط اسناد دولت موقت و گروه . 15دليل     
در مقابل هم قرار دهند و صف متحد ملت ما را از هم  جاى گذاشتند تا روحانى و غيرروحانى را غيرروحانى را به

 .بپاشند
نامه  5هاى استمپل در دادن دستور به ارتش و دولت بختيار در  از طريق اينكه با وجود صراحت نوشته. 16دليل     

 .حتى يك سند و يك جمله از اين دستورات و مذاكرات وجود ندارد
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در داخل ساختمان سفارت امريكا، اين اوراق را مانند بقيه اوراق از بين  با وجود داشتن امنيت كامل. 17دليل     
 .نبردند

برگ آن كامالً سالم هستند و چهار  140برگ اسنادى كه در اختيار من قرار داده شده است،  144از . 18دليل     
 .برگ آنها ريزريز شده است

 .اند، چرا بقيه نوارها وجود ندارند ه كردهبرگ را از روى نوار كامپيوتر پياد 140اگر . 19دليل     
عنوان سمبل غيرروحانى از حالت عادى خارج شدند و خواستند كه مرا  براى نابودى كامل من به. 20دليل     

 .مخالف خدا، قرآن، امام، روحانيت، قانون اساسى، دولت، مردم و باالخره همه چيز نشان بدهند
 :فراوان از جملهدليل وجود مطالب غيرواقعى  به    
 .اهللا بهشتى، امينى، نزيه و يك ارتشى با نظارت فرح تشكيل شوراى سلطنت با حضور آيت. 21دليل     
زاده، طباطبايى، چمران و يزدى كارگردان مجلس خبرگان و شوراى انقالب هستند و اينكه آنها  قطب. 22دليل     

 .دروغ ديگر هاى كشور را در اختيار دارند و صدها كليه روزنامه
، سيا هنوز اقدام به جعل اسناد 7مدرك شماره (وجود دو سند از اعترافات عواملشان در جعل اسناد، . 23دليل     
 .)كند مى

 .ايران - عمليات سيا در السالوادر  15مدرك شماره . 24دليل     
نسانى اين دشمنان بشريت در و ساير جنايات و اعمال غيرا 1332در ايران در سال  CIAكودتاى . 25دليل     

 .سراسر جهان
امريكايى، سازشكار، غربزده، ضددين، ضد روحانيت، ضد «پيروزى در القاى اينكه، افراد غير روحانى . 26دليل     

بردن اتحاد ووحدت، همفكرى و همكارى در بين برادران  هستند و از بين» ...امام، ضد انقالب، ليبرال، غيرمكتبى و
شود حقيقت را به  بندى در مقابل يكديگر قرار دادند و هنوز كه هنوز است مشكل مى نى و آنها را به صفمسلمان ايرا

 !كه برادر، دشمن تو امريكاست نه برادر همسنگر و همرزم تو: اى تفهيم كرد عده
گان، پرست چون جناب آقاى مهندس بازر شهادت مردان صديق و خدمتگزار مسلمان متدين و وطن. 27دليل     

دكتر يداهللا سحابى، احمد صدر حاج سيدجوادى، دكتر يزدى، سرهنگ عطاءاهللا اسماعيلى و عده ديگرى كه اگر نامه 
 .اطالع هستم اند، من از آن بى به دادستانى نوشته

 .اين اسناد توسط شياطين و فاسقين و دشمنان خدا و بشريت تهيه شده است. 28دليل     
گونه همكارى و همراهى با آنها نداشته و هرگز سفره دلش را براى آنها باز  رانتظام هيچثابت كردم كه امي -ب     

 :گاه هم نشناختند شناختند و هيچ نكرده است و آنها اميرانتظام را نمى
 .دليل فوق 28ها و مطالب با  بودن نامه از طريق اثبات ساختگى. 1    
نامه شديداً دنبال بيوگرافى، عكس، شناسايى و دليل رفتن  8دادن مطالب خودشان كه در  از طريق نشان. 2    

ساختند، يكبار همسر ايرانى، يكبار دختر او در سن  اميرانتظام از تهران بودند و يكبار براى او همسر امريكايى مى
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ل رشته التحصي التحصيل رشته اقتصاد است، يكبار فارغ ساله است، يكبار او فارغ 7رفتن به دانشگاه است، يكبار 
 .مهندسى

مورد اميرانتظام مطلبى به آنها نگفت و با وجود تالش  12دادن مطالب خودشان كه در  از طريق نشان. 3    
 .دست نياوردند فراوانشان هيچ مطلبى از اميرانتظام به

وده و جناب آقاى وزير دولت موقت براى دريافت اطالع از آنها ب با اثبات اينكه اميرانتظام نماينده ويژه نخست. 4    
 .شهادت خودشان را در اين مورد به استحضار دادگاه محترم رسانيدند 26/12/59مهندس بازرگان در تاريخ 

 CIAعنوان اعضاى  ها به عدم شناخت اين ديپلمات -ج     

مريكا در وزارت خارجه امريكا به سفارت ا) 58مرداد  17( 79اگوست  8با ارائه عين جمله خودشان در نامه . 1    
 .تهران

 .با شهادت جناب آقاى مهندس بازرگان. 2    
عنوان يك مقام مسئول و با دستور و اطالع دولت موقت و  هاى من چه قبل و چه بعد از انقالب به مالقات. د    

 شد و در اتاقى اكثراً با حضور ها از طرف منشيان من داده مى شوراى انقالب انجام شده است و ترتيب مالقات
 .ديگران بود

 .26/12/59دليل شهادت جناب آقاى مهندس بازرگان در محضر دادگاه در جلسه  به. 1    
شوراى انقالب «: گويد مهندس بازرگان مى) 58بهمن  17، كيهان مورخ 18در مدرك شماره (دليل اينكه  به. 2    

 ».در جريان كارهاى اميرانتظام و ميناچى بود
 .7، پاراگراف )57بهمن  2( 79ژانويه  22ل در گزارش اظهار صريح استمپ. 3    
بعد انتظام مسئول مذاكرات  در آخر جلسه استمپل گفت كه توسلى تلفن كرده و به او گفته است كه از اين به«    

 ».بين نهضت آزادى و امريكاست
: به وزارت امور خارجه امريكاكاردار سفارت امريكا در تهران ) 58فروردين  27( 79آوريل  16دليل نامه  به. 4    

 )26(».شايد به خاطر عده ديگرى از ايرانيان كه در گوشه ديگر اتاق مشغول كار و مطالعه بودند«
ها و واردكردن مطالبى صددرصد دروغ در بين مطالب واقعى، با  بودن اين نامه حال با توجه به اثبات ساختگى    

رك حقايقى كه در آنهاست و باعث سربلندى و افتخار من خدمتگزار و اجازه دادگاه محترم از روى خود همين مدا
رسانم تا خدمات كوچك خدمتگزار  دولت موقت انقالب و نهضت آزادى است، به استحضار ملت قهرمان ايران مى

 .ادعاى خود را بشناسند بى
 .دانم سه مطلب را توجه بدهم در اينجا الزم مى    
كنم دستور فرمايند و ايستادگى كنند تا تمام متن دفاعيات كامل من كه  گيالنى تقاضا مى اهللا بار ديگر از آيت. 1    

قبول . ها پخش و منتشر شود ترين تغييرى در راديوتلويزيون و روزنامه كيفرخواست جنايات امريكاست بدون كوچك
هامات بعدى است كه به نهاد خاطر شخص اميرانتظام نيست، بلكه براى جلوگيرى از ات بفرماييد كه اين اصرار به

نظر از رأيى كه دادگاه صادر  باارزش انقالب يعنى دادگاه انقالب اسالمى و قوه قضاييه ايران وارد خواهد شد، صرف
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ها در طول عمر يك ملت و يك انقالب گذشتنى است، آنچه بايستى از آسيب  همه اين عناوين و مسئوليت. نمايد
 .ب، خود جمهورى اسالمى و حيثيت و اعتبار اين نهادهاستحوادث محفوظ بماند، خود انقال

مرا  8/2/60شنبه  كنم كه ديشب متن دفاعيات روز سه از جناب آقاى دعايى در روزنامه اطالعات تشكر مى. 2    
اگرچه ناقص چاپ شده بود، چاپ كردند و از ايشان و ديگر آقايان در روزنامه كيهان، جمهورى اسالمى، صبح 

كنم براى آگاهى همه ملت ايران كه قاضى نهايى تمام اعمال ما هستند  انقالب اسالمى و ميزان تقاضا مى آزادگان،
سرنوشت انقالب و اين جمهورى بستگى . ترين تغيير يا تفسيرى چاپ كنند متن دفاعيات را بدون كوچك

ها و  ت با دليل و مدرك، اين روزنامهاين اسناد، اسناد جنايت امريكاس. اى به شناخت واقعى امريكا دارد العاده فوق
هاى واقعى امريكا را ببينند و  ها و نيرنگ راديوتلويزيون متعلق به اين مردم است و اين مردم حق دارند دسيسه

هرچقدر . ام بايد براى اطالع ملت ايران چاپ شود هايى كه من در روى اوراق چند مترى تهيه كرده جدول. بشناسند
تشار و معرفى اين اسناد جنايات امريكا بشود، دشمن واقعى يعنى امريكا بيشتر به طرف پيروزى تأخير در چاپ و ان

. تر خواهد شد آور مجلس شورا و ساير نهادها سنگين هاى تأسف ها و درگيرى حركت خواهد كرد و تالطم و بحث
 .پاسخ مثبت دهيدبياييد براى حفظ انقالب و اين جمهورى و ايجاد آرامش و برادرى به نداى حق من 

خواهم اين بار پيشقدم شوند و با صداقت و  از آنها مى. سومين مطلب من به دانشجويان پيرو خط امام است. 3    
بودن اين اسناد را پس از مطالعه و تحقيق به اطالع عموم برسانند و توطئه واقعى امريكا را كه  آاليشى، ساختگى بى

فراموش نكنند كه شناخت اشتباه و جلوگيرى از ادامه . ت نقش برآب كنندكردن وحدت اسالمى ماس براى متالشى
 .طور كه امام فرمودند وظيفه شرعى است آن همان

آقايان محترم، اعضاى دادگاه، حاال ديدتان تغيير پيدا كرده و با شنيدن مطالبى كه در بخش حقايق هست، بدون     
اهللا محمدى گيالنى  آيت 59اسفند  26طور كه روز  ت و هماندرجه تغيير ديد و قضاوت خواهيد داش 180ترديد 

كنند كه اميرانتظام بتواند اتهامات را رد كند و اگر چنين شود مايه افتخار ايران است، آخرِ  فرمودند كه آرزو مى
 همين گزارش، شما به اين نقطه خواهيد رسيد و اين نقطه به نظر من تحول بزرگى در زندگى آينده اجتماع ما

 .وجود خواهد آورد و با كمك خداوند همه ما بيشتر در جهت رضاى او حركت خواهيم كرد به
ام و  هاى ظالم حاكم صحبت كرده تا به حال چند بار در نوع و نحوه حركت مردم در مبارزات خود عليه سيستم    

شوند و هيچ استثنايى  كيل مىها و در همه كشورهاى جهان از دو گروه تش ام كه اين مبارزات در همه دوران گفته
جنگد و گروه ديگر كه مبارزه  گروهى كه مسلحانه مى: اند از اين دو گروه عبارت. هم تا به حال وجود نداشته است

شوم، بلكه هردو را مقدس و قابل ستايش  من هيچ وارد ارجحيت آنها نسبت به هم نمى. دهد سياسى را ترجيح مى
كنند و هردو به  استقبال خطر و مرگ  كردن طاغوت زمان مبارزه مى روزى و بيرونچون هردو به خاطر پي. دانم مى
هاى  هاى آخر دبيرستان جزو گروه دانيد من از روزى كه خودم را شناختم، يعنى سال طور كه مى همان. روند مى

ختگى است، حاال كه ثابت كردم كه اين اسناد سا. سياسى بودم و متناسب با زمان، حركت و فعاليتى داشتم
اميدوارم برادران و همه هموطنانم مرا به صورت يك برادر نگاه كنند و با دقت و توجه بيشترى به مطالبم بذل توجه 

 .فرمايند
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در دوران انقالب بسيار بودند افرادى كه بنا به استطاعت جسمى و فكرى خودشان در مسائل سياسى انقالب     
اما سرنوشت، مرا در . و مثل خود من، خدماتشان در هيچ كجا منعكس نشددخالت داشتند و خدماتى انجام دادند 

گونه توقعى مجبورم آنچه خودم در آن سهيم بودم و آنچه نهضت آزادى و رهبران آن  جايى قرار داد كه بدون هيچ
ليت به صورت دانيد كه اين خدمات و فعا البته باز مى. دانم را براى استحضار ملت ايران بيان كنم كردند و من مى

كننده انقالب كه بعدها نام شوراى انقالب به خود  فردى و خودسرانه انجام نشد، بلكه با اطالع و تصويب شوراى اداره
 .گرفت، انجام شده است

توانم بگويم اين است كه اصوالً سهم بسيار بزرگ رهبرى سياسى انقالب اسالمى را نهضت آزادى و  آنچه من مى    
هاى  شما اگر موارد دروغ نامه). خداوند او را براى ملت ايران به سالمت دارد(عهده داشت  گان بهشخص مهندس بازر

بگذاريد خواهيد ديد كه ] هم[كه قبالً ثابت كردم به كنار  را چنان) 57بهمن  11دى تا  17(ژانويه  31ژانويه تا  7
متأسفانه اوراق . برادركشى به كار برده است كردن بختيار و بازداشتن ارتش از نهضت آزادى چه سهمى براى بيرون

كه روزهاى پيروزى ملت ماست در بين اين اسناد ) بهمن 22تا  11(فوريه  12ژانويه تا  31مربوط به روزهاى 
. ولى همين مقدار كه هست حاكى از خدمات صادقانه اين خدمتگزاران راستين اسالم و انقالب و امام است! نيست

بارد، همچنان با  ارى ندارند و اكثريت آنها بدون توجه از آنچه طوفان حوادث بر سر آنها مىمردانى كه هيچ انتظ
ها نبود چه مقدار به قربانيان انقالب افزوده  داند كه اگر اين تالش خدا مى. سوى حقيقت رهسپارند هاى استوار به قدم
هاى امريكايى و اروپايى اين بود كه  ا ديپلماتتمام تالش ما در مالقات ب. رسيديم شد و چه زمانى به پيروزى مى مى

اين . به آنها تفهيم كنيم كه بايستى دست از حمايت شاه و دولت بختيار و فرماندهان ارتش آن روز ايران، بردارند
 .وظيفه و رسالت ما بود و در پيشگاه خداوند و مردم ايران روسفيد هستيم كه اين رسالت را صادقانه انجام داديم

قايان محترم اعضاى دادگاه و هموطنان عزيز، مالحظه فرموديد كه چگونه اين اسناد ساخته شد و چگونه اين آ    
چنان مشوش سازد و  اى از مردم مؤمن و مسلمان و خداپرست ما را آن سازمان جنايتكار موفق شد اذهان عده

ماه به پشت سر  18حاال كه ملت ما پس از  برادران و همراهان قافله انسانيت و اسالم را در مقابل هم قرار دهد و
طور ناخودآگاه بر سرش گذاشتند و چگونه برخالف  تواند ببيند كه چه كاله گشادى را به سادگى مى كند به نگاه مى

رضاى خودش او را تسليم شك و ترديد و خشم كردند كه جبران مافات اين قضاوت غيرخدايى ساليانى چند طول 
همين امروز دست تضرع به پيشگاه خداوند دراز كنيم و از او به خاطر عدم رعايت دستوراتش  خواهد كشيد و اگر از
يا اَيهاالَّذينَ آمنُوا انْ جائَكُم «: سوره حجرات براى راهنمايى بندگان خود ارائه فرموده است 6كه با صراحت در آيه 

ماً بِجوا قَونُوا اَنْ تُصيبيفَتَب اقٌ بِنَبلىفاسوا عبحمينَ  هالَةٍ فَتُصناد لْتُمبه شما ) فاسقى(زنى  اى مؤمنان اگر دروغ(» .ما فَع
طلب .) خبرى داد، نيك بپرسيد كه مبادا به گروهى به نادانى برسيد و سرانجام از كارى كه كرديد پشيمان شويد

ادرى به هم بدهيم و براى سربلندى بخشش كنيم شايد مورد قبول افتد و پيش از آنكه واقعاً دير شود، دست بر
 .اسالم و ايران عزيز كوشش كنيم

البته فراموش نفرماييد كه در آن تاريخ روابط سياسى بين دولت ايران و امريكا برقرار بود و سياست دولت موقت     
و حق حاكميت ما را اين بود كه چنانچه هر دولتى به انقالب اسالمى ايران احترام گذارد و آن را بپذيرد و استقالل 
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به رسميت بشناسد و در امور داخلى ايران دخالت نكند دولت موقت انقالب با او رابطه حسنه را حفظ خواهد كرد 
و ضمناً به خاطر داريد كه اميرانتظام نماينده ) شهادت جناب آقاى مهندس بازرگان را در اين باره شنيديد(

ابكارى عوامل شرق از امريكا بود و باز شهادت جناب مهندس وزير در دريافت اطالعات خر مخصوص شخص نخست
 :حاال به مطالب مربوط به روابط ايران و امريكا توجه فرماييد. خاطر داريد بازرگان را به

  
 روابط ايران و امريكا 

 )]58فروردين  20( 79آوريل  9نامه ناس به وزارت امور خارجه امريكا، [ 

 )تا آخر پاراگراف از متن انگليسى 5سطر  سطر اول و( - 3پاراگراف     
صورت  تدريج روابط خودش را با ايران به مند است كه به دولت امريكا عالقه: ناس در مالقات تشريفاتى گفت«    

گفت كه با وجود تغييرات حاصله از انقالب در ايران، وجود منافع مشترك اصولى بين دو دولت . عادى دربياورد
ناس گفت كه استقالل، ثبات سياسى، حق حاكميت و . ار روابط خوبى بين ايران و امريكا باشدگذ تواند پايه مى

 ».العاده مورد توجه امريكاست هاى اقتصادى ايران فوق پيشرفت
  

 )سطر هشتم تا آخر پاراگراف از متن انگليسى( - 3پاراگراف     
ان و واشنگتن انجام شود و اجازه داده نشود كه جو ناس پيشنهاد كرد كه مذاكرات بدون پرده و صريح در تهر«    

كند و  شدت عليه امريكا تبليغ مى عنوان مثال گفت كه روسيه در ايران به به. سوءظن روابط دو كشور را بپوشاند
هاى اينجا نيز همين مسائل را  كند كه در مسائل كردستان و آذربايجان دخالت دارد و روزنامه امريكا را متهم مى

از انتظام . اند اهللا خمينى ما را مسئول حوادث در نقاط فوق معرفى كرده ناس گفت كه آيت. نمايند غ مىتبلي
مند است و هيچ  اهللا اطمينان داده شود كه امريكا به استقالل و حق حاكميت ايران عالقه درخواست كرد كه به آيت

 ».ثباتى سياسى ايران شود انجام نخواهد داد باعث بىدخالتى در اين جريانات نداشته و در آينده نيز هيچ اقدامى كه 
  

 )تمام متن انگليسى پاراگراف( - 4پاراگراف     
مند  مند داشتن روابط خوب با همه كشورهاى دنياست، عالقه طور كه عالقه انتظام گفت كه دولت ايران همان«    

طور رسمى اعالم  وزير نيز اين سياست را به آقاى بازرگان نخست. است كه با امريكا هم روابط خوب داشته باشد
ترين روابط را با  سال گذشته نزديك 25در عين حال انتظام گفت كه امريكا بايستى بداند كه در مدت . داشتند

برخالف خواسته مردم ايران شاه را دومرتبه به قدرت بازگردانيده  1953دولت گذشته ايران داشته است و در سال 
شدن روابط  ايستى وجود احساسات ضد امريكايى در بين مردم ما براى شما قابل فهم باشد و عادىبنابراين ب. است

انتظام از اينكه به او اطمينان دادم كه امريكا در جريانات اخير . از طرف ايران با دقت و مطالعه بايستى انجام شود
 ».تار من راست باشدرسيد ولى گفت اميدوار است كه اين گف دخالت نداشته راضى به نظر مى

  
 )]58فروردين  27( 79آوريل  16نامه ناس به وزارت خارجه امريكا، [    



WWW.IRAN-AMIRENTEZAM.COM اميرانتظام عباس دفاعيات و محاكمه( 2 اتهام سوي آن( 

 
 

 وزير مالقات با معاون نخست: موضوع    

 )تمام پاراگراف( - 2پاراگراف     
ت كه انتظام قبول كرد كه مشكالتى سر راه دولت موقت انقالب قرار دارد و از امريكا و ديگران خواس -خالصه «    

كوپترهاى دولت موقت  هلى. گفت كه اميدوار است مرور در قراردادها در دو هفته آينده تمام شود. دخالت نكنند
يادآورى كرد كه . دليل اشكاالت در امريكا دچار مشكل شده است تهيه اين لوازم به. واقعاً بدون لوازم يدكى هستند

 ».گزاس در حال تعليق باقى مانده استميليون دالرى لوازم يدكى دولت موقت در ت 8پروژه 
  

 )]58فروردين  27( 79آوريل  16نامه ناس به وزارت امور خارجه امريكا، [    

 )متن انگليسى 10تا  1سطر ( - 4پاراگراف     
او با وجود تالش زياد افراد ما از افشاى . شود انتظام گفت كه بيشتر تصميمات توسط شوراى انقالب اتخاذ مى«    

وقتى كه ). همين مسئله را نيز محرمانه تلقى كنيد(هيچ اطالعى نداد . ام اعضاى شوراى انقالب خوددارى كردن
انتظام باز بحث قراردادهاى امريكا را پيش كشيد و گفت . كاردار سعى كرد توجه انتظام را از انقالب منحرف سازد

انتظام . كنند ات نظامى ايران و قراردادها را بررسى مىاى است كه احتياج كه وزير دفاع، ژنرال رياحى در رأس كميته
تواند درباره همبستگى دو كشور و  بعد ژنرال رياحى مى. گفت كه اميدوار است مطالعات در يكى دو هفته تمام شود

 ».قراردادها صحبت نمايد
  

 )متن انگليسى 23تا سطر  12سطر ( - 4پاراگراف     
د مسئله داخلى است، انتظام گفت كه اميدوار است كه امريكا در آنها دخالت كه دولت گرفتار چن درحالى«    

كاردار صحبت انتظام را قطع . دولت موقت هيچ نوع دخالتى را از طرف خارجيان تحمل نخواهد كرد. نداشته باشد
صريحاً گفت كه  و) خاطر عده ديگرى از ايرانيان كه در گوشه ديگر اتاق مشغول كار و مطالعه بودند شايد به(كرد 

بعد از اينكه مذاكرات كمى از حالت رسمى خارج شد، انتظام . گونه دخالتى نداشته است امريكا در وقايع اخير هيچ
اند و به همه آنها صريحاً  داوطلبانه گفت كه او و بازرگان جلساتى را با نمايندگان شوروى، انگلستان و چين داشته

 ».بماند و تصميمات مربوط به ايران را بدون دخالت خارجى اتخاذ نمايند خواهد مستقل اند كه ايران مى گفته
  از متن انگليسى) 3و  2و  1سطر ( - 5پاراگراف     
رو است و دولت امريكا بيش  كوپترها واقعاً با مشكالتى روبه انتظام گفت كه دولت موقت درباره لوازم يدكى هلى«    
 ».ستاحتياجات ما را تأمين نكرده ا 16از
  

 )تمام پاراگراف در متن انگليسى( - 6پاراگراف     
ميليون دالر ارزش دارد  8انتظام گفت كه دولت موقت مقدارى از لوازم يدكى متعلق به ايران را كه در حدود «    

و  توانيم بفرستيم است كه مى 747هواپيماى بارى  11در فرودگاه داالس كشف كرده است و نيروى هوايى ما داراى 
 ».آنها را به ايران حمل كنيم
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 )]58تير  13( 79جوالى  3 - نامه لينگن به اميرانتظام [    

  عالى جناب«    
ام و در انتظار  طور كه اطالع داريد من به جاى آقاى چارلز ناس كاردار قبلى سفارت امريكا به ايران آمده همان    

 .آمدن سفير جديدمان از امريكا هستم
آميز شما با اين  ناس درباره رفتار توأم با احترام شما به او با من صحبت كرد و همچنين رفتار احترامچارلز     

 .سفارت كه از طريق او در چند ماه گذشته انجام شده است
) 58خرداد  31(ژوئن  21دولت من از من خواسته است كه احترامات الزمه را به خاطر اظهارات شما كه در     

 .ايد، به شما تقديم دارم ط دو كشور اظهار كردهدرباره رواب
عالى و اظهارنظر آقاى وزير خارجه  طور كه ديروز به اطالع وزير خارجه ايران رسانيدم، اظهارنظر جناب همان    

كمك بزرگى به درك مشترك دو ملت و دو كشور خواهد كرد تا روابط بين دو كشور ) 58تير  6(ژوئن  27ايران در 
 .قايق جديد ايران دومرتبه استقرار يابدبرمبناى ح

كردن خودتان در قبول سمت جديد در كشورهاى اسكانديناوى  من مطمئن هستم كه اوقات شما براى آماده    
 .كامالً گرفته شده است

اجازه دهيد كه تبريكات خودم را براى سمت جديد شما تقديم كنم و آرزوى موفقيت در اين سمت را برايتان     
 ».ايمبنم
 ارادتمند    

  بروس لينگن    
  

 )]58تير  20( 79جوالى  11 - نامه لينگن به اميرانتظام [    

 :آقاى سفير  عزيز«    
هايتان به من اجازه داديد قبل از مسافرت شما را مالقات كنم، دومرتبه تشكر  از اين كه با وجود گرفتارى    
مسئله براى من بود كه ادامه آن ذخاير دوستى براى كشور من كننده اين  مراحم شما بيشتر مشخص. كنم مى

من به تمام سفراى امريكا در كشورهاى اسكانديناوى نامه نوشتم و آنها از ديدن شما خوشحال خواهند . خواهد بود
ن كنم و اميدوارم شما را در موقع بازگشت به تهرا مجدداً براى شما در مسئوليت جديدتان آرزوى موفقيت مى. شد

 ».مالقات كنم
 ارادتمند    

  بروس لينگن    
  

 79آگوست  1نامه سفارت امريكا در استكهلم به وزارت امور خارجه امريكا در تهران و كشورهاى اسكانديناوى، [    
 )]58مرداد  10(
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  مذاكره با سفير ايران اميرانتظام -موضوع «    
    1( .C-Entire Text) 
معاون سابق . اميرانتظام را در دفتر كارش مالقات كرد) 58مرداد  9( 79جوالى  31 كاردار سفارت در. 2    

وزير و سخنگوى دولت انقالب اواخر جوالى وارد استكهلم شد و سفير اكروديته در پنج كشور اسكانديناوى  نخست
 .آگوست به پادشاه سوئد تقديم دارد 28است و قرار است كه استوارنامه خود را در 

 .هاى امريكا را مورد تقدير قرار داد تظام از دوران تحصيل خود در بركلى امريكا سخن گفت و پيشرفتان    
توسط سفير امريكا تهيه  1358متن گزارش مذاكرات اميرانتظام با سفير امريكا در استكهلم در تابستان سال     

 .شده است
سال سياست امريكا در ايران بود  25كه در نتيجه  اميرانتظام همچنين از خاطرات دردآور و زجردهنده خودش    

او چندين بار . صحبت كرد و همچنين از اعتقاد خودش به برقرارى روابط خوب بين ايران و امريكا صحبت كرد
 :تأكيد كرد كه اين تجديد رابطه فقط با رعايت اصول زير انجام خواهد پذيرفت

  احترام متقابل. 1    
 .يكا در امور داخلى و رعايت استقالل وحق حاكميت ملىعدم مداخله امر. 2    
با وجود همه . او گفت امريكا و ساير كشورها نبايد از وضع موجود سوءاستفاده كرده و خودشان را گول بزنند    

با همه مشكالت دردآور و با همه كندى كه حركت . نوسانات و تغييرات روزانه، ملت ما در حال ساختن خود است
م در حال ايجاد يك حكومت اسالمى نمونه هستيم كه تا چندسال آينده ساير كشورهاى جهان خواهان كني مى

ايجاد حكومتى مشابه حكومت ما و خواهان داشتن رابطه خوب با ما خواهند بود، مانند روسيه و چين و ديگران كه 
ران و مكتب اسالم و حق حاكميت و روابطشان با ما توسعه پيدا خواهد كرد؛ فقط برمبناى احترام به انقالب اي

اگر امريكا هنوز از انقالب ما درس نگرفته است و سعى دارد كه در حال حاضر يا در آينده داراى روابطى . استقالل ما
ماه گذشته در ايران نسبت به  6مشابه روابطى كه با شاه داشت، داشته باشد نفرت و انزجار و خصومتى كه در 

هاست كه  ما مدت. چه از طرف مردم و چه از طرف دولت ايران. صورت دائمى درخواهد آمدامريكا وجود داشت به 
 .كنيم و همين اخطارها نيز به مسكو داده شده است نسبت به اعمال شوروى با ديده شك و ترديد و وحشت نگاه مى

نديناوى بلكه حتى سفير سيار در تنها در پنج كشور اسكا اميرانتظام گفت كه در نظر دارد سفير فعالى باشد، نه. 3    
او . دهد تا بارى را از دوش دولت بازرگان بردارد او گفت اين تالش را طبق  دستور تهران انجام مى. ساير نقاط اروپا

خواهد همه  در سوئد او مى. گفت كه احتماالً از آلمان غربى ديدن خواهد كرد تا مسائل كوچك آنجا را حل كند
ها  ها حتى كمونيست او آرزو كرد كه تمام ايرانى). البته بيشتر دانشجو هستند(مرتب جمع نمايد  طور ها را به ايرانى

و تا به حال با چند نفر از دانشجويان ديدار كرده و از آنها تقاضاى . براى ايجاد يك ايران خوب همكارى كنند
او . اى مدت كوتاهى داده استهاى تحصيلى را بر همكارى نموده است و گفت كه چرا دستور قطع كمك هزينه

 .گفت كه همه نوع امكانى را براى دانشجويان خوب و آنها كه مستحق هستند، فراهم خواهد كرد
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صحبت كرد و گفت كه ريچارد  1950هاى  هاى خودش در دوران نهضت مقاومت در سال انتظام از فعاليت. 4    
كه كاتم يكى از چند نفر افراد معدود امريكايى در ايران انتظام گفت . كاتم از دوستان خوب ملت ايران بوده است

مند است و در اكتبر سال قبل در  انتظام گفت كه كاتم هنوز به ايران عالقه. فهميد بود كه مسائل مردم ايران را مى
اى شرق ه كند كه كاتم در يكى از دانشگاه او فكر مى. پاريس به ديدن خمينى رفته و در نوامبر به تهران آمده بود

 .عنوان سفير امريكا در ايران انتخاب شود، خوب است او گفت كه اگر كاتم به. نمايد امريكا تدريس مى
از آقاى مهندس بازرگان شنيديد؟ كه دولت در فكر مبادله سفير بين ايران و امريكا بود و ريچارد كاتم و رمزى     

 ».كالرك را پيشنهاد كرده بودند
  

 )]58مرداد  28( 79آگوست  9 -ه امريكا به سفارت امريكا در تهران نامه وزير خارج[    

 )Eو اولين جمله از مطلب  Dو  Cو  Bو  A، مطلب 2و  1سطر (، 4پاراگراف     
 :دادن حسن نيت خودش كارهاى زير را بايستى براى دولت ايران انجام دهد انتظام گفت كه امريكا براى نشان«    
 .شوند بدهد باره عوامل تهديدكننده داخلى كه از طرف خارج از كشور حمايت مىاطالعاتى در - الف     
 .كمك در تهيه لوازم يدكى براى ارتش ايران -ب     
 .لغو جريمه قراردادهايى كه ايران لغو كرده است و در حدود يك ميليارد و سيصد ميليون دالر است -ج     
هاى امريكايى از ارسال مواد و متخصص  بعضى از شركت. (انجات ايرانتهيه مواد اوليه مورد احتياج كارخ -د     

 .)اند خوددارى كرده

 ».بازشدن كنسولگرى امريكا در تهران براى دادن ويزا -ح     
  

 )]58شهريور  10( 79سپتامبر  1 - از سفارت امريكا در استكهلم به سفارت امريكا در تهران [    

  جديد ايرانمذاكره با سفير  -موضوع «    
    1( .C-Entire Text) 
اگوست   30اميرانتظام سفير جديد ايران در سوئد و چهار كشور ديگر اسكانديناوى در تاريخ : شروع خالصه. 2    
ساعت كه استوارنامه خود را به پادشاه سوئد داده بود، بحث و  48پس از . به ديدن سفير ما آمد) 58شهريور  8( 79

ائل مختلف درباره برنامه كارش در كشورهاى اسكانديناوى، اغتشاشات كردستان، روابط ايران و گفتگو درباره مس
 .هاى گروهى سوئد بود، انتهاى خالصه امريكا و عدم رضايتش از رسانه

عنوان سفير  وزير بازرگان و رهبر نهضت مقاومت ملى، استوارنامه خود را به عباس اميرانتظام معاون نخست. 3    
آگوست به اتفاق همسرش براى  30در تاريخ . به پادشاه سوئد تقديم كرد) شهريور 6(آگوست  28ايران در جديد 

اش را در اين مسئوليت  يك ديدار تشريفاتى به ديدن سفير امريكا آمد، يك ديدار دوستانه كه در اين ديدار وظيفه
 .سوئد صحبت كردهاى گروهى  همچنين درباره اغتشاشات كردستان و رسانه. توضيح داد

گرفتن و  طور جدى گفت كه وظيفه اساسى او در اينجا مسافرت به سرتاسر اروپا براى تماس انتظام به. 4    
دادن به دو گروه اصلى از ايرانيان يعنى دانشجويان و افراد متخصص براى شناساندن حقيقت و صداقت  آگاهى
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كرده و متخصص و مدير در اروپا هستند و در  يان تحصيلاو گفت كه خيلى از ايران. انقالب اسالمى ايران است
. گرفتند هاى ايران تماس نمى دليل مخالفت با دولت ايران با سفارتخانه خصوص دانشجويان به گذشته اين عده و به

جمعى و سمينار و  هاى دسته انتظام گفت كه از طريق بحث. كردند اى از آنها براى ساواك كار مى البته عده
 .كار خواهد برد خواهد اينها را جمع كند و او براى پيداكردن اين افراد تالش فراوانى به هاى مطبوعاتى مى مصاحبه

تواند هزينه بازگشت اين افراد را تأمين كند، يا وعده كار در  انتظام گفت كه دولت ايران در شرايط فعلى نمى    
پرستى و غرور  افراد به خاطر اعتقادات مذهبى و حس وطنايران به آنها بدهد، ولى گفت كه او معتقد است كه اين 

 .ملى بايد به ايران بازگردند
دانشجوى ايرانى هست و اين رقم بيشتر از آن چيزى است كه  3500تا  3000انتظام گفت كه در سوئد بين . 5    

وئد هستند قائل نشد و همچنين از ها و دانشجويان كُرد كه در س انتظام هيچ فرقى بين ايرانى. قبالً به ما گفته بودند
به راه انداختند و ) 58شهريور  3(اگوست  25دانشجوى كُرد كه عليه سفارت ايران تظاهراتى در  200راهپيمايى 

 .روى سفارت اعتصاب غذا كردند، حرفى نزد بعد هم يك هفته در پياده
كوپترهاى نيروى  خصوص براى هلى كى چرا، بهانتظام گفت ديگر به اسلحه احتياجى نداريم، ولى به لوازم يد. 6    

خصوص اين مسئله را  او به. كوپتر داريم كه احتياج به لوازم يدكى دارند او گفت تقريباً در حدود هزار هلى. هوايى
كوپترها و هواپيماها از لوازم غيرضرورى  او گفت كه انبارهاى لوازم يدكى هلى. عنوان يك مسئله حياتى مطرح كرد به

انتظام از سفير امريكا خواست كه اين پيام را به مقامات . اند كه لوازم اساسى بسيار نادر و كمياب ست، درحالىپر ا
 .مسئول در واشنگتن مخابره كند و سفير قول داد كه آن را به واشنگتن ارسال دارد

  
هزار كارشناس  40ب نزديك دهم، توجه فرماييد كه تا آخرين روز پيروزى انقال در اينجا توضيحى خدمتتان مى    

طوركلى در دست خود  كوپتر و هواپيما و لوازم يدكى به امريكايى در ايران بودند و ليست تمام لوازم و وسايل هلى
شهادت دادند و  26/12/59طور كه آقاى مهندس بازرگان در جلسه  آنها بود و به همين دليل دولت موقت، همان

اند كه اين وظيفه را به عهده  با صراحت گفته 58دى  3نامه بامداد در تاريخ همچنين در مصاحبه خودشان با روز
 .دليل دستور دولت بوده است بنابراين اگر من در اين باره صحبت كردم به. اميرانتظام گذاشته بود

 .رماييدكه قبالً تقديم دادگاه كردم، توجه ف 11مدرك شماره  2به توضيحات ايشان در روزنامه بامداد، قسمت     
زيرا اسلحه كه گرز و سرنيزه نيست، مثل يك انسان است، دائم بايد براى آن قطعات يدكى تهيه كرد، قطعات ... « 

 .يدكى بسيارى از آنها هم در انحصار امريكاست و احتياج به تعمير و ترميم دارد
عنوان كرديم و تصميم هم با نظر آنها اينها مسائلى بود كه مخصوصاً آن را در هيئت دولت، در شوراى انقالب ...     

 ...گرفته شد كه صورت مذاكرات آنها وجود دارد

هاى ضرورى و الزم را آقاى  نظرها در تماس ها و تبادل كليه اين اقدامات، مذاكرات مربوط به اتخاذ اين روش    
 ».داديم اميرانتظام و ديگران، با نمايندگان رسمى امريكا انجام مى
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ظام و سفير موافقت كردند كه در حال حاضر كوشش فراوانى الزم است تا هم ايران و هم امريكا درباره انت. 7    
سفير امريكا به انتظام اطمينان داد كه با عالقه خودش . مسائل موجود و وقايع ايران چيزهاى تازه بياموزند

 ).ماتيك استاينها همه از تعارفات ديپل(خواهد در تماس بيشترى با انتظام باشد  مى
  
  
  
  
  

 18عكس شماره     
  

خصوص در مورد  به. هاى گروهى سوئد درباره ايران اظهار داشت انتظام ناراحتى خودش را از رفتار رسانه. 8    
هاى سوئد نوشتند كه او نماينده خمينى فناتيك است  روزنامه. اى كه درباره او نوشته بودند مسئله كردستان و مقاله

 .ن كسى كه اجازه داده است مانند بربرها با كُردها رفتار شود و آنها را متالشى كننديعنى هما
دليل انتقاد او از دولت موقت براى انجام اقدامات  وزير سوئد راضى نيست، به انتظام گفت كه او همچنين از نخست    

 .نظامى در كردستان
  

هاى  كنم كه در آن ايام رسانه را به اين نكته جلب مى در اينجا توجه مخصوص دادگاه و ملت قهرمان ايران    
طور غيرواقعى منعكس شده بود كرده بودند و  گروهى سوئد اعتراض بسيار شديدى درباره وقايع كردستان كه به

عنوان سفير دولت جمهورى اسالمى باعث شد كه هم اظهارنظرهاى افراد رسمى تغيير  اقدام سريع و قاطع من به
 .هاى گروهى هم رسانهپيدا كرد و 

 :توجه فرماييد    
 )1358، شهريور 16مدرك شماره (    

امروز نوشت ) سونسكاداكبالت(استكهلم، خبرگزارى فرانسه، روزنامه سوئدى : ايران و سوئد در آستانه قطع رابطه« 
 .سوئد وجود داردكه عباس اميرانتظام سفير ايران در اسكانديناوى گفته است كه احتمال قطع رابطه ايران و 

سفير ايران تأكيد كرده است كه اگر هانس بليكس وزير خارجه سوئد سخنان خود را درباره اوضاع كردستان پس     
اميرانتظام اضافه . گذرد به عمل نياورد استكهلم را ترك خواهد كرد نگيرد و تعبير درستى از آنچه در اين منطقه مى

 .ره اظهارات هانس بليكس به دولت سوئد اعتراض خواهد كردكرده است كه دولت ايران رسماً دربا
ساعت  از سوى ديگر وزارت امور خارجه سوئد اعالم كرد كه هانس بليكس ديشب با سفير ايران ديدار كرد و نيم    

 ».با وى به گفتگو پرداخت
  

ت تا استوارنامه خودش را روز به كپنهاگ خواهد رف 4براى مدت ) 58شهريور  13(سپتامبر  4انتظام در . 9    
 .هاى خود به اسلو و هلسينكى خواهد رفت بعد براى دادن استوارنامه. بدهد
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فرماييد كه در اين پاراگراف به دادن استوارنامه من در اسلو و كپنهاگ و هلسينكى اشاره شده  مالحظه مى(    

كند،  اش را به آن دولت تقديم مى ارنامهاى است از طرف وزارت خارجه كشورى كه سفيرى استو است، اين برنامه
 .)شود تشريفات اين مراسم تقريباً از يك ماه قبل منتشر مى

هذا درباره مسائل و حوادث جارى ايران بسيار  در طول مذاكرات رفتار انتظام خيلى گرم و دوستانه بود، مع. 10 
 25ندهد كه روش خالف حقيقت را كه در  او گفت كه اميدوار است دولت امريكا هرگز به خودش اجازه. جدى بود

. امريكا بايد كه صداقت احساسات مردم ايران را درك كند. سال گذشته در پيش گرفته بود دومرتبه در پيش بگيرد
 .اى در بين شما شعور و درك آن را نداشتند اما عده

اميرانتظام بسيار مبادى ): كاليفرنياستالتحصيل دانشگاه ايالتى سانفرانسيسكو در  كه فارغ(انتظام و خانمش . 11    
ساله  9و  7، 2انتظام داراى سه فرزند . پوش است كند و خيلى شيك خوبى صحبت مى آداب است و انگليسى را به

 ».است
  

به . آقايان محترم اعضاى دادگاه و شما هموطنان من خوب دقت كنيد اينها جمالتى از داخل همين اسناد است    
 :ه فرماييدها توج واقعيت

 )]58مهر  17( 79اكتبر  9 - از سفارت امريكا در استكهلم به واشنگتن و تهران [ 

 )از متن انگليسى 12تا سطر  7سطر (، 6پاراگراف     
 :داند كه احتياجات جارى ايران چيست انتظام گفت كه امريكا دقيقاً مى«    
 لوازم يدكى هواپيماها -    

  هاى ايرانى يهكردن سرما عدم بلوكه -    
  مواد اوليه براى صنايع -    
 ».دهند هاى ايران انجام نمى زنند، ولى هيچ عملى براى خواسته ها در تهران و واشنگتن دائماً حرف مى و امريكايى    

  
 )تا آخر پاراگراف در متن انگليسى 15سطر (، 6پاراگراف     
اند تا هر مدتى كه طول بكشد  كرده است و مردم ما قبول كرده انتظام گفت كه ايران مشكالت موجود را قبول«    

و با هر سرعتى كه شده همراه اين انقالب به پيش بروند و همه ما داراى يك چنين احساسى هستيم كه هرگز به 
شاهى كه مورد حمايت شماست، اجازه حكومت ندهيم و امريكا بايستى غرامت سنگينى براى اين سياست خود 

 .بپردازد
كنيد كه اين قانون امريكاست كه مانع  انتظام گفت هرجا كه بخواهيد عذر بتراشيد آناً قوانين امريكا را مطرح مى    

خواست فوراً  كه همين شما و با همين قوانين هرچه را كه شاه مى درحالى. اجراى تعهدات است نه سياست امريكا
توانيد احتياجات  ا صداقت داشته و راست بگوييد به آسانى مىو اگر شم. كرديد داديد و تهيه مى براى او انجام مى

 ».ايران را تأمين كنيد
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موضوع مذاكرات  58مهر  23، 79اكتبر  15لينگن به وزارت امور خارجه امريكا، «نامه كاردار امريكا در تهران [    

 )ىاز متن انگليس 9سطر يك تا سطر . (3پاراگراف ] ».كاردار با سفير اميرانتظام
وزير  چون نخست(وزير  وزيرى و در دفتر سابق نخست مهر در ساختمان نخست 21(اكتبر  13كاردار در تاريخ «    

حضور انتظام در . به مالقات اميرانتظام رفته بود.) وزيرى منتقل شد بازرگان در چند روز قبل به دفتر اصلى نخست
محيط گفتگو ابتدا . ترين فرد به بازرگان است نوز نزديكوزير گوياى اين است كه انتظام ه دفتر كار سابق نخست

انتظام بدون هيچ مصالحه و گذشتى نظريات دولت موقت را مطرح كرد و . سرد بود و پس از مذاكرات گرم شد
مند به بهبود رابطه خودش با دولت  وجه حاضر نشد اعتقادات خودش را در اين مورد كه اگر امريكا واقعاً عالقه هيچ به
 ».كرد، تغيير دهد ران بود حتماً اعمالش را عوض مىاي
  

 :پاراگراف چهاردهم نامه درباره تهيه لوازم ارتش    
كاردار قبل از شروع صحبت از انتظام به خاطر مذاكراتش با سفارت امريكا در سوئد تشكر كرد و او درباره تأثير « 

مند است كه در روابطش با ايران  گفت كه دولت امريكا عالقهكاردار . وقايع اخير در رابطه ايران و امريكا صحبت كرد
طور نيست كه انتظام در سوئد گفته است و آن را تشريح كرده است كه امريكا مشغول  پيشرفت حاصل شود و آن
 ».بازى سياست انتظار است

  
ايد كه توطئه بكنيد و  گرفتهگفتم كه شما سياست انتظار را در پيش  گفتم، مى چون بنده چيزى را كه به آنها مى    

گوييد  گويد نه آن چيزى را كه شما مى ايشان مى. دولت انقالب را سرنگون بكنيد و بعد به مقصود خودتان برسيد
 .ايم نيست، ما سياست انتظار را در پيش نگرفته

زدى در نيويورك درباره كاردار بعد ادامه داد و درباره تهيه وسايل ارتش سؤال كرد و گفت با وجود اتهاماتى كه ي« 
العمل كار گمركى  دليل عدم انتخاب حق تأخير در تحويل اين لوازم به ما وارد كرده است، بيشتر اين تأخيرها به

 ».است
  

 .همين نامه 5پاراگراف     
فايد  داند اين است كه تحويل لوازم يدكى در هواپيماها به كالسى فايد و نان كالسى انتظام گفت آنچه او مى«    

 ».شود تقسيم مى
  

شود و جزو اسرار نظامى هر كشورى است، يعنى  كالسى فايد لوازمى هستند كه در اختيار همه گذاشته نمى    
شود  فايد است و در اختيار هيچ كس گذاشته نمى شوروى در هواپيماهاى ميگ خود يك نوع لوازمى دارد كه كالسى

فايد كه  كه لوازم غيركالسى دادند درحالى فايد را اينها به ما نمى زم كالسىجز خودشان امريكا هم دارد و اين لوا به
ولى براى يك . برابر احتياجمان را قالب كرده بودند به دولت قبلى و در انبارهاى ايران بود 50غير ضرورى بود، شايد 
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به همين دليل . كرد رواز نمىفايد نداشتيم و هواپيماهاى ما پ مهره و يك واشر و يا يك وسيله لوازم يدكى كالسى
 .وزير وقت بنده مسئول مذاكره بودم كه مذاكراتى بكنم طبق دستور جناب آقاى بازرگان نخست

 )در متن انگليسى 11تا  1سطر (، 5پاراگراف  
هنوز به صورت مسئله ( classified)داند، اين است كه تحويل لوازم يدكى  انتظام گفت آنچه او مى«    

دليل وجود قوانين و مقررات مخصوصى  كاردار جواب داد كه مشكالتى كه در اين مورد وجود دارد به .باقى مانده
ايم موفق به بازديد  او تذكر داد كه ما هنوز نتوانسته. است كه در مورد امنيت تحويل اين لوازم وجود دارد

شتيم كه اين مسائل را جداجدا مورد ما احتياج دا. بشويم و مشكالتى در اين باره وجود دارد هF 14هواپيماهاى 
 .بررسى قرار دهيم

اى از  انتظام همه اين مسائل را نديده گرفت و كنار گذاشت و گفت كه ما معتقديم كه شما در انتظار نتيجه    
 ».منتظر يك توطئه جديدى عليه ايران هستيد. انقالب هستيد

  
 )گليسىتا آخر پاراگراف در متن ان 13سطر (، 5پاراگراف     
هاى صحيحى براى  حل انتظام گفت كه اگر شما واقعاً صميمانه دنبال بهتركردن روابط خود هستيد بايستى راه«    

دولت موقت ايران قراردادهاى نظامى را قراردادهاى تحميلى دولت امريكا . اين مسائل به دولت موقت پيشنهاد كنيد
دقانه دنبال بهبود روابط خود با ايران هستيد خيلى ساده اين مسائل اگر حاال شما صا. داند بر دولت گذشته ايران مى

 ».را حل كنيد
  

 )تمام پاراگراف در متن انگليسى(، 6پاراگراف     
و وديعه نقد دولت ايران،  FMSهاى اخير را كه از طرف امريكا شده و آثارش در مورد  كاردار در جواب، كوشش«    

او گفت از شك و ترديد بعضى از ايرانيان درباره . ودى ظاهر خواهد شد را شرح دادز به... خالصه اطالعات و غيره
دليل  اقدامات امريكا و تأخيرات آن اطالع دارد و گفت كه واقعاً مسخره است كه دولت امريكا در داخل امريكا به

گيرد و در عين حال  مى ارسال وسايل يدكى به ايران كه در حال جنگ در كردستان است مورد حمله و انتقاد قرار
 ».مورد اعتراض دولت ايران نيز هست

  
 )در متن انگليسى 14تا  1سطر (، 7پاراگراف     
 

گشت  بازمىForeign Military Sales( FMS)كه مذاكرات چندين بار به مسئله   درحالى«    
جواب انتظام اين بود كه دولت امريكا داد كه چه اقداماتى از طرف امريكا انجام شده،  و در هر بار كاردار توضيح مى

خصوص او خواست سفارت يك خالصه گزارش در باره تأخيرهايى كه دولت  به. بايستى بيشتر در اين باره اقدام كند
اى در امريكا  و جلسه) اى از آن را تهيه خواهد كرد سفارت يك خالصه(موقت باعث آن شده است تهيه نمايد 

ها و منافع  در جهت خواسته(اداتى براى حل مسائل تهيه و به دولت ايران عرضه نمايد تشكيل شود كه بتواند پيشنه



WWW.IRAN-AMIRENTEZAM.COM اميرانتظام عباس دفاعيات و محاكمه( 2 اتهام سوي آن( 

 
 

اى را مأمور  او چند بار پيشنهاد كرد كه پس از اينكه دولت امريكا پيشنهاد خودش را داد او يك كميته) دولت موقت
نهادى كه بتواند مسئله لوازم انتظام همچنين از ما خواست كه پيش. ها بازديد نمايند خواهد كرد كه از كارگاه

كاردار گفت كه اين مسئله بايستى . را حل كند تهيه كرده و به دولت ايران بدهيم(classified)يدكى  
 ».صورت مسئله جدا مورد بررسى قرار گيرد به
  

 )تمام متن انگليسى پاراگراف(، 8پاراگراف     
ى مجدداً انتظام همان مسائلى را كه درباره وسايل نظامى در مذاكره درباره مسائل اقتصاد: مسائل اقتصادى«    

هاى  تواند خيلى بيشتر از آنچه تا به حال در مورد مسائلى كه در دادگاه دولت امريكا مى. مطرح كرده بود مطرح كرد
اردادها از ها دالر را در مورد اين قر انتظام گفت كه ما در هر روز ميليون. امريكا عليه ايران مطرح است اقدام كند

 .كند كه دولت امريكا بسيار آهسته حركت مى درحالى. دهيم دست مى
هاى ما در مسائل قضايى  تواند يك چنين اظهاراتى را قبول كند و گفت كه به محدوديت كاردار گفت كه نمى    

 »).و توضيح دادخواند (بايستى توجه كنيد و اقداماتى را كه در مورد كارهاى مختلف انجام شده بود توضيح داد 
  

 )در متن انگليسى 13تا  9سطر (، 9پاراگراف     
مند است با ساير افراد دولت موقت مالقات نمايد ابتدا بايستى با يزدى مالقات نمايد و مطالبش  اگر كاردار عالقه«    

ساده به اين مسائل اى از همكاران دولت خيلى  انتظام گفت كه ما در اقليت هستيم و عده. را براى او توضيح دهد
خواهد وابستگى به روس يا به امريكا داشته باشد و  اى است كه دولت موقت نمى حساس توجه ندارند و اين مسئله

 ».خواهد در بين اين دو قدرت قرار گيرد مى
  

 )]58مهرماه  23( 79اكتبر  15نامه سفارت امريكا به اميرانتظام در تاريخ [    

 آقاى سفير عزيز    
  
برادرمان آقاى ميرمهدى برخالف حق، مثال امام را زدند و گفتند كه امام . من باز يك توضيحى خدمتتان بدهم(    

اى  در دنياى خارج از مرزهاى ايران وقتى يك نامه. »كارتر عزيزم«، »سفير عزيزم«نويسد  وقت براى كارتر نمى هيچ
را ايشان برخالف » ميم«اين . برند ، اوالً عزيزم به كار نمىبرند نويسند جزو ادبشان هست كه عزيز به كار مى را مى

يا , Prime Dear MinisterDear President:  نويسند هميشه مى. حق اضافه كردند
زمين  اين جزو روابط و آداب معاشرت و ادب مغرب. وزير عزيز هركس ديگر يعنى آقاى پرزيدنت عزيز، آقاى نخست

گناه من نيست . ميلياردها مردم مغرب زمين گفت كه دست از اين گناه بردارند اگر گناهى هست بايستى به. است
 !)اند آقاى سفير عزيز كه به من نوشته
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طور كه هست براى  كرديم از من خواستيد كه صورت لوازم يدكى تحويلى را همان چند روز قبل كه صحبت مى    
من خوشحال خواهم شد اگر به من . تفاده قرار گيرداميدوارم مورد اس. اين ليست تقديم شده است. شما بفرستم
 اجازه دهيد

  
 .)بنده احضارشان كردم. عنوان جاسوس بيايد بنده را ببيند كند نه كه به مالحظه فرماييد كسب اجازه مى(    

ارجه طور كه وزير خ همان. مابين ايران و امريكا با شما صحبت كنم كه بدون پرده درباره بعضى از مسائل فى    
امريكا در نيويورك به اطالع آقاى دكتر يزدى رسانيده است، هدف ما همكارى نزديك بين دولت ايران و دولت 

 ».امريكاست و هر طريقى كه بشود اين رابطه را برمبناى حقايق جديد ايران بنا كرد
  لينگن: امضا    

  
 »د؟خواهم شما در آن زمان چه سمتى داشتي عذر مى«: عضو حقوقدان    
 ».عنوان سفير به بنده نوشتند ايشان به. بنده چه سمتى داشتم؟ بنده سفير بودم«: اميرانتظام    
 »سفير كجا؟«: عضو حقوقدان    
 ».سفير ايران در پنج كشور اسكانديناوى«: اميرانتظام    
 »آنجا احضار كرديد؟«: عضو حقوقدان    
اى كه با من داشت درباره لوازم يدكى با هم صحبت  دم به تهران، جلسهنخير بنده از مسافرت كه آم«: اميرانتظام    

 .كرديم به خاطر داريد من از آنها خواستم، اعتراض كردند كه گناه ايران است
آقايان اعضاى محترم دادگاه و هموطنان عزيز، گفت وشنودهاى مرا از روى همين اسناد النه جاسوسى درباره     

خواهم درباره مسائل اطالعاتى  مابين ايران و امريكا را از زبان دشمن شنيديد، حال مى فى روابط دو كشور و مسائل
وزير دولت موقت جناب  دانيد كه نماينده رسمى ويژه نخست شما مى. گفتار واقعى آنها را به استحضارتان برسانم

 :حال به مطالب اطالعاتى از زبان خودشان توجه فرماييد. مهندس بازرگان بودم
 )]58تير  28( 79جوالى  19 -تلگراف ونس وزير خارجه امريكا به سفارت امريكا در استكهلم [ 

 .اطالعاتى درباره بيوگرافى سفير جديد ايران در سوئد، اميرانتظام: موضوع«    
 .اضافه نمايد و مورد توجه استكهلم قرار گيرد Reftel Bاداره مطلب كمى دارد تا به نامه قبلى . 1    

 .گذارد هذا اميرانتظام هميشه بين ملت امريكا كه براى آنها احترام قائل است و دولت امريكا فرق مى مع    
اداره خيلى ممنون خواهد شد اگر اطالعات بيوگرافى بيشترى درباره اميرانتظام همراه با عكس براى ما تهيه . 2    

 .سفارت در سوئد باشدها درباره كارهاى او در مدت  اين اطالعات و عكس. نماييد
 ».تواند براى ما مفيد باشد ارزيابى و نظريه درباره كارهاى او در سوئد مى    

  
 )]58مرداد  9( 79جوالى  31تلگراف لينگن به سفارت امريكا در استكهلم، [    

 )تمام پاراگراف در متن انگليسى(، 2پاراگراف     
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وى دولت موقت بود، مردى جالب شهرى و با تيپ اروپايى است و وزير و سخنگ اميرانتظام كه معاون نخست«    
 .مدتى در امريكا بوده است و درعين حال عضو فعال گروه داخلى گرداننده انقالب است

. دست بياوريد مفيد است دانيم كه چرا او ايران را ترك كرده است؟ هر اطالعى كه شما در آنجا به و ما كامالً نمى    
ست كه با ما تماس داشته باشد، به همين دليل مطمئن هستم كه شما را در آينده نزديك مالقات مند ا او عالقه

 ».كنيم ما استقبال گرمى را از او توصيه مى. خواهد كرد
  لينگن    

  
 )]58مرداد  17( 79آگوست  8، 3944نامه وزارت امور خارجه امريكا به سفارت امريكا در تهران [    

  دله اطالعات با دولت موقت ايرانمبا: موضوع«    
    1( .S-Entire Text) 
انتظام عالقه شديد دولت موقت . استمپل با انتظام سفير ايران در سوئد) 58مرداد  14(اگوست  5در مالقات . 2    

. ن كردشود بيا ايران را براى مبادله اطالعات درباره تهديدات داخلى ايران كه از جانب كشورهاى خارجى انجام مى
انتظام اين مسئله را در رأس مطالب خودش قرار داد و تأكيد كرد كه دريافت اين اطالعات كمك بزرگى در بهبود 

 .او گفت اين مسائل را شخصاً با خمينى مطرح كرده است. روابط تدريجى بين دو كشور خواهد داشت
خالصه گزارش و (Briefing)توضيح مفهوم   روز بعد استمپل، جرج كيو را كه سابقاً در تهران بوده براى. 3    

انتظام گفت كه . بودن آنها توضيح داد كيو درباره حساسيت مطالب و محرمانه. نحوه تحويل آن به انتظام معرفى كرد
كيو گفت كه . مند است كه اين اطالعات در تهران كه صحنه اقدامات است تحويل داده شود دولت موقت عالقه

با اطالعاتى كه در . ن مطالب، مطالبى است كه هرسه ماه يا شش ماه بايد تحويل داده شودامريكا معتقد است اي
 .محل داده خواهد شد، مخصوصاً اگر مهم باشند

انتظام خواست كه اگر ممكن است يك فردى كه دائماً در تهران هست براى تماس با دولت ايران در تهران     
 .ينده دارد و در حال حاضر كسى را در تهران نداردكيو گفت كه اين بستگى به آ. معرفى شود

 .)ي هرگز به كار برده نشدCIA رتبه كميته اطالعاتى معرفى شد و عنوان ي عنوان افسر عالى كيو به(    

نتيجه اين مذاكره اين شد كه سؤال كنيم اين اطالعات را در تهران در چه زمانى بايستى تحويل دهيم؟ انتظام . 4 
قرار . اش را به دولت سوئد بدهد اگوست بايستى استوارنامه 28آگوست خوب است، چون او در  27 گفت كه هفته

شد كه دولت امريكا از طريق كاردار خود در سوئد با انتظام تماس بگيرد و تاريخ آخرين هفته ماه آگوست يا هفته 
شود در تهران حضور  ات به دولت داده مىانتظام گفت كه در بهار اول كه اين اطالع. اوايل سپتامبر را مشخص نمايد

در مورد اينكه دولت امريكا نسبت به مسئله امنيت . خواهد داشت ولى براى جلسات بعد احتياج به حضور او نيست
دادن اين اطالعات به دولت ايران توجه خاصى دارد، انتظام گفت كه اين اطالعات فقط در اختيار بازرگان، يزدى، 

دليل حساسيت اين  كيو گفت كه به. گيرد و نام آن فرد را نگفت رتبه اطالعاتى ديگر قرار مى الىانتظام و يك فرد ع
 .اى نيست انتظام گفت كه مسئله. طور شفاهى بيان شود شود آنها را روى كاغذ نوشت و بايستى به مطالب نمى
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. آن، براى ما بسيار مفيد است العمل و نظريه شما نسبت به اين مبادله اطالعات و همچنين چگونگى عكس. 5    
كنيد درباره زمان دادن اين  وزير بازرگان را مالقات مى كه نخست) 58مرداد  20(آگوست  11لطفاً در تاريخ 

 ».اطالعات و نحوه دادن آن، با ايشان صحبت كنيد
  

 ])58مرداد  18(اگوست  9 - نامه سفارت امريكا در تهران به وزارت امور خارجه امريكا [    
  مبادله اطالعات با دولت موقت ايران، خالصه اطالعات: موضوع«    
    1( .S-Entire Text) 
انتظام پيشنهاد كرده بود كه براى مبادله اطالعات موردنظر . با اينكه كيو پيشنهاد انتظام را رد كرد موافقم. 5    

 .را انجام دهد طور دائم اين كار دولت ايران نماينده دائمى در تهران باشد كه به
هذا وقتى از نتايج  مع. دهنده اطالعات از واشنگتن پوشش امنيتى خوبى براى ما در تهران است اما آمدن توضيح    

 .توانيم بعداً اين كار را در تهران انجام دهيم اين مالقات در تهران مطمئن شديم مى
تواند براى مدت  دهنده مى با توجه به اينكه گزارش. اگوست نداريم 20در مورد زمان، ما هيچ اشكالى در هفته . 6    

اگر اين . اگوست در واشنگتن خواهد بود 27ولى كاردار در شروع هفته . شود تهيه كرد كوتاهى در تهران باشد، مى
 .برنامه سفر تأييد شود، آلترناتيو اين مالقات هفته ده سپتامبر خواهد بود

كه يك جلسه تشريفاتى است با ) مرداد 20(اگوست  11را در جلسه مورخ  من شك دارم كه بشود اين مسئله. 7    
وزير  بازرگان مطرح كرد، مگر اينكه تا آن تاريخ انتظام نتيجه مذاكرات خود را با استمپل و كيو به اطالع نخست

 .رسانيده باشد
جلسه، من در مدت مذاكره آن را آيا صحيح است كه ما بازرگان و ديگران را حاال در جريان بگذاريم يا بعد از     
 ».دست خواهم آورد ولى هرنوع راهنمايى از طرف اداره مفيد است به
  

 Ref. Director] 52381به استكهلم  -) 58مهر  13( 79اكتبر  5[    

    »2 .1SDPLOD / از فرصت استفاده كرد و خودش عدم رضايت دولت را درباره روابط بين دو دولت ايران و
ماه است كه مشغول كار شده و شما هيچ اقدامى براى حل  9تا  8گفت كه رژيم جديد ايران . بيان كردامريكا 

حل  فهميم و راه ما اين مسائل را مى/ 1SDPLODطبق گفته . ايد مابين دو دولت به عمل نياورده مسائل موجود فى
ان اين است كه امريكا سياست انتظار را اين روش دولت امريكا مفهومش براى دولت اير. آنها را هم در دست داريم

حل اين مسائل . (نمايد چه خواهد شد هايى كه امريكا در امور آن مى در پيش گرفته تا ببيند با وجود مداخله
مند نيست، ولى او  گفت دولت ايران به روسيه عالقه/SDPLOD 1. بستگى به درجه از خودگذشتگى امريكا دارد

پرسيدم از چه / 1SDPLODاز .) كند مابين دو كشور به دولت ايران مراجعه مى ل فىهميشه با پيشنهاد حل مسائ
 .هاى ايران كنى گفت از لوازم يدكى و توقيف دارايى مشكالتى صحبت مى

    3 .Sandagger جز . شد هيچ اظهارنظرى نكرد طور مؤدبانه و آمرانه انجام مى طرفه كه به در اين مكالمه يك
گفت كه ممكن است كه شما راست / 1SDPLOD. له امريكا را در امور داخلى ايران تكذيب كرداينكه هرگونه مداخ
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جا  بگوييد ولى عدم همكارى شما در حل مسائل با توجه به سوابقى كه داريد، اين تأثير بد را براى دولت موقت به
گفت كه /SDPLOD 1. ازات اعدامخصوص با دخالت و اظهارنظر كاردار شما درباره توقيف افراد و مج گذارد، به مى

ام كه اين نظريات دولت ايران را به دولت امريكا  ام و خواسته من بارها بدون پرده و صريح اين مسائل را تذكر داده
 ».ابالغ نماييد

  
 Cite Tehran] 54502) 58مهر  25(  79اكتبر  17[    

يزدى تقريباً معتقد بود كه هم . كردستان شد مدت قابل توجهى از اين جلسه صرف بحث عراق و مسائل. 2«    
بودن  توانستيم كه غيرواقعى خوبى مى ما به. كنند امريكا و هم اسرائيل، عراق را براى كمك به ياغيان كُرد كمك مى

هايى بود كه  دهنده ناراحتى اما حقايقى را كه يزدى مطرح كرد و موردنظر مردم بود نشان. اين مسئله را مطرح كنيم
 ».اين نظر بر دولت بازرگان وارد شده بوداز 
 
  

 )]58مهر  26( 79اكتبر  18نامه لينگن كاردار امريكا در ايران به وزارت خارجه امريكا، [    

  خالصه اطالعات يزدى، انتظام: موضوع«    
به يزدى . اشته پرسيدرتبه د اى را كه او با ونس و ساير افراد عالى العمل جلسه يزدى درباره عكس - 4پاراگراف     

 .گفته شد كه از نظر دولت امريكا جلسه خوبى نبود
ما انتظار داشتيم كه جلسه با وزير امور خارجه ايران در بهبود روابط دو كشور اثر بگذارد ولى موضعى كه يزدى     

كرديم  احساس مى دهنده اين بود كه بهبود روابط حتى كندتر از آنچه ما در جلسه براى خودش انتخاب كرده نشان
 .خواهد بود

 .رسيد تر از جلسات قبل به نظر مى در دنباله جلسه بحث، يزدى عصبانى و ناراحت    
قسمت اعظم بحث صرف مسئله كردستان شد، يزدى گفت با اطالعاتى كه دارد قانع شده است كه  - 9پاراگراف     

يزدى گفت طبق . ن را خيلى جدى تلقى كردرسد و وضع كردستا حمايت زيادى از خارج به ياغيان كُرد مى
كاردار در . نمايند اطالعاتى كه به دولت موقت رسيده، امريكا و اسرائيل با همكارى با عراق به ياغيان كُرد كمك مى

يك مدت طوالنى خيلى سعى كرد كه اين مسئله را روشن كند كه امريكا نفعى در كردستان ندارد و چيزى گيرش 
خواهد كه جريان  خصوص كه امريكا مى كه عالقه ما به ثبات سياسى و حق حاكميت ايران است، به آيد، درحالى نمى

 .اى كه جريان نفت را تهديد كند مورد توجه امريكا نيست نفت ادامه داشته باشد و هر حادثه
حال تالش  ممكن است كه در - CIAاحتماالً  -هايى در بين دولت امريكا  يزدى گفت گروه -  11پاراگراف     

 CIA. رتبه دولت امريكا از آن اطالعى داشته باشند براى سرنگونى دولت موقت ايران باشند، بدون اينكه افراد عالى
 ».قبالً از اين نوع كارها كرده است
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توانيد توجه فرماييد كه دولت موقت و من  سادگى مى آقايان محترم اعضاى دادگاه و شما هموطنان عزيز حاال به    
پاشيدن صف متحد ملت ما از ما چه تصويرى  ايم و اين جنايتكاران براى از هم برادرانم چه گفته بوديم و چه كرده و

 .ساخته بودند
توضيح دادند از آنها خواسته بودند كه  26/12/59طور كه خودشان هم در جلسه  آقاى مهندس بازرگان همان    

ران دارند به دولت بدهند و از روسيه هم بالعكس همين را در مورد اطالعاتى اگر در مورد خرابكارى روسيه در اي
ام اينها دوبار با تلفن قبلى و كسب  ام و نوشته طور كه بارها گفته خرابكارى امريكا در ايران خواسته بودند و همان

وضوعات عبارت وزير و وزير خارجه، به سوئد آمدند و تيتر م اجازه از من و من هم با كسب اجازه از آقاى نخست
ابتدا براى من تيتروار تعريف كردند . آينده نفت در جهان، وضع نظامى كشورهاى همسايه و دخالت شوروى: بودند از

و . وزير، وزير خارجه و افراد خودشان اين مطالب را توضيح دادند و بعد هم در جلسه رسمى در حضور آقاى نخست
وزير براى گزارش خودشان رسيده بودند آقاى مهندس  ى نخستاى كه در تهران به حضور آقا در اولين جلسه

و بقيه مطالب درباره ليبى و فلسطين از شاهكارهاى خودشان . بازرگان درباره امام موسى صدر از آنها سؤال كردند
تركردن القاى فكر دشمنى گروه بازرگان، يزدى، چمران، انتظام با فلسطين و ليبى است و شديداً از  براى عميق

 .شود طرف من تكذيب مى
مكر و نيرنگ در . زدن نباشد شما انتظار نداشته باشيد كه آنها از مسائلى حرف زده باشند كه قابل برچسب    

ها و  وزيرى آقاى مهندس بازرگان تمام سخنرانى آنها در تمام دوران نخست. تخصص اين سازمان جهانى است
اند كه بتوانند  اى را انتخاب كرده بنابراين سوژه. اند كرده و آناليز كرده ها و يا اعتراضات علنى ايشان را جمع مصاحبه

عنوان  چرا؟ براى اينكه، اميرانتظام به. به دولت موقت و شخص اميرانتظام از ديد جنايتكارانه به خودشان بچسبانند
المللى و بدون كسب  ين بينسخنگوى دولت و با تصويب دولت، از اينكه برادران فلسطين بدون رعايت احترام به قوان

صورت دفتر آنها درآمده بود از  اند، از آنها گله كرده و ساختمان شهربانى اهواز را كه به اجازه دفترى در اهواز باز كرده
 .همين و بس، آن هم طبق تصويب هيئت دولت! آنها پس گرفته است

ها  طور رسمى، بارها از دخالت نهادها يا گروه بهعنوان توضيح مشكالت سر راه دولت  وزير به بعد هم آقاى نخست    
شود اين مسائل را به هم ربط داد و گفت كه بله انتظام پايش را جاى پاى  صحبت كرده بودند، بنابراين خوب مى

بودن  دليل غيرقابل انكار ساختگى 28من با ! نه اين طور نيست! كند گذارد و در خلوت گله و شكايت مى رييسش مى
د را ثابت كردم و با شجاعت در اين دادگاه نشان دادم كه براى اثبات حق و حفظ شرافت و حيثيت نهضت اين اسنا

بنابراين ضمن تأكيد صريح . ترين ارزشى براى جانم قائل نيستم آزادى و دولت موقت و شخص اميرانتظام، كوچك
كنندگان فعلى دارند متفاوت  ر با آنچه ادارهاين مطلب كه مسلماً سليقه و برنامه كار نهضت آزادى در اداره امور كشو

و اين اختالف سليقه با آنچه اين دشمنان خدا براى ملت ما ساختند تا ما را به جان هم بيندازند تفاوت از ) 27(است
كنم كه ما مسلمانيم، ما عاشق ايرانيم و ما  من با صداى بلند در محضر اين دادگاه اعالم مى. زمين تا آسمان است

ايم و اين انقالب متعلق به همه ملت ايران از جمله خدمتگزاران نهضت آزادى  بسزايى در اين انقالب داشتهسهم 
خاطر اعتالى اسالم، به خاطر حفظ ايران، دست برادران خودتان  ام بياييد به طور كه بارها گفته بنابراين همان. است
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ماه گذشته توسط  18از افتادن در دامى كه در مدت را صميمانه بفشاريد و از خداوند بخواهيد كه ملت ما را 
امريكا بر سر راه او گذاشته شده بود در امان دارد و به همه توفيق خدمت به  CIAدشمنان اسالم و ايران يعنى 
 .اسالم و ايران را عطا فرمايد

يل غيرقابل انكار، باز برادران و هموطنان، من تعجب نخواهم كرد اگر هنوز كسانى باشند كه پس از شنيدن دال    
من تنها . تاريخ جهان شواهد زيادى در اين موارد در سينه خود دارد. باز يا جادوگر بدانند هم مرا دروغگو، شعبده

توانم بكنم اين است كه از خداوند متعال تقاضا كنم كه از نور حقيقت كبريايى خودش بر همه،  كارى كه مى
 .همه را هدايت فرمايدخصوص اين نوع افراد بتاباند و  به

         
آقاى اميرانتظام نكته قابل توجه اينجا الزم است دادگاه به سمع «: در اين موقع محمدى گيالنى چنين گفت 

بودن اسنادى كه از  دليل اقامه كرديد براى مجعول 28شما در اظهارات جلسه امروز . بينندگان و شنوندگان برساند
يعنى شما اين اسناد را » اقرار العقالء على انفسهم نافذ«بق معيار و ميزان شرعى النه جاسوسى به دست آمده، ط

دليلى كه به نظرت دليليت داشت، ولى دادگاه اكثر آنها را از مرحله تخيل باالتر  28اسناد جعلى خوانديد و با 
نيد از آن قسمتى كه به نفع توا گاه نمى دانسته پس روى اقرار خودتان اين اسناد، اسناد مجعوله بوده و هيچ نمى

 ».شماست از نظر ميزان قضاى شرعى به نفع خودتان استفاده كنيد
 ».من يك توضيح عرض كنم«: اميرانتظام    
على ذلك روى نظام قضا وقتى كه شما، باطل كرديد آن چيزى كه به نفع . گوش دهيد مطلب را«: گيالنى    

عنوان دليل نافع قرار دهد و آن مقدارى هم كه عليه شماست  آنها را به تواند شماست، دادگاه برحسب اقرار شما نمى
تفريق بين مؤمنين يعنى مسئله ليبى و فلسطين . كه يكى از آنها وداد با دشمنان دين بود كه آن اوراق را نخوانديد

 .كرديد كه از ايران جدا كنيد را تالش مى
حده  آيد چه على دست مى لس خبرگان، اينهايى كه چه از آن اوراق بهها با اموال، انحالل مج دادن امريكايى فرارى    

پس . دادگاه روى اينها انگشت خواهد گذاشت و حكم دادگاه اينها خواهد بود. با خط شما در دست دادگاه است
بعداً به  دانيد و اول اينها را مجعول مى. ايد، آتش زديد آنچه شما خودتان رنج و زحمت كشيديد، خودتان را سوزانده

 .كنيد به نفع خودتان همان استناد مى
توانيد رنگ كنيد؟ اينها را در  اقرارالعقالء على انفسهم نافذ، شما اين تناقضات را چطور مى): ص(اهللا  قال رسول    

اى آق. آقاى دكتر سحابى كم گفتند و خوب گفتند. من پريروز هم به عرضت رساندم. خيرالكالم قَلّ و دلّ. نظر بگير
شما هم تالش كنيد كه كم بيان كنيد و خوب بيان كنيد و تالش نكنيد . مهندس بازرگان كم گفتند و خوب گفتند

شود چند برابر تأثير از راه گوش  همان تلقيناتى كه از خودتان من اينجا ياد گرفتم كه چيزى از راه چشم منتقل مى
كنم ما از همه اينها بيرون برويم آن چيزى كه  من خيال مى .دارد و تلقينات مكرر، خيلى چيزها امروز تكرار كرديد

كالمى كه . دهد دنبال تعليمات قرآن كه با نظام آفرينش منطبق است دنبال آنها برويم قرآن مجيد ما را تعليم مى
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به  آقاى اميرانتظام نور دارد و اگر خداى ناكرده من بخواهم يك چيزهايى را به هم ببندم. در آنها حقيقت باشد
 .صورت زفس دربياورم ارزش زفسى دارد

طورى كه آقاى دكتر سحابى راجع به مراوده با اهل كتاب خواستند رد كنند اين اتهام  چقدر عالى بود شما همان    
عنوان تلقين  شما تالش نكنيد كه خيلى زياد و درنظر داشته باشيد، به. را كوتاه گفتند ولى قابل استماع دادگاه بود

 28. اى ببين خودت امروز چطور به تناقض مبتال شده. كنم مشكلى را حل كند اين گمان نمى. ملت بدهيد به خورد
دليل كه دليل نبود، اكثرش عليل بوده بيان كردى، آخر كار هم برگشتى مطالبى را خواندى به نفع خودتان از همان 

نافى صدر كالم شما . م شما را از بين برديعنى ذيل كالم شما، صدر كال. اوراق النه جاسوسى يعنى صحه گذاشتى
شويد؟ اوراق  بوده اگر اوراق مجعول است پس اينها چيست؟ اگر اوراق مجعول نيست چطور قائل به تبعيض مى

اوراق نشان . ايد ايد تجاوز كرده درست است و از آن چيزهايى كه حتى از اجازه جناب آقاى بازرگان هم تخطى كرده
دليل شما دريغ بر رنج  28اگر اوراق باطل است با . پس آنها درست است. ايد نها باز كردهدهد روى دل به آ مى
اينها را توجه . كنيد عنوان سند وجاهت خودتان براى حفظ جان خود، تمسك مى حاصل شما كه اين بقيه را به بى

 »...داشته باش وقت دادگاه هم
 ».من يك توضيحى خدمتتان عرض كنم«: اميرانتظام    
 ».بله بفرماييد«: گيالنى    
عالى دومرتبه يا  اوالً اين واردشدن در بحث اوراق النه جاسوسى ممكن است امروز تمام نشود، جناب«: اميرانتظام    

كنم كه جانم  عالى من تالش مى بنا به بيانات جناب. سه مرتبه يك مطلب ارشادى را فرموديد كه من خيلى متشكرم
الى است براى حفظ اين عزيزترين جسم مادى، من داراى چنين احساسى نيستم و آن را يك اين درح. را حفظ كنم

 ».بنابراين من جز به صداقت حرفى نخواهم زد. دانم ارزش مى جسم خاكى بى
 ».شما بايد جان خودت را حفظ كنى. همين هم خالف شرع است«: حاكم شرع    
اول شرف و حيثيت من است بعد جان . ارزش است ان من بسيار بىدر مقابل حيثيت و شرف من، ج«: اميرانتظام    
 ».من
 ».بله«: گيالنى    
 ».بنابراين جان من در مقابل شرف و حيثيت من و گروهى كه به آن تعلق دارم بسيار ناچيز است«: اميرانتظام    
. ايد قضات عجيبى مبتال شدهشما در جلسات دفاعيه به تنا. كارى نكنيد كه به تناقض مبتال شويد«: گيالنى    

شاءاهللا شما از اين امتحان سرافراز بيرون  با اينكه دعا هم كرديم كه ان. كار كند با اين تناقضات شما دادگاه چه
 ».خواهد مستجاب شود بياييد، تبرئه شويد، ولى متأسفانه مثل اينكه دعاى ما نمى

گويم و  و از نظر خودم، مى. دگاه اين است كه حقايق را بگويماهللا، وظيفه من در اين دا حضرت آيت«: اميرانتظام    
 ».تا آخرين لحظه هم خواهم گفت و قضاوتش با خداوند، ملت ايران و تاريخ است

 ».خواهيد اذهان را تحريك كنيد كنم از آنجايى كه شما مى من جلوگيرى مى«: گيالنى    
 ».خودم قصد چنين كارى و چنين نيتى ندارمام و از نظر  من چنين كارى نكرده«: اميرانتظام    
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آقاى . دليل ارائه كرديد كه اوراق مجعول است، و بعداً هم به همان اوراق توسل جستيد 28امروز كه «: گيالنى    
يك از  عالى درنظر داريد، با هيچ اميرانتظام اين درست است؟ نه با موازين قضايى، نه با موازين روانشناسى كه جناب

يا اين اوراق درست . كند كند، خطا مى اشتباه مى]  بپذيرد كه[چقدر خوب بود، صادقانه انسان . كند طبيق نمىآنها ت
اش نادرست است و طبق قانون قضا شما اقرار كرديد به  درست است يا نه اين اوراق نادرست است؟ مجموعه. است

 ».ايد بوده آنها را هم باطل كردههايى هم كه به نفع شما  متأسفانه آن ورقه. نادرستى اين اوراق
پاشيدن وحدت ملت ما  كنم كه بنده اعتقاد و ايمان دارم كه اين اوراق را امريكا براى از هم عرض مى«: اميرانتظام    

در مورد رأى . عرض كردم كه رأى دادگاه از نظر من اهميت ندارد. درست كرده است و با داليلى هم ثابت كردم
بنابراين من عرايضم را . راضى هستم به رضاى خدا. كنم دارم و آن را به خواست خداوند واگذار مىاى ن دادگاه مسئله

 ».نمايم عالى واگذار مى كنم و قضاوت را به خداوند و جناب مى
 .خواست تا نظرياتش را بيان كند) مجتبى ميرمهدى(در اين موقع گيالنى از نماينده دادستان     
 :نقالب چنين شروع كردنماينده دادستان ا    
  اهللا الرحمن الرحيم بسم«    
ولى مطلبى را آقاى اميرانتظام گفتند . بخشيد، مطالبى وجود دارد كه برادرمان به برخى پاسخ خواهند گفت مى    

آقاى ( Dear Sirآيد كه  ها، در روابط ديپلماتيك مى گفتند اينكه در نامه. جا بايد پاسخ بدهم كه من همين
و گفتند كه اين گناه من نيست كه از اين ) جمهور عزيز آقاى رئيس( Dear Presidentو امثال اين  )عزيز

Dearخبرى و  فكرى، بى دهنده كج صورت مطرح بشود نشان اين اين اگر به. شود ها در روابط ديپلماتيك گفته مى
 .كند عنوان نماينده دادسرا دفاع مى ناآگاهى مطلق كسى است كه به

مطلب اين بود كه عرض كردم در آن موقع كه ما شخص . گفتند Dear Sirب اين نبود كه چرا به شما مطل    
وزير  عنوان شخص دوم كه نخست عنوان رهبر انقالب و آقاى مهندس بازرگان را داشتيم به امام را داشتيم مدظله به

ئله، شخصيت شما حساس بوده و وقت بودند و شما كه معاون ايشان بوديد، شخص سوم بوديد وعرض شود كه مس
هاى  همچنانى كه اگر با اين مشى و با اين عرض شود تفكرى كه امام دارند اگر نعوذباهللا ديده بشود كه در گفته

اين فاجعه خواهد بود و . اى به خط ايشان كه مثالً كاردار عزيز ايشان شنيده بشود از فرمايشات ايشان يا در مسئله
سئله كه در مورد شخص امام گفتم اين را عرض كنم كه اگر امام بفرمايند كه من خداى ممكن بود به جاى اين م

گاه  پس اين نبود كه امام هيچ. ناخواسته نعوذ باهللا نگران نفوذ مذهب در سياست هستم باز همين فاجعه خواهد بود
ود كه الزم بود من اينجا پاسخ اين يك نوع مقايسه ب. برند و شما برديد و اين جرم بوده لفظ عزيز را به كار نمى

 ».بدهم
اين جمالتى را هم كه شما به آن استناد كرديد و اينها ساختگى و . بنده از نظر خودم ثابت كردم«: اميرانتظام    

 :دهيم حاال با اجازه شما ادامه مى. زدن وحدت امت مسلمان ايران دروغ است براى برهم
نان عزيز، گفت وشنودهاى مرا از روى همين اسناد النه جاسوسى درباره آقايان اعضاى محترم دادگاه و هموط    

بودن  من با داليل غيرقابل انكار ساختگى. مابين ايران و امريكا از زبان دشمن شنيديد روابط دو كشور ومسائل فى
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حيثيت نهضت  اين اسناد را ثابت كردم و با شجاعت در اين دادگاه نشان دادم كه براى اثبات حق و حفظ شرافت و
بنابراين ضمن تأكيد صريح . ترين ارزشى براى جانم قائل نيستم آزادى و دولت موقت و شخص اميرانتظام كوچك

 اين مطلب كه مسلماً سليقه 
  
  
  
  

 19عكس شماره     
  
  
  
  
اين اختالف ]بين [ كنندگان فعلى دارند متفاوت است و و برنامه كار نهضت آزادى در اداره امور كشور و آنچه اداره 

تفاوت از زمين تا آسمان . اند، تا ما را به جان هم بيندازند سليقه و آنچه اين دشمنان خدا براى ملت ما ساخته
 ».است
شاءاهللا بقيه  ان. دفاعيات امروز آقاى اميرانتظام كه صرف وقت و تهيه مطلب داشتند امروز تمام شد«: حاكم شرع    

باز ارشاداً به آقاى اميرانتظام، بدون شبهه ايشان برادر ماست و متهم است و ما . شود اع مىدفاعيات ايشان فردا استم
اهللا و حقوق ناس  اسالم در موازين قضا بين حقوق. شاءاهللا اين دادگاه بتواند شاهد برائت ايشان باشد دعا كرديم كه ان

ر حقوق ناس ندارد، يعنى اگر دو نفر با هم گونه حق تلقين به احدى د گذارد، قاضى هيچ در تكليف قاضى فرق مى
تواند احدالخصمين را تقويت كند، تلقين كند او را عليه  تنازع كنند و دعوا، مرافعه با حاكم شرع، حاكم شرع نمى

دهد مثالً زانيه را آوردند يا زانى را حاكم  اهللا اسالم اجازه مى ولى در مسئله حقوق. خصم ديگر، حرام است بر قاضى
المقدور اقرار نكند، بگويد تو كه زنا  دستور دارد تالش كند كه تلقين كند به اين شخص زانى يا زانيه كه حتىشرع 

حقوق جامعه، يك ملتى، جوامعى يا . كه او تلقين بشود كه بگويد نه، نه، انكار كند. تو كه چنين نكردى. نكردى
ميرانتظام ارشاداً به ايشان گفتم به تناسب حقوق الهى كه اينكه من با آقاى ا. شود اهللا محسوب مى اى از حقوق جامعه

اش كند و براى اين  ايشان توجه داشته باشند كه ذيل كالمش، ناقض صدرش نباشد، كارى نكند كه آنچه بافته پنبه
 .الشيطان يساوين اخوسا ايم و نقص دادگاه مايه تأثر و تأسف است كه ما در صف واحدى بوده

رئيس دولت موقت جناب آقاى بازرگان كه . آورد م در دفاعياتش كه پاى دولت موقت را جلو مىآقاى اميرانتظا    
اى كه صبح امروز از ايشان در روزنامه ميزان خواندم كه گاهى از اوقات ميزان  مقاله. سالمت نفس ايشان روشن است

اى است كه لحن انبيا و نداى انبيا را  قالهنويسد و مقاله جناب ايشان كه مقاله ميزان در ميزان ذكر شد، م ناميزان مى
. رساند و حتى ايشان براى اينكه گروهى از ما تحقير نشوند دستور داده بودند كه گروهك نگوييد به گوش مى

جناب ايشان در اين محفل حاضرند و جا دارد كه اين نوع مقاالت كه . تحريك يا جرح احساسات ديگران را نكنيد
اند و  بين جامعه ايرانى به ايشان خوش. گذارد، سلسله مقاالت ايشان دنبال كنند سان غيرلجوج مىاثر ارزنده در هر ان
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آقاى بازرگان خداى ناكرده كسى نيست كه بگويد ايشان معاذاهللا تعمداً به راه گناه برود، نه ممكن است بنده آن روز 

ناكرده يك مرد غيرصراط مستقيم بخواهد هم عرض كردم به ايشان نقادى بشود، اشتباه مثالً بكند ولى خداى 
تعمداً برود يا معاذاهللا بخواهد خداى ناكرده معاذاهللا كه مقاصد يا نيات شومى خداى ناكرده اين افراد لجوج درباره 

آقاى اميرانتظام تالش كند كه كارى نكند كه دولت موقت يا جناب آقاى . دهند ايشان هيچ احتمالش را نمى
نكند، اگر پا از آن مقدارى كه به ايشان اجازه داده شده بود، فراتر گذاشت ديگران را در اين  وزير را شريك نخست

جرمشان اگر بعداً ثابت شد كه جرمش، جرمى ثابت شد شريك نكند، آقاى بازرگان، آقاى دكتر سحابى ما به هردو 
اند،  ز را هركدام از دوستان نخواندهمقاله ديرو. اند اين دو شخصيتى كه عمرشان را در مبارزات صادقانه گذرانده

» الذكر فذكروا ان«بخش ايشان بيشتر دنبالش را بگيرند و  خواهيم اين نوع مقاالت التيام و از ايشان ما مى. بخوانند
 ».شاءاهللا ان

مروز اند دفاعياتشان براى ا طور كه آقاى اميرانتظام اعالم كرده همان«: ميرفندرسكى عضو حقوقدان دادگاه گفت    
جلسه . صبح متهم از موارد اتهام دفاع خواهد كرد 10پايان پذيرفت در ساير موارد اتهامى در جلسه فردا در ساعت 

 ».كنيم عنوان تنفس تعطيل مى را به
  
  
  
  
  
  

  جلسه نهم    
 )1360ماه  بهشت اردى 14(    

  
ت در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى مركز بهش نهمين جلسه محاكمه عباس اميرانتظام صبح روز چهاردهم اردى 

 .به رياست محمد محمدى گيالنى تشكيل شد
هاى گروهى اظهار  در آغاز جلسه ميرمهدى، نماينده دادستان در مورد پخش جريان محاكمه از طريق رسانه    

كمه را براى ملت ايران اند تا مشروح كامل اين محا هاى گروهى خواسته جناب آقاى دادستان بارها از رسانه«: داشت
پخش نمايند و حتى ديروز شخصاً به راديو و تلويزيون رفته و ضرورت پخش اين دادگاه را براى مسئولين آن 

شود تاكنون از اين  ها مربوط مى سازمان تشريح كردند، ليكن راديو و تلويزيون بنا به داليلى كه به خود اين رسانه
 ».كار خوددارى نموده است

 .دان از اميرانتظام خواست تا به ادامه دفاعيات خود بپردازد عضو حقوقسپس     
 :اميرانتظام سخنان خود را پس از قرائت آياتى از قرآن چنين آغاز كرد    
 اعضاى محترم دادگاه و هموطنان عزيز    
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طالبى كه نماينده و همچنين به م) 28(شده از طرف رياست محترم دادگاه قبل از اينكه به چهار مطلب عنوان    
دانم مطلبى را كه جناب ميرمهدى در  محترم دادستانى در دفاع از كيفرخواست مطرح فرمودند بپردازم، الزم مى

متهم در دفاعياتش گفته است كه اين «: ضمن بياناتشان اشاره كرده، تكذيب كنم، و آن اين است كه ايشان فرمودند
اين جمله القاكننده . كنم اين جمله از من نيست و تكذيب مى» .نبوده است ها قانونى بوده و سوءنيت در آنها مالقات

ام و  آنچه من بارها گفته و نوشته» .بله، تماسكى وجود داشته ولى سوءنيت در آن نبوده است«: اين مطلب است كه
تخب امام، مسئول وزير من عنوان يك مقام مسؤول و نماينده ويژه نخست كنم، اين است كه من به حاال هم تكرار مى

ام و آنچه در اين مذاكرات مطرح شده با تأييد و  هاى امريكايى بوده ها از جمله ديپلمات مذاكره با همه ديپلمات
 13/2/60طور كه در بخش حقايق موجود در اسناد النه جاسوسى در روز يكشنبه  تصويب دولت موقت بوده و همان

 .ندى و افتخار من خدمتگزار اين انقالب استبه استحضار ملت ايران رسانيدم، باعث سربل
 )جز اسناد سفارت امريكا به(موارد اتهامى ديگر  
بهشت در دفاع كيفرخواست به  اردى 7و  6حال ابتدا به بررسى مطالبى كه نماينده محترم دادستانى در روزهاى  

دليل  ايشان فرمودند به. پردازم مىتوضيح آنها پرداختند كه اين مطالب غير از مطالب ساختگى النه جاسوسى است 
. نمايند اند و از آن دفاع مى وجود اين قرائن و شواهد است كه ايشان به صحت اين مدارك اطمينان حاصل كرده

عنوان نماينده دادستانى دادگاه انقالب اسالمى آنها  ضمناً اضافه فرمودند كه اگر متهم بتواند آنها را رد كند ايشان به
 :پردازم بنابراين به كمك خداوند به بررسى اين قراين و شواهد مى. يرفترا خواهند پذ

درصد سهام  50هزار تومان است، من  330شروع به كار كرده و سرمايه آن  1349در سال : شركت پاراديزو. 1    
 .هزارتومان مالك هستم 165آن را يعنى به مبلغ 

 .ن از سهام آن را دارا هستمهزارتوما 370: انداز وام مسكن اكباتان پس. 2    
دانم چقدر از بدهى  ام و دقيقاً نمى هزار تومان به طور قسطى سهام آن را خريده 240: بانك اعتبارات صنعتى. 3    

 .سهام باقى مانده است
عنوان يك مهندس است كه فكر  سال كار به 29جا پس از  ام در اين سه اين جمع سهام و دارايى من و خانواده    
 .كنم اينها جزئى از قراين و شواهد جناب ميرمهدى باشد ىم

بهشت سال  اين اوراق، اوراق واگذارى سهام من در اين شركت است كه در تاريخ اردى: شركت آهودشت. 4    
 .واگذار شده است 1358

مدت عمرم جز  ابتدا اجازه دهيد به استحضار شما و ملت ايران برسانم كه من در تمام: سند انتقال ارز. 5    
التحصيل از  من مهندس فارغ. ام، آن هم كار شرافتمندانه و با افتخار چندماهى بقيه عمرم را با كار خصوصى گذرانده

دار نبودم كه  اما من سرمايه. آالت آبيارى و راهسازى بود كار اصلى من واردكردن ماشين. سه دانشگاه دنيا هستم
هايى كه اكثراً از دوستان دوره تحصيل من  بلكه به شركت. ن وارد كنمقادر باشم خودم با سرمايه خودم ماشي

دليل احتياج به آن ماشين، آن را با  دليل اعتماد به من و به كردم و آنها به آالت را معرفى مى اند، اين ماشين بوده
نيويورك باز كردم و بنابراين از همان زمان شروع فعاليت نمايندگى، حسابى در بانك . خريدند سرمايه خودشان مى
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حتى حساب يك دالر آن هم . كرد كرد، حق نمايندگى ما را در آن حساب واريز مى هرموقع كه كسى از ما خريد مى
بنابراين من اولين ايرانى هستم . مشخص است و تمام مدارك زندگى من در ميز كارم در سفارت سوئد بوده است

ارز از كشور براى زندگيم ارزى را كه بابت حق نمايندگى دريافت  كردن جاى خارج كه اين افتخار را دارم كه به
كردن يا واردكردن ارز تفاوتى قائل  متأسفانه نويسنده اين نامه نتوانسته است، بين خارج. آوردم كردم به ايران مى مى

هزار دالر كه  50من از حسابم در امريكا از طريق بانك ايرانيان تقاضا كردم تا مبلغ . دهم شود و من توضيح مى
حساب . شود به حساب من در بانك ايرانيان بفرستند ، مى)1357نرخ برابرى ارز در سال (هزار تومان  353معادل 

البته . جارى تهران بدهكار است نسبت به اين حواله و حساب جارى نيويورك نسبت به اين حواله بستانكار است
رمند داشت، آوردن پول كه حاصل كار نمايندگى ماست صرف نفر كا 8فراموش نفرماييد كه دفتر من در حدود 

 .شده است هزينه دفتر و زندگى ما مى
حسابى ندارم و چنانچه ديروز به استحضار دادگاه محترم رسانيدم هدف : انداز و مسكن گرگان شركت پس. 6    

و مديرعامل شركت جنرال  دار آوردن اسم من با نام يك هموطن يهودى و يك سرمايه نويسنده دو نامه، همراه
 .ورهاوس است كه تقاضاى تعقيب قانونى نويسنده نامه را دارم

در فتوكپى اسنادى كه ديروز درباره شركت جنرال ورهاوس در اختيارم گذاشته شد، : شركت جنرال ورهاوس. 7    
 :خورد مطالب زير به چشم مى

نويسد كه آقاى ابراهيم خاكويى  الب اسالمى صريحاً مىاى خطاب به دادسراى انق بانك داريوش در نامه -اول     
گويد اميرانتظام در اين بانك  در صفحه دوم گزارش اين بانك مى. مديرعامل و سهامدار شركت جنرال ورهاوس است

 .حسابى ندارد
ترتيب  گويد طبق اطالع رسيده آقاى عباس اميرانتظام و ابراهيم خاكويى به بانك صادرات ايران مى - دوم     

(!) يك مسئول بانكى حق ندارد طبق اطالع رسيده. مديرعامل و سهامدار شركت سردخانه جنرال ورهاوس هستند
اظهارنظر كند، بلكه مديران و شركاى هر شركت اگر در بانكى حساب داشته باشند يك نسخه از اساسنامه را هم 

طور كه قبالً نيز  ضمناً همان. نويسنده اين نامه را دارم بنابراين از دادسراى انقالب تقاضاى تعقيب قانونى. بانك دارد
 .ام در شركت جنرال ورهاوس نه سهامى دارم و نه عنوانى به استحضار دادگاه محترم رسانيده

 .در اين شركت سهامى ندارم: شركت اروند رود.  8    
، نوشته من در برگ بازجويى مربوط به طورى كه قبالً به استحضار دادگاه محترم رسانيدم همان: پور دانيال. 9    

كردند  وزير به من كمك مى وزيرى با اجازه جناب آقاى نخست پور كه در نخست آقاى دانيال گريسبى است نه دانيال
 .وزيرى وجود دارد و مدارك آن هم در نخست

أن دادگاه انقالب اسالمى شناسم و طرح چنين مسائلى را در ش اين خانم را اصالً نمى: خانم مونيكا حقانى. 10    
 .اى را از دادستانى محترم انقالب دارم دانم و تقاضاى تعقيب قانونى نويسنده چنين نامه نمى
من در تمام عمر، از دوران دبيرستان تاكنون يك مسير در زندگى : سوابق سياسى من در دوران تحصيل. 11    

شدن صنعت نفت و  مرحوم دكتر محمدمصدق براى ملى ام داشته و فعاليت سياسى من از دوران مبارزات سياسى
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كردن دست عوامل غرب و شرق از دخالت در امور داخلى ايران شروع شد و در اين مسير خداوند مرا يارى كرد  كوتاه
تا همراه گروه خاصى حركت كنم و آن گروهى است كه آقاى مهندس بازرگان سمبل آن هستند و مالحظه 

ام وجناب مهندس بازرگان هم در جلسه  سال من هرگز تغيير مسير و جهت نداده 30كنيد كه در اين  مى
 )29.(نمايم بنابراين نامه يا تلفنى كه به دادستان شده است، تكذيب مى. اين مطالب را تأييد فرمودند 26/12/1359
ى نهضت آزادى با اطالع به داليل زير نماينده رسم: نماينده رسمى نهضت آزادى در مذاكرات قبل از انقالب. 12    

 .شوراى انقالب در مذاكرات بودم
، 3/10/58و مصاحبه ايشان با روزنامه بامداد مورخ  26/12/1359شهادت آقاى مهندس بازرگان در جلسه  -اول     

 .ام كه قبالً به دادگاه تقديم كرده 11مدرك شماره 
در آخر جلسه استمپل گفت «: 7پاراگراف  1357بهمن  2برابر  1979ژانويه  22اظهارات استمپل در نامه  - دوم     

 ».كه توسلى تلفن كرده و به او گفته است كه از اين به بعد انتظام مسئول مذاكره بين نهضت آزادى و امريكاست
و  8ها در تاريخ  اهللا موسوى اردبيلى و شوراى انقالب از مذاكره با امريكايى توضيحاتى كه درباره اطالع آيت - سوم     

 )30.(در محضر دادگاه داده شد 1360فروردين  9
همه به خاطر  داريد كه وقتى ابتدا يك صفحه از تقويم مرا كه جدا شده به من نشان : در مورد تلفن شهرام. 13    

اى كه نام شهرام در آن بود آوردند و من گفتم من كار  بعد صفحه. من گفتم اين صفحه تقويم من است. دادند
اما بعد كه . كردم و او هم شركت داشت، شايد به اين دليل در دفتر تقويم من نام و شماره تلفن او هست تجارت مى

كه  درحالى. صفحه تقويم را در اختيار من گذاشتند، ديدم كه به چند دليل اين اسم مربوط به تقويم من نيست
 :كنم تقويم مال من است و داليل آن را حضورتان عرض مى

هوشى نيستم و با عنايت خداوند  در چند روزى كه در اين دادگاه صحبت كردم نشان دادم كه آدم بىمن  -اول     
بنابراين اولين . اند خصوص آقاى گيالنى توجه فرموده اين را همه، به. سنج و دقيق باشم كنم تا نكته همواره سعى مى

دليل آنكه نسل دوم از  عنوان شهرام، بهترين دليل غلطبودن اين اسم در تقويم من اين است كه  دليل و بزرگ
 .كنم اش بود، واالگهر بود نه واالحضرت و من هرگز چنين اشتباهى نمى پدربزرگ مادرى

ام  ام و نه تلفنى كرده ام و نه با او حرف زده رو بوده دليل دوم اين است كه من در تمام عمرم نه با او روبه - دوم     
 .اشته باشمكه احتياجى به شماره تلفن او د

نام آقاى شجاعى است و شماره تلفن آقاى . دليل سوم اينكه در مقابل اسم او شماره تلفنى وجود ندارد - سوم     
اگر من . تقويم من وجود ندارد» ش«شجاعى، بعد واالحضرت شهرام آمده و دليلى براى نوشتن نام او در رديف 

 .مى نبود كه احتياج به يادداشت اسمش باشدخاطر بسپارم او آدم گمنا خواستم اسم او را به مى
شده از مدارك النه جاسوسى را بخوانم و  درباره رضا امينى ابتدا اجازه دهيد متن استخراج: مسئله رضا امينى. 14    

 :بعد توضيحاتى خدمتتان بدهم
 ] آوريل 9مطالب مربوط به رضا امينى، نامه [ 
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وزير، انتظام مسئله توقيف كارمندان  روردين در مالقات با معاون نخستف 18كاردار سفارت امريكا در تاريخ «    
 ».محلى از جمله رضا امينى را مطرح كرد

اى ديگر از ايرانيان  انتظام گفت كه توطئه وجود داشته و رضا امينى كه همراه با عده«: 2در همين نامه پاراگراف     
 ».اند دهكنند، بازداشت ش هاى امريكايى كار مى براى شركت

انتظام گفت كه دولت ايران . انتظام با مسئله توقيف افراد ديگر سفارت آشنا نبود«: 3در همين نامه پاراگراف     
نفر ديگر دريافت كرده و آنها برعليه انقالب مشغول توطئه  5آميز امينى همراه با  اطالعاتى درباره فعاليت توطئه

 ».تاند و اين مسئله در دست رسيدگى اس بوده
حال چنين مطلبى را نشنيده است و بسيار ممنون خواهد شد كه  كاردار گفت كه تا به«: همين نامه 4پاراگراف     

 ».دست آورد اطالعات بيشترى در اين مورد به
دست بياورد به اطالع كاردار خواهد  انتظام گفت در صورتى كه بتواند اطالعاتى به«: 4باز همين نامه پاراگراف     
 ».نيدرسا
 ».ترسيم كه اين كار خارج از حد وظايف و توانايى انتظام باشد ما مى: نظريه« 6همين نامه پاراگراف     
كاردار تقاضاى مالقات فورى با يزدى را كرد كه در كارهاى خمينى بيشتر درگير «: 6همين نامه پاراگراف     

 ».است
ئله رضا امينى را در اول جلسه با بازرگان مطرح كرد و گفت كه كاردار مس«: گويد مى 2مه پاراگراف  6بعد نامه     

ام و ما درباره  اى است كه قبالً به شما گفته كامالً مورد اعتماد ماست، انتظام به فارسى به بازرگان گفت اين مسئله
 ».كنيم آن داريم كار مى

فت ما اين مسئله را به شوراى انقالب انتظام بدون هيچ دستورى از طرف بازرگان گ«: 2همين نامه پاراگراف     
 ».زودى جوابى دريافت داشته باشيم فرستاده و انتظار داريم به

  
به من  58كنم، اواسط فروردين  شدن مطلب توضيح عرض مى كه خود متن گويا هست ولى براى روشن طورى همان 

د از دكتر رضا امينى، دكتر سمسار سردبير كند عبارت بودن ام يارى مى اى كه تا آنجا كه حافظه اطالع رسيد كه عده
خاطرم نيست در مجلسى برعليه جمهورى اسالمى  و دو يا سه نفر ديگر كه نامشان به) 31(كيهان، دكتر مصطفوى

وزير در امور  من اسامى آنها را به آقاى دكتر يزدى كه در آن موقع معاون نخست. اند چينى بوده در حال توطئه
وقتى به من مراجعه كردند مالحظه . و ايشان پس از تحقيق دستور بازداشت آنها را دادندانقالب بودند، دادم 

وزير  وقتى به حضور آقاى نخست. فرموديد كه به آنها گفتم كه اين آقايان مشغول توطئه بودند، توقيف شدند
يشان گفتم همان مطلبى به همين دليل به فارسى به ا. وزير گفته بودم رسيدند من قبالً مطلب را به آقاى نخست

اين . اما درباره محاكمه احتمالى آنها يا آزاديشان هيچ خبرى ندارم. ام است كه قبالً خدمتتان توضيح داده
اى بود كه به من اطالع دادند، اين اسامى را كه آقايان دكتر رضا امينى، دكتر  طورى كه عرض كردم توطئه همان

در حال توطئه هستند كه من اين اسامى را خدمت آقاى دكتر يزدى كه  سمسار، دكتر مصطفوى و دو نفر ديگر كه
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معاون انقالب بودند دادم، ايشان تحقيق كردند، ديدند درست است، دستور توقيفشان را دادند و تحويل دادسراى 
افراد دخالت بنابراين كارى بوده كه خود بنده در توقيف اين . اش هيچ آگاهى ندارم انقالب دادند كه بنده از نتيجه

 .داشتم و برادرم يزدى هم دستورش را دادند
 .اى كه قرائت فرمودند به چند نكته اشاره فرمودند نماينده محترم دادستانى در نامه: مسئله كبكان. 15    
مذاكرات در اين مورد بين تيمسار زاللى و سرهنگ شيفر : ها اول، عدم وجود امنيت كافى براى حفاظت دستگاه    
رفتن نيروى حفاظتى و شروع  كايى، گزارش ستوان صفارزاده فرمانده مأمور نيروى هوايى درباره تحليلامري

، مشكالت برخورد با )32(چپاولگرى، تقاضاى ارسال تيم براى حفاظت وسايل، شرح مسافرت، خوردن لوبياپلو
سوليوان از قبل اميرانتظام را  ها و پاسداران و در شروع بياناتشان هم اشاره فرمودند كه چون برادران كميته

رياست محترم دادگاه و هموطنان عزيز، پس از چند جلسه . شناخته، بعد از انقالب هم از او كمك گرفته است مى
عنوان  ايد كه من قبل از پيروزى انقالب به توضيحات و دفاعيات بنده و جناب آقاى مهندس بازرگان توجه فرموده

آزادى و با اطالع دائمى شوراى انقالب مسئول مذاكره با امريكا بودم، پس مرا يك مقام مسئول از طرف نهضت 
وزير و مسئول مذاكرات و  دوم، در دوران انقالب من معاون نخست. شناختند عنوان يك مقام مسئول انقالب مى به

به من ارجاع داده حل مسائل خارجيان در ايران بودم، بنابراين بايستى شكايت و ناراحتى موجود براى هر خارجى 
 .شود كه شده است

اى از  سوم، اما مسئله كبكان كه واقعيتش چه بوده، من خدمتتان عرض كنم، سفير امريكا براى گرفتارى عده    
خصوص  وزير مراجعه كرد، به هاى نيروى هوايى اتفاق افتاده بود به آقاى نخست كارشناسان امريكايى كه در پايگاه

كنم اين جلسه  فكر مى. اند كارشناس آنها در كبكان در محل كارشان محاصره و زندانى شدهگفت تعدادى از افراد 
اى  سفير امريكا توضيح داد كه دليل اين گرفتارى اين است كه عده. در حضور فرمانده وقت نيروى هوايى انجام شد

هايشان را  خواهند كه طلب بكارند و مىاند از كارگاه طل دليل كارهايى كه در آن كارگاه انجام داده از افراد محلى به
اين ) ».كنم تيمسار ايمانيان بود فكر مى«: اميرانتظام» فرمانده نيروى انتظامى كه بود؟«: رئيس دادگاه(وصول كنند 

سفير امريكا پيشنهاد كرد كه . مطلب از طرف مسئولين نيروى هوايى جمهورى اسالمى نيز مورد تأييد قرار گرفت
ها پرداخت و افراد كارشناس امريكايى آزاد و به تهران آورده  قد با دو نفر به كارگاه بفرستد تا بدهىحاضر است پول ن

شده از اين قرار است كه از  وزير دستور فرمودند كه من در اين باره اقدام كنم و اقدامات انجام جناب نخست. شوند
تعيين نمايند، چون مسئول مستقيم پروژه كبكان فرمانده نيروى هوايى خواستم كه نمايندگان مسئول خودشان را 

هاى كارگاه را كه در  وزيرى به كبكان رفتند و بدهى بعد نماينده دادستانى و يك نماينده از نخست. نيروى هوايى بود
جلسه مربوطه را نيز در  حدود يك ميليون و سيصد يا يك ميليون و چهارصدهزار تومان بود نقداً پرداختند و صورت

تمام مدارك . تهيه كردند و پايگاه را به افراد مسئول نيروى هوايى تحويل دادند و روز بعد به تهران بازگشتندمحل 
اين بود اقدامات اميرانتظام، بنابراين اين قرينه باطل . وزيرى و نيروى هوايى وجود دارد ها در نخست و پرونده

 .شود مى
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بودن اين اسناد جلب كردم ضمناً  ه توجه دادگاه محترم را به ساختگىدرباره مسائل كردستان، عالوه بر اينك. 16    
كردند به نام اميرانتظام  آورى مى ها يا اطالعاتى را كه از تهران جمع نشان دادم كه چگونه آنها مطالب روزنامه

 ):خوانم يتر را مىمن فقط ت(ماه توجه فرماييد  ها فقط در مدت سه ساختند، لطفاً به تيتر عناوين روزنامه منعكس مى
اخطار : 3و  1مرداد صفحه  2اطالعات . اخطار شديد ارتش به افراد مسلح آذربايجان: 3و  1مرداد صفحه  1كيهان  

ها را  افراد مسلح آذربايجان ژاندارم: 2و  1صفحه  58مرداد  3كيهان . شديد لشكر چهار اروميه به افراد مسلح
. ، الهوتى نماينده امام و دولت بدون نتيجه از مريوان بازگشت12به صفحه مرداد دومرت 3كيهان . سالح كردند خلع

: 11و  1مرداد صفحه  6كيهان . هشدار بازرگان درباره آشفتگى كشور و غرب: 12و  1مرداد صفحه  3اطالعات 
 3، 2، 1فحه مرداد ص 28كيهان . مذاكرات مريوان به نتيجه نرسيد: مرداد 9كيهان . فرستد ارتش به مهاباد نيرو مى

سقز به كنترل ارتش و : 11و  2و  1شهريور صفحه  3كيهان . قائله پاوه با سركوب مهاجمان پايان يافت: 11و 
شهريور  11كيهان . چهار شهر آذربايجان غربى در خطر قحطى است: 3شهريور صفحه  6كيهان . پاسداران درآمد

نبرد كردستان به اوج خود : 1شهريور صفحه  11كيهان  .ارتش و پاسداران در غرب كشور وارد عمل شدند: 3صفحه 
شهريور صفحه  13اطالعات . به لحظه عمليات ارتش در مهاباد گزارش لحظه: 2شهريور صفحه  13اطالعات . رسيد

. ارتش وارد مهاباد شد: 10شهريور صفحه  13همين اطالعات مورخ . اعالميه ستاد ارتش در مورد كردستان: 2
اسناد مهم : 11شهريور صفحه  14كيهان . هاى نبرد در كردستان صحنه: 2شهريور صفحه  14كيهان مورخ 

الجيشى كردستان را  ارتش مناطق سوق: 11و  2و  1شهريور صفحه  14اطالعات . ها به دست ارتش افتاد دموكرات
: 11ر صفحه مه 1كيهان . سقوط آخرين سنگر مهاجمين در كردستان: 2شهريور صفحه  18اطالعات . تصرف كرد

ها و پاسداران  درگيرى دموكرات: 3مهر صفحه  4اطالعات . عمليات ترور با نارنجك در مهاباد پنج تن را زخمى كرد
مهر صفحه  22كيهان . راهپيمايى و تظاهرات مسلحانه در مهاباد: 3مهر صفحه  15اطالعات . در بوكان و سردشت

. جزئيات مذاكرات مهم فروهر با رهبران كرد: 3و  1صفحه  مهر 25كيهان . ناآرامى چند شهر در غرب كشور: 9
 .اند در حوادث كردستان دخالت كنند اهللا شريعتمدارى خواسته آيت: 11و  1مهر صفحه  26اطالعات 

  
هاى كشور پر از مقاالت در مورد كردستان بوده بنابراين احتياجى نبوده كه از  مالحظه فرموديد كه روزنامه    

 .كردند اطالعات خودشان را به نام اميرانتظام و دولت انقالب منتشر مى. كسب اطالع بشوداميرانتظام 
نماينده . عالى منتقل كرده است استناد به اوراق بازجويى نقل از آنچه روزنامه جمهورى اسالمى از جناب. 17    

حساسيتش نسبت به آخونديسم گفته اميرانتظام در مورد «: محترم دادستانى درباره توضيح واژه آخونديسم فرمودند
كنند  زنند و عمل نمى اين واژه براى شخص من مفهوم خاصى دارد و از نظر من كسانى كه از اسالم حرف مى: است

آيا اصوالً در اين . خُب من نفهميدم كه ايشان چه ايرادى نسبت به اين مفهوم دارند» .جزو گروه آخونديسم هستند
كنند  دانند و به آن عمل نمى شود كه با افرادى كه خودشان را مسلمان مى يدا مىكشور اسالمى حتى يك نفر پ

» .ترند ها پيش من از آخوندهاى فاسد محترم ساواكى«: فرمايند امام مى. خمينى موافق باشند؟ اين هم فرمايش امام
سيار خوب اين تعبير و ب. شما ممكن است بفرماييد ايشان امام و رهبر هستند وحق دارند و من چنين حقى ندارم
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شما آن را . تفسير من براى شخص خودم آن هم در روى اوراق خصوصى خاطرات زندگيم هست و نه براى ديگران
اما ممكن است شما بگوييد تو در . ايد نه من به شما از اسناد خصوصى زندگى من خارج كرده و به من گفته

ولى «: ام اى كه بنده نوشته خوانيم، از روى نوشته لب را با هم مىاى، حال عين مط توجهى كرده ات به اسالم بى نوشته
شدن قانون اسالم، آخونديسم بر  كنند به جاى پياده دليل وضع خاص زمان فكر مى ميليون مردم كه به 36در عوض 

فرماييد كه  مالحظه مى» .كردند خاستند و تحت رهبرى امام انقالب مى پا مى مملكت حكومت خواهد كرد به
اميرانتظام در خلوت خودش هم به اسالم اعتقاد داشته و دارد ولى به كسانى كه به نام اسالم عمل غيراسالمى انجام 

 .شود بنابراين اين قرينه هم باطل مى. دهند اعتراض دارد مى
. دكني جناب ميرمهدى فرمودند كه در بازجويى چرا از نفوذ مذهب در امام و دولت اظهار نگرانى مى«. 18    

شود از نفوذ مذهب در امام احساس نگرانى  اميرانتظام جواب داده است كه امام خود مظهرى از مذهب است و آيا مى
دانيد؟ آيا اين جواب برخالف حقيقت است؟  شما هموطنانِ مسلمان من، آيا امام را مظهرى از مذهب نمى» .كرد

چون دشمنان خدا در اسناد ساختگى . رمودندالبته من خدمت شما توضيح بدهم كه چرا اين سؤال را طرح ف
بودن آنها را ثابت  خودشان گفته بودند كه اميرانتظام از نفوذ مذهب در دولت و امام نگران است كه من ساختگى

فرماييد كه با سخنان محمد منتظرى، در روزنامه پيام شهيد كه در آن فحاشى به مسئوالن  خوب مالحظه مى. كردم
 .مورد استناد من قرار گرفت و با استعانت از خداوند اين قرينه و اماره هم باطل شد مملكتى شده است و

  
  

 20عكس شماره     
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تر است جناب ميرمهدى در دفاع از كيفرخواست  اما درباره اينكه دشمن از خود ما در تهيه مدارك دقيق. 19    
 :فرمودند

خواست دستگاه را نگاه  ساواك كه ما به آن استناد كرديم درست است، چون دشمن درست كرده و مى اسناد« 
آيا اين اسناد نابجا بوده، ! مگر ساواك دشمن ما نبود، آيا ما به استناد ساواك و اسناد ساواك استناد نكرديم؟. دارد

خواستند نظام طاغوتى و  ر است زيرا مىت يقيناً صحيح بوده است و حتى دشمن در بعضى موارد از دوست دقيق
تواند  گوييم تمام اينها درست است بلكه قراين و شواهدى وجود دارد كه مى ما نمى. چپاول خودشان را حفظ كنند

 ».مدرك را ثابت كند
 

باطل  خُب مالحظه فرموديد كه تمام قراين و اماراتى كه ايشان پايه قضاوت خودشان را بر آنها بنا كرده بودند    
اما براى ضبط در تاريخ الزم است كه . شد و مالحظه خواهيد فرمود كه چند مورد باقيمانده نيز باطل خواهد شد

كند چند نكته را به استحضار ملت ايران و دادگاه محترم  درباره نظريات ايشان نسبت به مطالبى كه دشمن تهيه مى
فرمايند، من هم  تر است، كامالً صحيح مى دارك از دوست دقيقايشان فرمودند كه دشمن در تهيه اسناد و م: برسانم

مثال ساواك را زدند و باز هم صحيح . كنند كنم، اما درباره اسناد واقعى كه براى خودشان تهيه مى تأييد مى
خواست نظام طاغوتى و چپاول خودش را حفظ كند و اسنادى كه امريكاى جنايتكار درباره  فرمايند، ساواك مى مى
اند تا در اختيار من و شما نباشد،  ولى همه آنها را از بين برده. ان دستگاه طاغوتى دارد كامالً درست استهم

. اگرچه شما دولت موقت را يك دولت طاغوتى فرض بفرماييد. بنابراين، اين اسناد براى حفظ دولت موقت نيست
سالمى و جمهورى اسالمى ساخته شده است تا شدن دولت موقت و براى سرنگونى انقالب ا اين اسناد براى سرنگون

مالحظه . آنها بتوانند رژيمى را سركار بياورند كه منافع آنها را تأمين كند و آنها به چپاول خود ادامه دهند
فرماييد تفاوت برداشت از كجاست تا به كجا؟ اين اسناد براى همين ساخته شده است كه شما به جاى جنگيدن  مى

خدايا تو اين ملت را بيدار كن و . او، برادر و برادران خودتان را به پاى ميز محاكمه بكشيد با دشمن و محاكمه
 .هدايت كن قبل از آن كه دير شده باشد

 ):33(مسئله اظهار تشكر دولت امريكا درباره ذخاير خواربار و وسايل مخابراتى. 20    
ام،  ايى كه در حل اين مسائل كرده است تشكر كردهه برگرديم به مسائل تجارتى، من از انتظام به خاطر كمك« 

 ».دادن وسايل مخابراتى آن شدن از مسئله مواد غذايى انبارهاى ارتش امريكا و پس مسائلى از قبيل خالص
  

كه لغت، فعل مركب  ترجمه نموده درحالى» انتقال«عنوان  را به Get ride ofدر اينجا مترجم محترم     
كه در  ترجمه كرده، درحالى» دادن برگشت«را  Returnاست و » شدن از مشكلى الصخ«است و معنى آن هم 

عين تمام . كنيم بقيه خود جمله گوياى حقيقت است كه روى لغت بحث و جنگ نمى. است» دادن پس«اينجا 
 خوانم تا ببينيد خود جمله گوياى اين حقيقت كه من ترجمه كردم، هست يا نيست؟ مطالب را من مى
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رو  دليل وجود مسئولين مختلف دائماً در مورد اموال و اثاثيه خودمان در ايران با اين روبه فتم كه ما بهولى گ 
مند است كه  او تكرار كرد كه دولت موقت عالقه. انتظام تعجب كرد كه چطور انبارها هنوز حل نشده است. هستيم

 .ر دارايى صحبت خواهد كردقسمتى از آنها را خريدارى نمايد و گفت كه در اين باره با وزي
كنم كمال توجه را مبذول فرماييد مالحظه فرموديد، كه مسئله عطف به سوابقى است و مسئله انتقال  استدعا مى    

دادن  شدن از مواد خوراكى انبارها و پس بلكه خالص. كردن خواربار و وسايل مخابراتى اصالً مطرح نيست و خارج
وزيرى وجود دارد و اجازه فرماييد مسئله را از  دشان، كه تمام سوابق آن در نخستلوازم مخابراتى آنهاست به خو
كه انبارها و لوازم آن از طرف ] نبود[پس از پيروزى انقالب تنها سفارت امريكا . ابتدا به استحضار شما برسانم

وزيرى و به جناب  نخستها اين مشكالت را داشتند و به  نهادهاى انقالبى ضبط شده بود، بلكه اكثر سفارتخانه
از جمله سفارت امريكا . دادند ايشان دستورات الزم را به من براى حل اين مسائل مى. كردند وزير مراجعه مى نخست

وزير نامه نوشت كه انبارهاى مواد غذايى آنها در شمال شرقى تهران و جاده كرج به تصرف نيروهاى  به نخست
آقاى . اند هاى ديگرى انتقال داده ها را از محل خودش برداشته و به محلانقالبى درآمده و وسايل مخابراتى آن

دادن  پس. توجه فرماييد دستور خروج از كشور نيست. وزير دستور دادند كه وسايل آنها پس داده شود نخست
وزير نامه  در مورد انبارهاى مواد غذايى سفارت به آقاى نخست. جا شده است وسايلى كه از محل آنها در تهران جابه

خواهند بفروشند و از آن،  هزار كارمند آنها از تهران رفته و اين مواد غذايى را مى نوشت كه چون نزديك چهل
اهللا طالقانى از نظر شرعى مشورت كردند و قرار شد  وزير هم با مرحوم آيت جناب نخست. خودشان را خالص كنند

 58تيرماه  17تاريخ نامه . لقانى به اين مسئله رسيدگى كننداهللا طا كميسيونى با سرپرستى يكى از فرزندان آيت
و اين آقايان از نظر احترام از من . عنوان سفير در سوئد ترك كنم است، يعنى چهار روز قبل از اينكه من ايران را به

اهللا طالقانى  آيتتشكر كردند و اگر اشتباه نكنم در همان روز يا دو سه روز قبل از اين تاريخ، تلفنى با فرزند حضرت 
عنوان يك وظيفه  توانند به خاطر ندارم، ولى ايشان مى متأسفانه اسم كوچك ايشان را به. در اين مورد صحبت كردم

توانند از ايشان بخواهند تا  داند و مى برادرم دكتر يزدى هم مى. شرعى اين مطلب را به استحضار دادگاه برسانند
فرماييد كه تفاوت مفهوم ومعنى از كجاست تا به  مالحظه مى. ريان استمهندس بازرگان هم در ج. شهادت دهد

شود خدمتگزارى را با چنين اشتباه كوچكى، به صورت خائنى درآورد؟ البته من خوشحال هستم  كجا و چگونه مى
ن فرمودند كه وقتى مطالب برايشا 7/2/60كه اينجا دادگاه انقالب اسالمى است و جناب ميرمهدى هم در جلسه 

طور  البته بايد همين. پذيرند و تسليم حق هستند هاى غربى ايشان مطلب صحيح را مى ثابت شد برخالف دادگاه
صورت غيرواقعى براى ايشان تصوير كرده  بنابراين، اين قرينه هم كه برخالف حق، اميرانتظام خدمتگزار را به. باشد

 .بود، با عنايت و كمك خداوند باطل شد
در مورد بقيه مطالب ايشان كه از روى اسناد ساختگى النه جاسوسى از قبيل وحشت از روحانيت، عدم اعتقاد به     

ها و يا تمايل به روابط ايران و  بازكردن ها و روى دل خمينى، عدم احترام و توجه به مردم، خبرچينى حضرت امام
گونه هر مطلبى را براى القا در خواننده يا شنونده بارها تكرار بودن آنها را كه چ امريكا قبالً توضيح دادم و ساختگى

. مالحظه فرموديد كه كليه قراين و امارات با عنايات خداوند محو و باطل شد. دليل ثابت كردم 28اند با  كرده
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با داشتن  بازكردن و رابطه روى دل) 1: اهللا محمدى گيالنى، چهار مورد به شرح زير مشخص فرمودند حضرت آيت
) 4؛ )34(دادن اتباع امريكايى و اسباب و اثاثيه آنها فرارى) 3تفريق بين مسلمين، ليبى و فلسطين؛ ) 2دشمن؛ 

با استعانت از پروردگار داليل رد اين اتهامات را به شرح زير به استحضار دادگاه محترم . توطئه عليه مجلس خبرگان
 :رسانم وملت ايران مى

  
  داشتن با دشمن بازكردن و رابطه روى دل 
دليل  28بودن اين اسناد با ذكر  داد كه ساختگى اساس و پايه اين اتهامات را اسناد النه جاسوسى امريكا تشكيل مى 

مورد كه دانستن مطلبى براى  از طرف ديگر با ذكر دوازده. غيرقابل انكار، اثبات شد و ديروز به عرض دادگاه رسانيدم
طور كه در چند جلسه گذشته  همان. صريح خودشان اميرانتظام هيچ نگفته استآنها حياتى بود، طبق اعتراف 

توضيح دادم هدف امريكاى جنايتكار در ساختن اين اسناد و اتهامات وارده بر من و همكارانم در دولت موقت ايجاد 
ت كردم كه اين حال كه با عنايت خداوند ثاب. شكاف بين صفوف امت مسلمان ما بود، كه متأسفانه هم موفق شدند

 .شود اسناد ساختگى است اين اتهام هم ساقط مى
  
  تفريق بين مسلمين، ليبى و فلسطين 
بودن  دليل غيرقابل انكار، ساختگى 28در اين مورد نيز اساس و پايه اتهام مدارك النه جاسوسى امريكاست كه با  

طور كه در آخر  شود ولى دو نكته را همان مى بودن اين اسناد، اتهام آن هم ساقط با اثبات ساختگى. آن ثابت شد
اى كه اين آقايان براى  در اولين جلسه) 1: نمايم بخش حقايق موجود در اين اسناد به استحضار رساندم يادآورى مى

وزير، مهندس  اى با حضور آقاى نخست به ايران آمدند و جلسه 58دادن گزارش وضع نظامى عراق در اواخر مردادماه 
آقاى مهندس . و دكتر يزدى و شخص من تشكيل گرديد تا آنها با پروژكتور اساليدهايشان را نشان دهند بازرگان،

صدر دارند به ايشان بدهند كه در سفر دوم اين  بازرگان شخصاً از آنها خواستند اگر اطالعى درباره وضع امام موسى
دادگاه بيان  26/12/59ن مطلب را در جلسه گزارش را شخصاً خدمت ايشان دادم و آقاى مهندس بازرگان نيز همي

فرمودند و مطلقاً از طرف من يا دولت، درباره ليبى گزارش ديگرى از آنها خواسته نشد و آنچه در اسناد هست طبق 
طور كه ديروز به استحضار  همان. دليل ساختگى و براى ايجاد تفرقه و شكاف در بين امت مسلمان است 28همان 

. ساختند كه قابل باوركردن باشد وزير مطالبى مى هاى نخست ها و مصاحبه ها با مطالب روزنامهدادگاه رساندم آن
كردند كه درست با آنچه  اى است از آقاى مهندس بازرگان، كه اينها چه جورى اسنادى درست مى ببينيد مصاحبه

باز . ال ليبى را دنبال خواهم كردگويد سياست اتخاذشده در قب بود تطبيق پيدا بكند، در اينجا مهندس بازرگان مى
بينيد كه  مى. كرد وزير ليبى براى برقرارى روابط ايران و ليبى تمنّاى توأم با تهديد مى گويد، جلّود نخست ايشان مى

آيد كه  صورت مذاكرات محرمانه درمى به -كند  طور رسمى و علنى بيان مى آنچه ايشان به -وزير  استنباطات نخست
در مورد دفتر ) 2. ت موقت با شخص اميرانتظام يا بازرگان در دنبال تفريق بين مسلمين بودندنشان بدهد دول

بودن  دليل ساختگى 28فلسطين در اهواز مطلقاً با آنها صحبت نشده و اظهارات آنها كذب محض است، چنانچه با 
وزير و وزير  ام طبق نظر آقاى نخست دهطور كه قبالً هم توضيح دا اما دفتر فلسطين در اهواز؛ همان. آن را ثابت كردم
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عنوان سخنگوى دولت از اينكه برادران فلسطينى  وزير به من مأموريت داده شد كه به خارجه و معاونين نخست
الحسن گله بنمايم كه در  اند، از برادر هانى المللى بدون كسب اجازه از دولت آن را باز كرده برخالف مقررات بين

. هاى آن زمان منعكس است عنوان سخنگوى دولت اين امر انجام گرفت كه در روزنامه مى بهمصاحبه مطبوعاتى رس
كنم و با  اين دشمنان خدا و بشريت يك امر رسمى را در سندهاى ساختگى خودشان منعكس كردند كه تكذيب مى

 .شود اثبات ساختگى بودن اين اسناد، اين اتهام هم ساقط مى
  
  گانپيشنهاد انحالل مجلس خبر 
 :به داليل زير متن حقوقى پيشنهاد انحالل مجلس خبرگان از اميرانتظام نيست - الف  

شده در حاشيه اعالميه دولت را چنين  ، متن نوشته7/2/60جناب آقاى ميرمهدى در جلسه شنبه : دليل اول    
فرماييد مطلبى كه در  مىام مالحظه  كپى كرده 10/2/60البته بنده از روى روزنامه اطالعات : (قرائت فرمودند

اى است كه با  كه مطلب واقعى در نامه اند، درحالى اطالعات نوشته شده همان مطلبى است كه ايشان استناد كرده
گويم اشكال  كه اينهايش درست است، حاال من مى(» اميرانتظام پيشنهاد كرد«گويد  ايشان مى.) خط من وجود دارد

اى فالن  اى تشكيل شد با عده جلسه) يعنى اميرانتظام(بنا به پيشنهاد من ). كند كار در كجاست كه اين را تفهيم مى
حل مقابله با بحران موجود و رسيدگى به  منظور از تشكيل اين جلسه راه«: مقصود اين است) كه منظور ما نيست(

الحظه كنيد كه م(پيشنهاد تشكيل جبهه واحدى براى شركت در انتخابات آينده مجلس شورا و رياست جمهورى، 
اى است كه به غلط  اين جمله» .چون مسئله مصوبات قانون اساسى يكى از مسائل بااهميت بود) خورد سكته هم مى

حل مقابله با بحران  بنا به پيشنهاد من منظور از تشكيل اين جلسه پيداكردن راه«: چاپ شده، جمله واقعى اين است
حدى براى شركت در انتخابات آينده مجلس شورا و رياست جمهور موجود و رسيدگى به پيشنهاد تشكيل جبهه وا

جا مالحظه  در اين. شود، جمالت ديگر، جمالت ديگرى است با آمدن فعل در آخر جمله، جمله كامل مى» .بود
به جمهور اضافه شده، و فعل جمله حذف شده كه جمله دوم را » ى«) خوانم بخشيد كه من تند مى مى(فرماييد  مى

ه اول وصل بكند و مفهوم را اين برساند كه اميرانتظام نويسنده متن حقوقى پيشنهاد انحالل مجلس خبرگان به جمل
است در حالى كه جمله واقعى، جمله دوم است كه پيشنهاد من فقط منظور از تشكيل اين جلسه پيداكردن راه حل 

ى شركت در انتخابات مجلس شورا و رياست مقابله با بحران موجود و رسيدگى به پيشنهاد تشكيل جبهه واحدى برا
ام، اما من  بنده هم بوده. در اينكه در آن جلسه بحث مجلس خبرگان شده هيچ ترديدى وجود ندارد. جمهور بود

ام بلكه در آن جلسه صرفاً اين پيشنهاد را مطرح نمودم كه  كننده متن حقوقى انحالل مجلس خبرگان نبوده تهيه
دليل خط خود من، اين اشتباهى است كه در چاپ روزنامه و يا به  دليل اين و به به. رفتمورد تصويب جمع قرار گ

اى را كه ايشان قرائت فرمودند و حتماً هم  جمله. وجود آمده هر طريقى به هرصورت اين اشتباه با كمال تأسف به
ياست جمهورى و حذف فعل در آخر لغت رياست جمهور و تبديل آن به ر» ى«شدن  اند با اضافه اشتباهى خوانده

نمايد، جمله اولى را به جمله بعدى كه صحبت از مصوبات قانون  كه در فارسى جمله را تمام و كامل مى» بود«
نمايد  نمايد و با وجود سكته در خواندن اين را اشتباهاً به ذهن خواننده يا شنونده القا مى كند وصل مى اساسى مى
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گويد منظور از تشكيل  كه جمله واقعى مى درحالى. سى قانون اساسى بوده استكه پيشنهاد تشكيل جلسه شامل برر
حل مقابله با بحران موجود و رسيدگى به پيشنهاد تشكيل جبهه واحدى براى شركت در  جلسه، پيداكردن راه

 .شود انتخابات مجلس شورا و رياست جمهور بود و جمله تمام مى
اهللا  روزنامه انقالب اسالمى گفتار آقاى فتح 23مال من نيست، مدرك شماره در اين كه متن پيشنهاد : دليل دوم    
 :خوانم صدر دادستان كل سابق كشور را برايتان مى بنى

هاى خصوصى اميرانتظام كه  صدر، در طرح انحالل مجلس خبرگان و يادداشت اللّه بنى جناب آقاى فتح: سؤال« 
عنوان دادستان وقت و كسى كه داليل قانونى انحالل  از شما به اخيراً از جانب دادستانى كل منتشر شده است

مقدمتاً بايد : اند نام برده شده است، ممكن است توضيحاتى در اين مورد بدهيد؟ جواب مجلس خبرگان را ارائه داده
، و وسيله دولت و كميسيونى كه بدين منظور تشكيل شده بود نويس قانون اساسى به بگويم كه بعد از آنكه پيش

هم درباره اظهارنظر آن فرستادند كه من نظرات اصالحى دادم و منظور هم شد، متن مذكور را به عرض  حتى به من
طور كه از آقايان وزرا و مطلعين شنيدم، امام  حتى آن. امام رساندند، ايشان هم با اصالحات مختصرى تأييد فرمودند

وزير، مهندس بازرگان اصرار داشتند كه  گذارند، ولى آقاى نخستنويس را به رفراندوم ب فرموده بودند كه همين پيش
وسيله مجلس مؤسسان باشد كه  اند كه مجلس مؤسسان تشكيل شود اين تصويب بايد به چون به مردم قول داده

كننده قانون اساسى نبود، بلكه به  البته مجلس خبرگان تصويب. باالخره به تشكيل مجلس خبرگان منتهى شد
عنوان اين . نويس طرح قانون اساسى را بررسى نمايد ماه پيش ان اجازه داده شده بود كه در مدت يكمجلس خبرگ

كه اطالع داريد مردم  چنان. كننده قانون اساسى نويس قانون اساسى بود، نه تصويب مجلس هم، مجلس بررسى پيش
بنابراين اصوالً  اين . ه آراى عمومى شودوسيله رفراندوم به تصويب مردم برسد و مراجعه ب بودند، يعنى مقرر شد به

در اثناى كار مجلس خبرگان دولت به اين فكر . مجلس تكليفى جز بررسى طرح پيشنهادى از طرف دولت را نداشت
افتاد كه چون دوبرابر مدت مقرره از مدت قانونى كار مجلس خبرگان گذشته است و همچنين اوضاع مملكت نيز 

وسيله وزير  به. نويس كه مورد تأييد امام هست به رفراندوم گذاشته شود پيش آرام نيست، بهتر است همين
همان نظرى است كه در روزنامه جمهورى اسالمى چاپ شده . دادگسترى از من نظر خواستند و من هم نظر دادم

وزيرى تشكيل  بعداً كميسيونى مركب از چهار نفر آقايان وزرا در نخست. است، ولى آن نظر مورد تأييد قرار نگرفت
عمل آمد، در آنجا مطالب ديگرى اضافه شد، ايرادهاى ديگرى هم به آن طرح اضافه شد و  شد، از من هم دعوت به

اى بايد با  البته در همان كميسيون صحبت شد كه اجراى چنين تصويبنامه. طرح مزبور را به هيئت دولت بردند
اند و  وزير خدمت امام رسيده ز تصويب هيئت دولت، آقاى نخستروز بعد ما مطلع شديم كه بعد ا. اجازه امام باشد

حال امرى كه مورد تأييد دولت بوده و دولت تصويب كرده . ترتيب موضوع منتفى شد اين امام تأييد نفرمودند، به
شود آن را عليه خود دولت تلقى كرد؟ آخر مظهر حكومت جمهورى خود هيئت دولت است و  است چگونه مى

حال هركس پيشنهاد داده است، آقاى اميرانتظام يا ديگرى، پيشنهادش . اين موضوع را تصويب كردهيئت دولت 
دولت هم كه صغير يا سفيه نبوده است كه تحت تأثير اميرانتظام يا شخص ديگرى . االجرا نبوده براى دولت كه الزم

و اين نظر مورد تاييدشان قرار گرفته و  اند هيئت دولت و وزرا مسئول اداره مملكت بوده. قرار گيرد و فريب بخورد
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ترتيب موضوع  اين اين تصميم را اتخاذ كرده، بعد هم از امام كسب اجازه نموده كه ايشان هم اجازه نفرمودند كه به
. اند صورت عنوان نموده اين اند موضوع مذكور را به گذرد آمده حال كه يك سال از اين ماجرا مى. كلى منتفى شد به

اند اقدام عليه جمهورى اسالمى، چه اقدامى؟ خود حكومت جمهورى خود دولت منتخب امام  كه گفته عجيب است
كنم چطور  توان اقدام دولت را عليه خود دولت تلقى كرد و من تعجب مى چنين تصميمى را گرفته است، چگونه مى

 ».يه دولت تلقى شوداظهارنظر به اينكه مدت قانونى اعتبار مجلس خبرگان تمام شده است، اقدام عل
  

 .26/12/59شهادت جناب آقاى مهندس بازرگان در جلسه : دليل سوم    
 »عالى چه بود؟ آقاى اميرانتظام قبل از آنكه دليل سوم را بخوانيد، در آن موقع سمت جناب«: رئيس دادگاه(    
 ».بنده سفير بودم«: اميرانتظام    
 »ديد؟در هيئت دولت كه نبو«: رئيس دادگاه    
اى كه اين پيشنهاد قانونى در آن تهيه  در هيئت دولت نبودم، بنده هم امضا نكردم، بنده در جلسه«: اميرانتظام    

اين پيشنهاد را من به دولت بردم و هفده وزير دولت زيرش را . شده حضور داشتم ليكن امضاكننده پيشنهاد نبودم
 بنده است، ليكن بعد از  بنده ثابت كردم كه پيشنهاد از. اند امضا كرده

  
 21عكس شماره     
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 )».صورت اليحه قانونى درآمد صدر و احمد صدر حاج سيدجوادى به اللَّه بنى تصويب جمع توسط آقايان فتح 
 :گان گفتند، آقاى مهندس بازر26/12/59شهادت جناب آقاى مهندس بازرگان در جلسه : دليل سوم    

گونه  يكى از اتهامات وارده در كيفرخواست مبنى بر اينكه اميرانتظام در جهت انحالل مجلس خبرگان بدون هيچ« 
دانم اين است كه اين نامه در هيئت وزيران طرح و با امضاى اكثريت  وجهه قانونى اقدام كرده است، آنچه من مى

اى و مهدوى كنى بحث شد و  ر حضور آقايان رفسنجانى، خامنهنفر عده وزرا تصويب شد و د 22نفر از  17يعنى 
همه جهات مورد بررسى قرار گرفت و سپس اين موضوع را با امام هم در ميان گذاشتيم، كه وقتى متوجه شديم كه 

طور كه حاال نيز هست سخنگوى دولت  امام با طرح اين نامه مخالف هستند، دستور توقف آن را داديم، ولى همان
آن شب هم خبرنگاران به همين . دهد ات هيئت دولت را پس از ختم جلسات در اختيار خبرنگاران قرار مىمصوب

اينكه گفته شود آقاى اميرانتظام درصدد . دليل دعوت شدند ولى چون تصميم به انتشار نبود آنها را مرخص كرديم
نويس قانون  وقتى دولت موقت پيش... اين فكر از خيلى وقت پيش بود. انحالل مجلس بوده است درست نيست

اى، بهشتى، و صادق  خمينى و آقايان رفسنجانى، خامنه اساسى را تهيه كرد و خدمت امام تقديم داشت حضرت امام
زاده اصرار داشتند همان قانون به رفراندوم گذاشته شود، حال اگر مجلس مؤسسان كه بعد نام مجلس خبرگان  قطب

كه شد، بنابراين، اين فكرى نبود كه ايشان به ما تقديم كرده باشد و همچنين ما هم را به خود گرفت تشكيل شود، 
پخته بوديم، هفده وزير كاركشته مثل صدر حاج سيدجوادى و ديگران كه مثالً تحت تأثير يك نفر يا دو نفر 

يك موضوعى را چند  هرحال ممكن است صدر جزو كسانى بود كه پيشنهاددهنده بود به اهللا بنى دربياييم؟ آقاى فتح
نفر به عقلشان برسد پيشنهاد بكنند و به نظرشان بيايد و تشخيصشان اين است، وقتى تشخيص از مجراى قانون 

 ».كنم كه جرم باشد انجام شود گمان نمى
  

 ).35(شهادت كتبى آقاى صدر حاج سيدجوادى: دليل چهارم    
 .دادگاه 8/2/60ه شهادت جناب آقاى دكتر سحابى در جلس: دليل پنجم    
وزير آن را  17نويس طرحى است كه  آنچه جناب آقاى ميرمهدى به نام اعالميه مطرح كردند همان پيش -ب     

امضا كردند و به دولت دادند، هيئت دولت هم آن را موكول به تصويب امام كرد، امام هم آن را رد فرمودند، آقاى 
كردن  جناب آقاى ميرمهدى با گوشه و كنايه و تكيه. شهادت دادند آن را 26/12/59مهندس بازرگان هم در جلسه 

گفته است انقالبى در انقالب به رهبرى امام خمينى، اما با رودربايستى ! بله: روى كلمات و فرمايشاتشان فرمودند
ا ساخته بودم كنند، آن ر روز محاكمه مى 500دانستم كه مرا توقيف خواهند كرد و بعد از  مى) اميرانتظام(يعنى من 

ام كه براى اثبات  ندارد، من ثابت كرده... نه آقاى ميرمهدى رهبر ما احتياج به. كه در چنين روزى از آن استفاده كنم
 .ام جنگم و رأى دادگاه را به خواست خداوند واگذار كرده حقيقت مى

ازرگان در شهادت فوق توضيح طور كه آقاى مهندس ب همان) دقت بفرماييد(نامه دولت  براى پخش تصويب -ج     
كردند، اگر تصميمى را قرار  دادند روش كار دولت اين بود كه مخبرين را براى بعد از جلسات هيئت دولت دعوت مى

قرار گذاشته بوديم كه : در نامه من هم گفته شده است. رفتند كردند، آقايان خبرنگاران مى بود ابالغ كنند، ابالغ مى
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اين قرارگذاشتن، قرار هميشگى دولت براى انتشار مصوبات خودش بوده و باز توجه ( بالفاصله پس از تصويب
يعنى چنانچه دولت به هر  دليلى نخواست مصوبات خودش را اعالم نمايد، اعالم » پس از تصويب«فرماييد به جمله 

ام اشاره  كايت كردهاى كه من ش شما در اينجا ممكن است به جمله. كرد، چنانچه در آن شب هم اعالم نكرد نمى
اى موافقند و  گذرد كه صددرصد مردم با آن موافق نيستند، هميشه عده نماييد، بسيار خوب همه آنچه در كشور مى

اما عمل . بودن كه نه در قرآن هست ونه در قانون اساسى كه جرم نيست اى مخالف، مخالف عقيده و فكرى عده
فرماييد كه پس از تصميم هيئت دولت نسبت به  خوب مالحظه مى) دادن البته جرم است خالف تصميم دولت انجام

ها مصاحبه و سخنرانى  ترين تأثيرى ده گذاشتن آن، من هم آن را فراموش كردم و بدون كوچك عدم اعالم و مسكوت
رين آثار ت آيا كوچك. هاى مرا داريد ام كه شما نوار سخنرانى دانشگاه هامبورگ مرا داريد و نوار كليه مصاحبه داشته

وجود اين فكر در كالم من، در عمل من، وجود دارد؟ آيا حتى يك نفر از زبان من شنيده است كه دولت چنين 
طرحى را داشته و بعد مسكوت گذاشته؟ هرگز، اين برگ هم فتوكپى متنى است كه آقايان وزرا تهيه و اصالح 

آنچه باعث شد كه . ام شرح حال آن را نوشتهعنوان يك خاطره سياسى زندگيم  كردند و من هم در كنار آن به
نماينده محترم دادستانى يا مردم ايران فكر كنند كه اميرانتظام يا اعضاى دولت چنين عملى را پس از نفى آن 

بودن آن را  دليل غيرقابل انكار ساختگى 28كنند همين اسناد النه جاسوسى است كه با عنايت خداوند با  دنبال مى
ن پيشنهاد قانونى كه از طريق هيئت دولت مورد بحث و تصويب قرار گرفته با فكر كودتا و كسانى كه اي. ثابت كردم

اند به هيئت  خواستند كودتا كنند مگر آمده كسانى كه مى. كنند قابل مقايسه نيست از طريق غيرقانونى اقدام مى
نگون سازد كه از طريق قانونى اقدام خواهد كودتا  كند و رژيمى را سر كسى كه مى! اند؟ دولت پيشنهاد داده

كنند هرگز در فكر سرنگونى دولت  كند، و كسانى هم كه پيشنهادهاى خودشان را از طريق دولت پيشنهاد مى نمى
ترين آثارى دال بر وجود اين فكر در من يا ساير افراد دولت، پس از تصميم هيئت  شما كوچك. خودشان نيستند
بلكه به عكس همان صداقت و خدمتگزارى هميشگى . وجود ندارد كه شما پيدا كنيد ايد، البته دولت پيدا نكرده

ها مصاحبه ديگر كه بعد از  ده. ام ام را كه در اختيار دارم به استحضار رسانده من يك نمونه از مصاحبه. وجود دارد
را در اختيار من بگذارند تا به ام در اختيار دادستانى است، لطفاً دستور فرماييد آنها  تصميم دولت من انجام داده

 .اطالع ملت ايران برسانم
همچنين توجه اعضاى محترم دادگاه و هموطنان عزيز را درباره نظر سفير فعلى ايران در سوئد نسبت به خدمات     

 )36.(كنم خود جلب مى
 ارت سوئد چيست؟نظرتان درباره عملكرد اميرانتظام در دوران سف: سؤال«، 8/1/60، تاريخ 24مدرك شماره  

طور  خصوص در حوزه اسكانديناوى به اى كه من بودم در سوئد، به آنچه مربوط به ايشان است و در حوزه: جواب    
يكى مسموعاتى است كه بنده در بدو ورود به محل مأموريت راجع : گردد شود، به دو دسته تقسيم مى عام مطرح مى

در . ام يكى مشاهداتى است كه آنجا كرده. ساير ايرانيان مقيم سوئد شنيدمبه آقاى اميرانتظام از برادران مسلمان و 
هاى سفارت موجود بود و بايد اين را  هايى بود كه آثارش در پرونده ها و مصاحبه زمره مشاهدات، يكى سخنرانى

دانشجويان  بگويم آنچه متعلقات خصوصى ايشان بود در زمانى كه ايشان در تهران دستگير شده بود به راهنمايى
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ها و  آنچه از مصاحبه. آورى شده بود اى از دانشجويان مقيم سوئد در سفارت جمع مسلمان پيرو خط امام توسط پاره
ها بود اينها در سفارتخانه وجود داشت و با مطالعه آنها مشهود بود كه ايشان  ها و پاسخ به مقاالت روزنامه سخنرانى

شود يا در پرونده وجود داشت به سهم خودش در دفاع از انقالب ما  ه مىحداقل به حسب آنچه در آن مقاالت ديد
اى از ورودم به حوزه مأموريت نگذشته بود  ها را مشاهده كردم، يك هفته بعد از آنكه آن پرونده. كوشش كرده است

رده حتى اگر هم بينم ايشان دفاع از انقالب ك زاده و گفتم آنچه من در اينجا مى كه تلگرافى زدم براى آقاى قطب
شدت هم دفاع كرده و حتى  توانيم بكنيم و به البته ما به صورت ظاهر يا باطنش را حكم نمى. شده به صورت ظاهر

كند كه ايشان شب  ها حكايت از اين مى در تلگراف خودم هم گفتم كه حاضرم بيايم و شهادت بدهم كه اين پرونده
هاى مقيم سوئد كرده است كه  ها و براى ايرانى ن انقالب به سوئدىو روز وقتش را در معرفى براى بهتر شناساند

ها، در ضمن چند نوار از  از اين باب پرونده. متأسفانه آنها هم قسمت اعظمى از مخالفين انقالب هستند
. عنوان اموال شخصى ايشان است كه به خانمشان رد كردم هاى ايشان بود كه هنوز هم هست كه به سخنرانى
هايى است كه ايشان بيشتر با دانشجويان داشت كه مرامشان با مرام جمهورى اسالمى  ها و مصاحبه سخنرانى

خصوص در اين نوارها آنچه به چشم  شدت به باد انتقاد گرفته بودند و به ها ايشان را به متفاوت بود، لذا در سخنرانى
ند و اين نوارها را خود من شنيدم و احتماالً خورد دفاع عجيبى بود كه ايشان از امام و رهبرى امام كرده بود مى

توان آنها را گرفت  صورت كتبى تهيه كرده و در اختيار دادگاه انقالب گذاشته و مى زاده به همين نوارها را آقاى قطب
 .و شنيد

 العمل دستگيرى ايشان در سوئد چه بود؟ عكس: سؤال    

شود به حسب عرف ديپلماتيك، عرف  د حوزه مأموريت خود مىدانيد وقتى يك سفير وار طور كه مى همان: جواب    
دادم و  اند برود، اين كارى بود كه من بايد انجام مى سياسى بايد به ديدن ساير سفرايى كه قبل از وى به آنجا آمده

كردند  ىاشاره م]  اهللا بينى و بين[سفيرى كه در سوئد من مالقات كردم بعضى از آنها را ديدم كه  70، 60در حدود 
خُب اگر سفير قبلى شما اين سرنوشتش بوده، ممكن است سرنوشت شما بهتر : و حتى گاه به هجو و گاه به جد كه

كردند و آن از بار احترامى كه بايد  از او نباشد، البته اين به صورت شوخى بود ولى گاه تأسف جدى هم مطرح مى
ند خُب، شما نماينده دولتى هستيد كه امروز از آن دستگاه و گفت يعنى تلويحاً مى. كاست براى ما قائل بودند، مى

 .شويد دانيد كه خودتان به چه سرنوشتى مبتال مى كنيد و فردا نمى ها دفاع مى برنامه
 ميزان آشنايى شما با اميرانتظام تا چه حد بود؟: سؤال    

در  - ن از من براى همكارى دعوت كردند من آقاى اميرانتظام را بار اول زمانى كه آقاى مهندس بازرگا: جواب    
وزيرى ديدم و ايشان را قبالً نديده بودم و بعد از يك ماه ايشان به سوئد رفتند و  در نخست - زمان دولت موقت 

بنابراين آشنايى حضورى من با ايشان در خالل همان يك ماه است كه من . سفير سوئد در اسكانديناوى شدند
ديدم بنابراين شناخت حضورى و شخصى از  هايى كه داشتم مى در رابطه با مسئوليتوزيرى  ايشان را در نخست

 ».ايشان ندارم
  



WWW.IRAN-AMIRENTEZAM.COM اميرانتظام عباس دفاعيات و محاكمه( 2 اتهام سوي آن( 

 
 

تواند در فكر اقدام عليه جمهورى اسالمى  خُب آقايان محترم مالحظه فرموديد كه آيا يك چنين شخصى مى    
الم و ايران و رضاى خدا با پيوستن به بياييد به خاطر اس. اسالم و ايران در خطر است. باشد؟ خدا را فراموش نكنيد

ايد، دشمن واقعى ملت ايران يعنى امريكاى جنايتكار را دلسرد و نااميد  برادرانى كه برخالف حق آنها را متهم كرده
خداوند اين عنايت را به من فرمود كه با تحمل زجر و ناراحتى و ظلم، پرده از روى اعمال ضدبشرى دشمنان . كنيد

 .و قيافه واقعى آنها را با سند و مدرك خودشان به دنيا نشان دهم. بردارمخدا و بشريت 
اين مسئله انحالل مجلس خبرگان، شما فرموديد آن موقع سفير  -اهللا الرحمن الرحيم  بسم«: رئيس دادگاه    

 »بوديد؟
 ».بله«: اميرانتظام    
ايد؟ برحسب خط  هرمان اين تشكيالت شما بودهدهد كه مثل اينكه ق توى نوشته شما نشان مى«: رئيس دادگاه    

مشى، آقاى اميرانتظام، شما كه سفير بوديد، قانوناً مجاز بوديد در يك چنين امر خطيرى به اين كيفيت مداخله 
 ».كنيد؟ جواب كوتاه بدهيد

تا درباره  دهد عرض كنم كه قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران به هر فرد ايرانى اجازه مى«: اميرانتظام    
اى كه به تهران آمده بودم در جلسه با حضور دوستانم اين مسئله را  بنده در جلسه. سرنوشت كشورش فكر كند

طور جدى مطرح شد چرا كه به صورت حادترين  نفر بوديم به 15يا  10اى كه  مطرح كردم و اين مسئله در جلسه
 ».دانستم خود مىبنابراين بنده وظيفه . داد مسئله روز خودش را جلوه مى

مستنداً به قانون اساسى كه بعداً تصويب شد؟ استناد شما به قانون اساسى جمهورى است كه «: رئيس دادگاه    
 ».نشده كرديد؟ اميرانتظام جواب بدهيد شما آن موقع استناد به قانون تصويب. بعداً تصويب شد

كومت جمهورى اسالمى است، و جمهورى اسالمى بنده عرض كنم خدمتتان كه ما حكومتمان ح«: اميرانتظام    
بنابراين . در اسالم به همه افراد مسلمان حق و اجازه فكركردن داده شده است. سال قبل تصويب كرديم بودن را يك

اين فكر را به دولت . ما فكر كرديم و فكرمان از طريق قانونى كه عرض كردم به دولت به صورت كتبى تقديم شد
 ».كرد بعد هم مسئول بود ز طريق قانونى خودش آن را مورد مطالعه قرار داد و اگر تصويب مىداديم و دولت ا

 »در مورد تصويب دولت هم در دولت بوديد؟«: نماينده دادستان    
 ».نخير«: اميرانتظام    
بروند و ديگر به  ولى عبارت آقاى بازرگان اين است كه به شما گفتند خبرنگارها را بگوييد«: نماينده دادستان    

اهللا آنچه واقعيت  بينى و بين. دهم خوانم و نوار را هم برايتان نشان مى آن را برايتان مى. خبرنگاران چيزى نگوييد
شود كه آقاى اميرانتظام وقت داشته  شدن بيان شما اين جلسه هم تعطيل مى بوده براى ما بيان فرما كه بعد از تمام

حاكم شرع از ايشان سؤال كردم كه بتواند خوب ما را روشن بكند و فردا به ما جواب  عنوان باشد اين سؤالى كه به
 ».بدهد
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اى مثل اينكه آقاى بازرگان  قبل از اينكه آقاى يزدى شهادت خود را بفرمايند اينجا يك جمله«: عضو حقوقدان    
خير در نامه ايشان نبوده و اضافه كرده اند براى اينكه توهمى ايجاد نكند كه نماينده دادستان آن جمله ا ذكر كرده

 :خوانم عين نوشته اميرانتظام را مى
حل مقابله با بحران موجود و رسيدگى به پيشنهاد تشكيل  منظور از تشكيل اين جلسه پيداكردن راه: گويد مى«    

ات مجلس جبهه واحدى براى شركت در انتخابات آينده مجلس شورا و رياست جمهور بود و چون مسئله مصوب
اين جمله را هم دارد يعنى تصور نشود كه نماينده محترم » ...خبرگان قانون اساسى يكى از مسائل با اهميت روز بود

 ».دادستان اضافه كرده، اضافه نكرده
         

 .سپس دكتر ابراهيم يزدى به شهادت بر له اميرانتظام پرداخت    
  
  شهادت ابراهيم يزدى 

 »حمن الرحيم و به نستعيناهللا الر بسم«    
تنها در اين مورد يادداشتى  شنوند، من نه هاى مرا مى بعد از سالم به خواهران و برادران و همه كسانى كه صحبت« 

عنوان يك كسى كه اطالع دارم  ام بلكه در مورد تمام مسائلى كه در اينجا مطرح شده به به آقاى گيالنى داده
تا به دادگاه كمك كرده باشم، براى اينكه بهتر بتواند به حقايق امور پى ببرد، . دهم ىاطالعاتم را به محضر دادگاه م

ها و سوابق من فقط در خارج از  قبالً اين را عرض بكنم كه فعاليت. الصدور است اگر چه خداوند است كه عليم بذات
مقدارى بودم  ن دارالفنون يك محصل بىكشور در رابطه با دانشجويان ايرانى نبوده، بلكه من از زمانى كه در دبيرستا

» تذبذبى مذبذبين فيه«فرمايد هرگز  اى كه خداوند مى در اين خط بودم و در تمام اين مدت هم به مصداق آن آيه
را ديدم، او از كسانى ) حاج آقا صفا(مان  آن دفعه قبل كه در اين دادگاه آمدم يكى از برادران خيلى قديمى. نبوديم

 كرد و رابطه ما با اينها از زمانى است كه  كار مى) مرحوم نواب صفوى(دران فداييان اسالم است كه با برا
  

 22عكس شماره     
  
  
  
  
  
  
  
  
آوردند و فداييان اسالم تصميم داشتند توى خيابان آتش بزنند، ارتباط ما با برادران  جنازه پدر آن شاه را مى 

واردى در اين مسائل نيستيم و سابقه ما هم تنها به خارج  ، بنابراين ما يك تازهفداييان اسالم از آن موقع شروع شده
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خواهم عرض بكنم  آنچه در اين رابطه بخصوص مى. شود از كشور و فقط هم با دانشجويان ايرانى منحصر نمى
 .طور كه جناب آقاى گيالنى فرمودند من نه قصد دفاع و نه قصد تبرئه كسى را دارم همان

  
  مون انحالل خبرگانپيرا 
 .كنم ام بيان مى ام و شنيده دادگاه حضور دارد و خداوند حاضر است و ملت حاضر هستند من آنچه ديده 

اى  ديدم كه اين چنين مسئله) قبالً هيچ اطالعى از اين موضوع نداشتم(بنده رفتم در آن جلسه هيئت دولت     
دهد من جزو كسانى بودم كه اين نامه را امضا نكردم  ان مىطور كه در مدارك و اسناد هم نش همان. مطرح است

شاءاهللا اشتباه كرده بود كه الف ايزدى را  برخالف روزنامه جمهورى اسالمى كه ان) يعنى انحالل مجلس خبرگان را(
منعكس اما جريان به همان صورتى است كه . برداشته بود و كرده بود دكتر يزدى، يزدى اين نامه را امضا نكرده بود

تن از هيئت دولت امضا كردند و روز بعد هم بردند  17شده يعنى بعد از اينكه در جلسه هيئت دولت مطرح شد و 
امام داليل هيئت دولت را رد نكردند، اين خيلى مسئله مهمى است من به يك سند ديگرى كه تا . خدمت امام

از دولت ما اين احساس را پيدا كرده بوديم از قراين و كنم چون خارج  حال در دادگاه به آن اشاره نشده اشاره مى به
اى است عليه قانون اساسى، براساس اينكه چون يك ماه مهلت آن گذشته از آن  ها كه يك توطئه شواهد و جنجال

گويم جناب  دهم، االن همراهم نيست مى پس ديگر مصوباتش قانونى نيست، سندى هم كه به محضر دادگاه ارائه مى
اى است مشتركاً دو نفر از نمايندگان فعلى مجلس جناب آقاى شجونى  نامه. توانند پيگيرى بفرمايند نى مىآقاى گيال

وزير كه آقا اين  اند درباره انحالل مجلس خبرگان و درخواست از نخست وزير نوشته و جناب آقاى حجازى به نخست
) كنم از ذهن خودم است و روى لغاتش تكيه نمى گويم متن من اينهايى را كه مى(مجلس خبرگان آبروى ما را برده 

نامه عيناً در . اى كه تو ذهن من بوده تو ذهن نويسنده گذشته ولى نامه در روزنامه اطالعات چاپ شده يعنى مسئله
روزنامه اطالعات در همان موقع چاپ شده، اين به اين معناست كه در همان موقع هم اين مسئله مطرح بود و ما 

چون در متن مصوبه قانونى كه شوراى انقالب . كرديم عنوان يك خطر و يك جنجال و يك توطئه نگاه مى اين را به
داستانش را . نويس قانون را تصويب بكند و بعد هم يك ماه بيشتر نيست تصويب كرده اين است كه اين بايد پيش

عضاى شوراى انقالب و هيئت دولت بنده هم در آن جلسه بودم خدمت امام، ا. هم آقاى مهندس بازرگان فرمودند
نويس آن تهيه شده بود تمام مراجع هم تأييد كرده بودند و اصالح هم كرده بودند  آن قانون اساسى كه پيش. رفتيم

امام هم ديده بودند، چهار مورد را امام تصحيح كرده بودند با خط خودشان و برخالف آنچه هم در خارج مطرح شده 
نويس قانون اساسى،  اليت فقيه بود يا يك عده مخالف بودند، اصالً اين مطرح نبود در پيشاين نبود كه در آنجا و

در آن جلسه كه . نويس تصويب شده بود اى به نام واليت فقيه نبود ولى مطلب اين است كه آن پيش البته مسئله
ه مطرح بود، امام خدمت امام رسيديم، جلسه مشترك اعضاى هيئت دولت موقت و شوراى انقالب، دوتا نظري

ها زياد است، به هر قيمتى شده  فرمودند كه مجلس مؤسسان را مطرح نكنيم براى اينكه وقت نداريم، توطئه مى
آقايانى كه در آن جلسه حضور داشتند آنها هم همين نظر . نويس را به رفراندوم بگذاريم تر همين پيش هرچه سريع

زاده،  اى، صادق قطب ان آقايان بهشتى، هاشمى رفسنجانى، خامنهرا داشتند تا آنجايى كه من يادم است جناب
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نويس قانون اساسى به همين صورت به رفراندوم  مهدوى كنى، باهنر اينها در آن جلسه موافق بودند كه اين پيش
 .گذاشته بشود

، دكتر سحابى، مرحوم طالقانى، مهندس بازرگان) در حضور امام بحث شد(كسانى كه مخالف بودند در آن جلسه     
االن آنهايى را كه . صدر شايد آقاى مهندس كتيرايى هم بود كه مخالف بودند مهندس صباغيان، من و آقاى بنى

اگر در . خواهم برم عذر مى شان را مى وقت كم و زياد شده از دوستانى كه اسامى گويم اگر يك حضور ذهن دارم مى
كردند كه شما  ماحصل اين بود آقاى مهندس بازرگان استدالل مىجا شده، ولى  شان جابه اين كم زيادشدن اسامى

ايد كه ما  ايد و به مردم گفته ايد نوشته ايد فرموديد، در حكمى كه به من داده ايد، در ايران آمده در پاريس فرموده
عنوان  هآقا فرمودند كه من ب. دهيم، اين درست نيست كه ما اين را انجام ندهيم يك مجلس مؤسسانى تشكيل مى

 .گويم كه نه من نظرم را عوض كردم ام حاال به مردم مى ولى امر گفته
طور كه  نفر همان 80-70تصميم بر اين شد كه براى تشكيل مجلس خبرگان به جاى مجلس مؤسسان، با تعداد     

ولى اساس اين به همان ترتيب هم عمل شد، . ديديد كمبود تعداد نفرات را با يك رفراندوم سرتاسرى جبران كنيم
البته در هيئت دولت هيچ . طور رسمى اينها مطرح بود به. بود كه در آن يك ماهى بود كه مدت گذشته شده بود

آقايان، نماينده محترم . اش هم هست عرض كردم كه اين نمونه نامه. وقت مطرح نبود ولى مطرح بود در جامعه ما
موقع يا كيهان آن موقع اين نامه را پيدا بكنند كه اين دو نفر از  توانند بروند از روزنامه اطالعات آن دادستان مى

كنم كه اين دو نفر آقايان از موضع دشمنى و عناد يا خداى ناكرده توطئه  من هم تصور نمى. آقايان هم امضا كردند
حلى  راهشده و هركسى يك  يك مشكلى پيدا شده مثل همه مشكالتى كه پيدا مى. خواستند اين كار را بكنند مى

اين را هم بايد بپذيريم بين آن بينشى كه امام داشته با بقيه كه از امام به پايين دارند فرق هست، . كرده پيدا مى
روند پيش امام،  مانند مى همه درمى. رسيد بست مى شويد به بن با خيلى از مسائل شما درگير مى. اختالف زياد است

كرده  بستى كه حس مى كند، آن بن ه آدم حالت آرامشى پيدا مىگويد يك دفعه مثل اينك امام يك چيزى مى
در اينجا هم به همين صورت بود، وقتى آمد در هيئت دولت، البته من بنا . شود بست نيست راه باز مى بيند نه بن مى

. آرا به داليل زيادى امضا نكردم و آن موقع هم كه پيشنهاد شد كه برود خدمت امام همه تصويب كرديم به اتفاق
كنم به همان دليلى كه  امام فرمودند نه اين مشكلى نيست من از واليت خودم استفاده مى. بعد هم رفت خدمت امام

كنم،  عنوان ولى امر اين تاريخ را تمديد مى گويم من به بين دولت واين جريان مشروعيت دادم، خودم هم مى
اين آن چيزى است كه من راجع به . ه تمام شدگويم ادامه بدهيد و همين هم شد و قضيه به اين مرحل مى

 »...جريان
 ».خواهم بفرماييد كه دليل شما براى مخالفت كه امضا نكرديد چه بود يكى را بفرماييد عذر مى«: عضو حقوقدان    
مجلس خبرگان هم . عرض كنم دليلش اين بود كه معتقد بودم كه دولت منبعث از امام است«: دكتر يزدى    

و غيرمستقيم همان است، يعنى دو نهادى هستند كه هردو داراى يك موقعيت هستند و يك نهاد مستقيم 
بنابراين ولو اينكه دولت در اينجا يك مسئله . اين استدالل من بود. تواند يك نهاد ديگر را نقض بكند و لغو بكند نمى

تواند بگويد اين مجلس منحل  كه مىخواهد يك اقدام مهمى را بكند، دولت نيست  مهمى به نظرش رسيده بود مى
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. يا نه، اين را بايد  ببريم پيش امام براى اينكه خود دولت هم از امام نشأت گرفته و اين مشروعيت از آنجا آمده
ترتيب هم دولت عمل كرد، قضيه تمام شد اما يك حاشيه عرض كنم خدمت جناب آقاى گيالنى كه جسارتاً  همين به

 ».كنم عرض مى
 ».بفرماييد«: نىگيال    
 »)37.(راجع به مسجد ضرار، مسجد ضرار عينيت خارجى پيدا كرد يعنى مسجد را ساختند«: يزدى    
جناب آقاى يزدى در مقام دفاع خيلى (در منزل آقاى فالن عينيت خارجى داشته و در آن ساعت «: حاكم شرع    

كنم پيدا كنيد  اند خواهش مى آقاى شجونى اينها نوشته اى كه لذا آن روزنامه. كنيم كه دفاع بشود خوبه ما تالش مى
اين معنى عينيت از نو تأسيس نيست اين منزل آقاى انورى يا كى بوده )) 38.(خورد كه به درد آقاى اميرانتظام مى

شاءاهللا  در آن شب معين و آن ساعت معين موجود عينى بوده كه ثمره آن مجلس اين بوده اگر توطئه باشد كه ان
 ».دواريم كه نباشدامي
راجع به موضوعات ديگر هم، چون من به قصد اينكه بيايم در اينجا و شهادت بدهم، خودم را آماده «: يزدى    

عرض كنم كه راجع به دو سه مطلب هم اينجا . نكرده بودم، آمادگى ذهنى دارم ولى اينكه مدارك را بياورم نبوده
دانم كه چگونه اين  دليل اينكه در وزارت خارجه بودم و مى اين اسناد، من بهاگر اجازه بفرماييد، يكى راجع به انشاى 

 .دهم شود، در يك فرصت مناسبى هر موقع خود دادگاه تشخيص بدهد، اينها را من توضيح مى مذاكرات تهيه مى
  
 !پيرامون صحت اسناد، ترجمه و رمزگشايى دادگاه انقالب 
كنيد، اين مطالب  مورد اشكال وجود دارد، يكى اينكه مطالبى را ذكر مىراجع به محتواى اين اسناد هم در دو  

عنوان نمونه در مورد سفر شاه به  دانم، مطالبى را كه راجع به خود من گفته يا به تا آنجا كه من مى. درست نيست
 .شوم مى امريكا كه در اين اسناد آمده، اين خبر درست نيست و آن صورت حاال اگر فرصتى شد وارد متن سند

ها، من البته بيانيه دادستانى را شنيدم و خواندم ولى خُب اگر  عرض كنم به حضور شما كه در مورد ترجمه    
دهم در چه جاهايى اين ترجمه غلط است، دو نوع هم غلط وجود دارد، يكى  دادگاه محترم بخواهد من ارائه مى

اش را خود نماينده محترم دادستان هفته  كه يك نمونه دليل دانش زبان اين اشكال به وجود آمده اغالطى كه به
اين يك نمونه است يك نمونه هم مطالبى است كه كم و زياد شده . قبل، در جلسه قبلى كه من اينجا بودم، گفتند

. هاى رمز عرض كنم يك مطلب هم راجع به اين تلگراف. دهم كه حاال اگر دادگاه محترم خواست من آنها را ارائه مى
كنم جناب آقاى گيالنى از متخصص رمز در وزارت امور خارجه بخواهند، بيايد اينجا در دادگاه  ه استدعا مىبند

اند قابل استناد  شود و آيا اين نوار رمز كه اينها به آن اشاره كرده توضيح بدهد كه چه جورى يك نوار رمز درست مى
ن رمز يك علم خاصى است كه هر كارمند كردن، و گشود هست يا نيست؟ چون يك سيستمى هست رمز درست

ها كه  ها و روس تواند اين كار را بكند و براى كشف رمز هم ميلياردها دالر، اين امريكايى وزارت امور خارجه هم نمى
كشف اين رمزها هم به اين سادگى . كنند تا اين رمز همديگر را بتوانند كشف بكنند با هم دعوا دارند، خرج مى

جور نيست كه اگر اين مجموعه رمز،  شود، يعنى اين م خاصى دارد و دائماً هم سيستم عوض مىنيست، يك سيست
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داليل امنيتى زيادى دارد كه در همين . شود، ماه آينده هم عين همين به كار برده شود اين ماه به كار برده مى
. شود يران هم به خارج تلگرافات رمز مىآيد، از ا وزارت امور خارجه خود ما در روز مرتباً تلگرافات رمز از خارج مى

ها، هم  كنند، هم امريكايى كنند، ثبت مى ها جذب مى رود، حتماً هم روس سيم مى اين تلگرافات را چون از طريق بى
مسئله مهم اين است كه رمزش طورى باشد كه قابل كشف نباشد، و من اين كتاب را . كنند ها، همه ثبت مى انگليس

ام، بعضى از مدارك و اسناد را اينجا آورده، در موردش من اگر مايل باشد دادگاه محترم، توضيح  كه تازه هم ديده
 .دهم مى

 پيرامون خروج اتباع امريكايى و وسايل آنها 

اما راجع به اين مسئله اموال، اين و مواد غذايى كه در خليج هست، در آن محل مستشارى، اصوالً قضيه هيچ ربطى  
 .تظام نداشته استبه آقاى اميران

يكى از برادرانى كه مسئول اين كار بوده، من از او خواهش كردم به موجب همان فرمان الهى كه جناب آقاى     
ات هست بروى اينها را در اختيار  دانيد پنهان نكنيد، گفتم آقا وظيفه گيالنى قرائت فرمودند كه اگر شهادتى را مى

سند در دو نسخه خدمت دادگاه محترم هست، من اميدوارم كه خدمت  همه اينها در هشتاد. دادگاه بگذارى
ها به معاون سياسى  اگر چنانچه امريكايى«در آنجا دقيقاً به موجب اسناد هست . عالى هم داده باشند جناب
اش نوشته كه  اند، آقاى اميرانتظام در گوشه وزير كه آقاى اميرانتظام هست در يك موردى مطلبى را گفته نخست

وزير در امور انقالب  براى اينكه فرودگاه زير نظر معاون نخست» .جناب آقاى يزدى مربوط به شماست اقدام بكنيد
وزيرى، ربطى به معاون سياسى نداشته، محل مراجعه بوده ولى در  بوده، خليج و مسئله مستشارى ربطى به نخست

در آن هشتاد سندى كه داده شده تماماً آنجا در مورد خود اين اسناد در آنجا ما، . مورد حلش ربطى نداشته
اند، اين را هم من بايد  جلسه شده، مخصوصاً در يك مورد چون دانشجويان خط امام اين را هم انتشار داده صورت

صندوق، يك قلمش هم از ايران خارج نشده، تمام  78صندوقى كه مال مك ترمينال بوده، آن  78بگويم، آن 
 »...جلسه شده صورت

طور  فرودگاه را فرموديد در اختيار معاون انقالب است، پس اميرانتظام چطور نامه نوشته بود كه اين«: سؤال    
 »طور؟ بكنيد يا آن

ها مشخص شد، و اشخاص  شد، ولى وقتى مسئوليت عرض كنم اوايل كه قضيه روشن نبود اين كار مى«: يزدى    
 600ها را نوشتند، ما  ا آقاى اميرانتظام گاهى اوقات اين نامهتنه نه. مختلف مأمور شدند، اين قضيه شكل گرفت

نفر، االن من لزومى  600از . جوريه كس را بگذاريد برود، فالن كس اين نامه داريم به فرودگاه كه آقا فالن توصيه
م وارد محتوى خواست طوركلى، گفتم من اينجا نمى به. بينم اسامى را در اينجا مطرح بكنم ولى اسناد اينها هست نمى

) 1دهم، فرودگاه را ما به سه بخش عمده تقسيم كرده بوديم،  بشوم، اگر فرصتى شد من يك وقت ديگر توضيح مى
وزير در امور انقالب، تمام سه  وزيرى بود، معاون نخست گمرك كه زير نظر معاون نخست) 3ارز، ) 2ها،  گذرنامه

 .شد ران كنترل مىبخش هم در فرودگاه زير نظر نماينده دادسراى ته
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گويم مرزها، مرزهاى قانونى، مرزهاى غيرقانونى باز بود، حاال  دانيد تمام مرزها بسته شده بود، البته من مى مى    
اينها از مرزهاى قانونى نيامده از . زنند ها رد شويد سيگار وينستون را داد مى شما سر همين چهارراه. هم باز است

. آنچه بسته بودند مرزهاى قانونى بوده. روند آيند و مى ال هم از مرزهاى غيرقانونى مىحا. مرزهاى غيرقانونى آمده
پس از پيروزى انقالب اولين جايى را كه ما اقدام كرديم كه باز . اين مرزهاى قانونى همه در دوران انقالب بسته شده

يكى كنترل . بايد كنترل بشود بينى كرده بوديم كه سه بخش عمده را ما پيش. كردند، فرودگاه مهرآباد بود
همه اينها زير . اند ها كه يك گروه بوده، يكى كنترل ارز يك گروه، يكى كنترل گمرك، اين سه گروه بوده گذرنامه

وزير به نام آقاى مهندس  نام آقاى مصطفى فاتحى، در عين حال نماينده نخست نظر معاون دادسراى تهران به
گفتم كه ممكن است مواقعى باشد كه ما در فرودگاه مجبور باشيم يك . هستند مسموعى، كه حتماً معرف حضورتان

خواهيم خالف قانونى  خواهد يك چيزى را خارج كند، يا وارد كند، خودش يا ديگرى را بگيريم و نمى كسى كه مى
. صورت بگيرد انجام بشود، بايد نماينده دادستان باشد در آنجا كه به موجب حكم معاون دادسراى تهران اين كار

آقاى فاتحى را من درخواست كردم از دادگسترى منتقلش كردند به فرودگاه و همه اينها زير نظر آقاى فاتحى انجام 
دوتا ليست در . الخروج كرديم نفر را ممنوع 24000براى كنترل گذرنامه ما يك ليستى درست كرديم، . شد مى

كسانى كه جانيان عادى هستند، كسانى كه فرض كنيد ايرانى بودند ها بوده، يكى ليست  الخروج فرودگاه براى ممنوع
كرد، آبروريزى كرده برگشته ايران، دولت ايران او را  فروخته، هر كارى مى رفتند به خارج آدم كشتند، هرويين مى

بوده كه هاى سياسى  الخروج يكى ممنوع. ها گذاشته كه او ديگر حق نداشته برود بيرون الخروج جزو اسامى ممنوع
قبل از پيروزى انقالب يك ليست داشتند، چندين هزار نفر بوده، بعد از انقالب هم ما آمديم برديم هيئت دولت، 

تمام اسامى همه وزراى قبل از . ها را درست بكنيم الخروج جورى ليست ممنوع يك ضوابطى معين شد كه ما چه
ها، همه امراى ارتش،  مه وكالى مجلس، معاونين وزارتخانهتا زمان پيروزى انقالب، ه 42، 41يا  40انقالب از سال 

دانيد كه ارتش امير هم داره، رفتيم از مركز اسناد ملى با يك زحمتى، دوستان از توى كامپيوتر مركز اسناد  مى
از . بگير ساواك هم درآوردند، آن هم به اين ليست اضافه شد اى كارمند رسمى و حقوق اسامى هفت هزار و خرده

ها بدهى داشتند،  ها تمام كسانى كه بيش از پنج ميليون تومان به بانك يق اتاق بازرگانى و مطالعه روى بانكطر
گروه كنترل گذرنامه موظف بود . بيست و چهار هزار نفر شد. ها الخروج شان را درآورديم گذاشتيم جزو ممنوع اسامى

اش را بدهد، اينها تحقيق بكنند  بيرون بايد گذرنامهخواهد برود  كه آن سيستمى كه درست شده بود، هركس كه مى
تواند اجازه خروج بگيرد، اين يك گروه بود كه در اينجا ما اسنادى داريم،  هزار نفر نبود، مى 24و بعد اگر جزو اين  

 ».كس را ترتيب اثر نداديم ها معرفى كردند كه آقا اين آدم برود كه ما ترتيب اثر نداديم، هيچ خيلى
 »عالى بود؟ مسئوليتش با جناب«: ضو حقوقدانع    
وزير در امور انقالب كه من بودم، بود  مسئوليت مستقيمش با من نبود، ولى زير نظر معاون نخست«: دكتر يزدى    

كرد كه كسى ارز  گروه كنترل ارز رسيدگى مى. و اينها جريانى است كه من درست كرده بودم و زير نظر من بود
هاى زيادى هست كه امضا شده، معاون دادستان بوده، افراد مختلف در  جلسه اد زيادى هست، صورتاسن. خارج نكند

توانيد آنجا مراجعه  ها دالر و تومان در آنجا ضبط شده به بانك تحويل داده شده، مى ميليون. آنجا بودند، امضا كردند
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اما آنچه مربوط به اين . ين بخش مواظب بودندنفر در ا 30كردند، جمعاً  ساعت كار مى 24كنيد و اين سه شيفت در 
مسئله آقاى اميرانتظام كه االن مورد اتهام هست، كنترل گمرك بوده و اينها عرض كنم كه يك گروه وسيعى اين 

اى  جلساتى كه بنده عرض كردم هست و جناب آقاى گيالنى فرمودند، كه چون هر دو نسخه كرده و صورت كار را مى
 ».دادگاه هستكه ما داشتيم در 

 »اجازه خروج با ايشان نبوده؟«: دان عضو حقوق    
 ».وجه هيچ به«: يزدى    
 »اند؟ ايشان اجازه داده«: دان عضو حقوق    
 ».دهم بنده توضيح مى«: اميرانتظام    
كرده ها چه جورى بوده، به موجب قانونى كه ما در هيئت دولت وضع  كنم، حال اجازه خروج عرض مى«: يزدى    

خواستند خارج بشوند بايد از وزارتخانه مربوطه يك ورقه بياورند كه  بوديم، در دولت موقت، كارمندان دولتى كه مى
تواند  ها هست مى الخروج البته اين ورقه به معناى اين نبود كه اگر اسمش جزو آن ممنوع. خروج اين آقا بالمانع است

اش حكم  وزيرى در فرودگاه مراجعه كند، بايد از آن اداره مربوطه م نخستباز هم برود بيرون ولى قبل از آنكه به تي
 »...در مورد آن اثاثيه. بياورد كه اين خروجش بالاشكال است

خواهم چون شما تشريف داريد، با اجازه شما من يك توضيحى اينجا  آقاى دكتر خيلى معذرت مى«: اميرانتظام    
ها به اداره گذرنامه به من داده شده بود، آقاى بازرگان خودشان هم  تن نامهبدهم، ابتداى تشكيل دولت اجازه نوش

اما با اين شرط، ما آمده بوديم سيستم درست كرده بوديم كه بعد تمام اينها منتقل شد به ايشان، . در جريان بود
 ».دادم با يك سيستم ولى ابتدا بنده انجام مى

 »يا همزمان با ايشان؟ يعنى قبل از آقاى يزدى«: عضو حقوقدان    
 ».نخير همزمان با ايشان«: اميرانتظام    
 »آيا دليل و مدركى داريد؟«: عضو حقوقدان    
هاى آمدن آقاى ياسر  دليل گرفتارى بله، تصميمات خود دولت است در آن زمان كه ابتدا ايشان به«: اميرانتظام    

هاى انقالب و سپاه  نامه دادگاه ند، حتى نرسيدند كه آيينهايى كه اول آمد عرفات و مهماندارى خيلى از مهمان
اما اينها سرخود . شد، به من داده شد ايشان گرفتار بودند، نمى. خيلى كارها وظيفه ايشان بود. پاسداران را بنويسند

مضا بكند كه گرفت، ضوابطى را كه ما تنظيم كرده بوديم اين بود كه يك وزير در كابينه زير آن نامه را ا انجام نمى
يكى از افراد مورد اعتماد جامعه روحانيت اين را امضا بكند و اجازه بدهد . شناسد و حق دارد ايشان برود ايشان را مى

 ».ها نباشد كه اين افراد بتوانند بروند، ضمناً اسم اين فرد جزو آن ليست
 »حتماً؟ شناسيد خُب شما اگر افرادى را امضا كرده بوديد، مى«: عضو حقوقدان    
 ».ها هست شناسم، زير تمام نامه اين افراد را نه همه را نمى«: اميرانتظام    
 ».شدند شما امضا كرديد خوانيم كه نبايد وارد مى افرادى را مى«: عضو حقوقدان    
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ست ولى تمام هايش منعكس ني اجازه بدهيد اينها با اجازه بوده، تمام اينها اجازه داشته، روى نامه«: اميرانتظام    
اى، شخصى روحانى شناخته شده مورد اعتماد دولت امضا  وزيرى وجود دارد كه يا كميته هايش در نخست پرونده

آقايان زيرش را امضا كرده بودند و اينها . كرده يا يك وزير امضا كرده بود، يا اين ليستى كه آقايان تهيه كرده بودند
 ».وزيرى وجود دارد ى نخستتوى آن نامه منعكس نيست، ولى سوابقش تو

اى كه داده شده، خيلى از اينها هست،  هرحال اين اسناد توى آن هشتاد ورقه عرض كنم، به«: دكتر يزدى    
جلسه شده كه  ها خيلى سروصدا ايجاد كردند، آنجا صورت احكامش هست و مخصوصاً مال مك ترمينال كه بعضى

ها را باز كردند، كاالهاى زيادى در آنجا بود كه آنها  صندوق. دنداجازه خروج هم ندا. ها را باز كردند صندوق
اى كه در آنجا شده  جلسه صورت. ها ببرند و ما جلويش را گرفتيم عنوان اثاث شخصى امريكايى خواستند به مى

ه اى كه مستقر در فرودگاه بوده، نمايند نمايندگان نيروى هوايى، نماينده دادستان، سپاه پاسداران، كميته
دانه تمام اين  دانه. هاى مختلفى كه در فرودگاه بودند، همه آن صورت جلسه را امضا كردند وزيرى، گروه نخست
جلسه شده،  جلسه كردند و اينكه به چه كسانى تحويل دادند صورت ها را كاالهايى كه تويش بوده صورت صندوق

دانستند چيست؟ بنده هم  ودگاه بودند، نمىبراى نمونه بعضى از اشيا بود در آنجا كه حتى كسانى كه در فر
بعد مراجعه كردند به . دانستيم اينها براى چيه هاى خيلى بزرگى بوده كه ما نمى يك عدسى. دانستم چيه نمى

خورد، مال كى هست،  معلوم شد اينها براى چى هست، به درد كى مى. دانشگاه، مراجعه كردند به نيروى هوايى
. تواند مفيد باشد براى دادگاه در آنجا صورت جلسه هست و اينها مى. ت مسئولش شده استتمام اينها تحويل مقاما

راجع به اين مواد غذايى در هيئت مستشارى و آن به اصطالح آن ساختمان خليج كه به آن اشاره شد، اين حتى 
براى . از آنجا رفتند، حل نشدوزيرى رفتم به وزارت امور خارجه، آقاى اميرانتظام هم  بعد از اين هم كه من از نخست

اى است از اداره چهارم وزارت  هايش هست توى همين اسنادى كه من بهش اشاره كردم هست، كه نامه اينكه نامه
وزير در امور انقالب آقاى دكتر چمران بودند، به ايشان  وزيرى، كه آن موقع معاون نخست امور خارجه به نخست

اندركار هستند،  هاى مختلفى كه دست اى از نمايندگان گروه ن شد يك كميتهنوشته شد كه باالخره منجر به اي
جلسه هم هست كه آنجا اوايل بعد از  صورت. جمله سپاه پاسداران، در آنجا بروند و اين مسئله را رسيدگى بكنند من

گذاشته شد، به  پيروزى انقالب من االن يادم نيست كه ساختمان خليج دست كى بود، اما بعداً در اختيار سپاه
طورى كه آن آخرين صورت جلسه هم كه امضا شده مربوط به ساختمان خليج، نماينده سپاه امضا كرده، يادم 

جلسه اينجا هست، و  دانم بايد ببينم صورت نمى. دوست امضا كردند گويم شايد، آقاى رفيق نيست شايد، مى
 .به آن مسائل اين مختصرى بود راجع. درهرحال اين به آن صورت تبديل شد

  
  پيرامون موضوع ليبى و فلسطين 
مسئله ليبى، سياست خارجى ما با ليبى آن چيزى بود كه به تصويب . راجع به مسئله ليبى و اينها مطالبى هست 

دوم اينكه . شوراى انقالب تصويب كرد كه روابط ما با ليبى برقرار بشود ولى در سطح كاردار. شوراى انقالب رسيد
عين همين را به وزارت امور . صدر را بررسى بكند ايران به ليبى بروند و اين هيئت مسئله آقاى موسى هيئتى از
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رود براى اين كار، اين قبل از ماه رمضان  زودى هيئتى به ليبى مى اى صادر كردم كه به خارجه كه من بودم بيانيه
كرديم به من اطالع دادند، اگر خاطرتان باشد قبل وقتى ما اين اعالميه را منتشر . بود 58يعنى سال  99يا  98سال 

از رمضان يك اجتماعى از مراجع بزرگ در حضور امام تشكيل شده بود در قم، به من اطالع دادند كه در آن جلسه 
وقتى بنده رفتم خدمت امام، امام . اين مسئله مطرح شده شما اقدامى نكنيد تا وقتى كه امام را مالقات بكنيد

بنابراين . صدر روشن بشود آقايان مراجع نظرشان اين است كه بايد فشار بياوريم كه مسئله آقاى موسى فرمودند كه
كه وزارت امور  درحالى. نفياً يا اثباتاً در اين مورد اقدامى نكنيد. امام به من فرمودند فعالً مسئله را معوق بگذاريد

با نماينده ليبى در اينجا هم . تيم، هيئت آن هم مشخص بودفرس خارجه بيانيه داده بود كه ما هيئتى را به ليبى مى
قضيه ليبى . صحبت شده بود، اما كار به اينجا كه رسيد خُب معلوم است من موظف هستم از امر امام تبعيت بكنم

 وجه درست هيچ ها به گويند و از اين حرف به همين جا مسكوت ماند، آنچه هم راجع به آمدن سفر جلود به ايران مى
بنابراين راجع به قضيه فلسطين كه گفته در اهواز، بله درست . كنيم نيست، اگر فرصتى بود ما اينها را بحث مى

قبل از آنكه من بروم در وزارت امور خارجه مسئله مطرح بوده، برادران فلسطينى بالفاصله پس از اينكه دفتر . است
از طرف وزارت امور خارجه به . كنند دفترى در اهواز باز مىشود، بدون اطالع دولت ايران،  اينها در تهران باز مى

الحسن هم صحبت  كنند كه من با هانى آقاى مهندس بازرگان هم از من خواهش مى. دهند وزيرى اطالع مى نخست
هاى  دانيد گروه گفتم آقا اطالعاتى كه ما داريم اين است كه مى. الحسن صحبت كردم خود من با هانى. بكنم

هاى طرفدار  اى فلسطينى هاى طرفدار عراق هستند، عده اى از فلسطينى چند دسته هستند، عدهفلسطينى 
بخش فلسطين را باالترين سطح  ما شما را يعنى جبهه آزادى. اى هم كه شما هستيد حبش هستند، عده جرج

از تمام كشورهاى يعنى وقتى من رفتم وزارت امور خارجه، بعداً تحقيق كرديم . ايم شناسايى ديپلماسى كرده
اند، پاكستان چه جورى كرده، سوريه چه جورى  بخش فلسطين چه نوع شناسايى كرده اسالمى كه از جنبش آزادى

عنوان نماينده  بخش را به كرده، تمام اينها را درآورديم، باالترين سطح شناسايى را ايران كرد، يعنى ما جبهه آزادى
اى را كه اينها صحبت  اما آن مسئله. هم به آنها مصونيت ديپلماتيك داديممردم فلسطين پذيرفتيم و به اين عنوان 

اين همان . كنند، يك هفته بعد از سفر ياسر عرفات به ايران است كه با خود من رفتيم به مشهد و رفتيم به اهواز مى
هاى  گروه فلسطينى. خواهد يك دفتر باز كند دفتر را باز كردند، به ما اطالع دادند كه گروه جرج حبش هم مى

الحسن صحبت كردم گفتم در اين شرايط نه به  من شخصاً با هانى. خواستند باز كنند طرفدار عراق هم يك دفتر مى
اين را به وقت ديگرى موكول كنيد تا ما يك . نفع شماست و نه به نفع ماست كه شما االن آنجا دفتر داشته باشيد

دهيم، در قم  دهيم، در مشهد مى خواهيد باز كنيد، ما در تبريز مى فتر مىذره در آنجا ببينيم چه خبر هست، شما د
رو هستيم  خواهيد اشكال ندارد ولى االن در اين شرايط در اهواز ما با اين مشكالت روبه دهيم، در هركجا كه مى مى

ولى در همان . ا بستندالحسن هم قبول كرد پيشنهاد دولت ايران را در همان موقع و در دفتر ر وخود برادرمان هانى
سازمان دانشجويان فلسطينى در تبريز . موقع هم در تبريز پيشنهاد داده بودند و قبول شد و دفتر هم باز كردند

اينها نكاتى است از اين، حاال بعداً چنانچه مايل بوديد من راجع به بقيه مسائل هم توضيحاتى . تشكيالتى ايجاد كرد
 ».اد را هم اگر بدهند، من ممنون خواهم شد كه بتوانم مستند صحبت كنمخواهم داد، آن اطالعات و اسن
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همه مطالبى را كه دكتر يزدى توضيح دادند، اظهارات بين دولت ايران و نمايندگان فلسطينى است «: اميرانتظام    
است كه  هايى كند، حرف ها و مذاكرات هم منعكس شده، آنچه دادگاه رويش تكيه مى و اينها هم در روزنامه

تمام مسائلى است بين دولت ايران و . اند، اصالً ارتباطى با اين مسائل ندارد اند از من شنيده ها نوشته امريكايى
حبش را در خوزستان مطرح كرده بود و در  ها و مذاكرات بوده و آقاى مدنى هم مسئله جرج الحسن در روزنامه هانى

 ».اند به اسم اميرانتظام همه برگرداندهها هست و اين آقايان  مصاحباتش در روزنامه
دانيد در  عرض كنم غير از اين يك سندى، حاال مسائل امنيتى مملكت هست، ولى خوب مى«: ابراهيم يزدى    

ها با جبهه  عراق، ايران دوستان زيادى دارد، سندى براى ما محرمانه فرستادند از خود عراق كه در خوزستان، عراقى
دهند، تعليمات  اند و به آنها اسلحه مى ها در تماس به تعبير خودشان كه درست كردند، عراقى بخش عربستان آزادى

گويم منظورم جبهه  ها كه مى فلسطينى(ها  ها و فلسطينى يك فصلش هم اين بود كه اختالفى بين عراقى. دهند مى
گويند كه ما  ها مى اين عربها و اينها رخ داده در مورد آموزش، بعضى از  يا فلسطينى.) بخش نيست آزادى

اين سند دقيقاً . خواهيم آموزش ببينيم ها مى گويند ما با عراقى ها مى ها آموزش ببينيم برخى خواهيم با فلسطينى مى
هايى هستند، كه ما عين اين  اند آنجا مشغول توطئه دهد كه گروهى از كسانى كه به نام فلسطينى رفته نشان مى

بخش  كه اين را كسى به حساب جبهه آزادى. مان داديم بالفاصله به برادران فلسطينى سند را در همان موقع هم
هايى كه به نام  هاى ديگرى هستند، همان برادران ما، ياسر عرفات و اينها مبرى از اينها هستند اما گروه. نگذارد

در جاهاى ديگر ترور كردند، كند و برادران فلسطينى ما را در كويت ترور كردند،  فلسطينى، عراق حمايتشان مى
شود، اگر يك فرصتى شد، چه براى اين دادگاه، چه براى ملت  اين از آنجا ناشى مى. اينها مشخص و معلوم هست

حاال بسته به . كنند ها را مى چون متأسفانه دشمنان ما از جو اين ابهامات بعضى از سوءاستفاده. ايران بايد باز شود
ر مايل بودند من راجع به خود اين اسناد مطالبى را كه دارم به اطالعتان برسانم، چون نظر دادگاه محترم است، اگ

خواهد برود، من  ها آمدند كه بگويند كه آقا شاه مريض است و مى اى كه امريكايى مثالً در آن جلسه. ام خود من بوده
دهنده كه اينجا آمده، اصالً  اوالً گزارش. در آنجا بودم ولى آن چيزى كه اينجا آمده، آن نيست، كامالً خالف آن است

مقام رئيس  ، اعضاى سيا از تهران، جاموتى قائم58مهرماه  29سرى «: گويد كه دهنده مى گزارش. در آن جلسه نبود
به پاريس فورى، رئيس، اخطار جاسوسى پخش، در مورد سالمت شاه، خبر ايستگاه پاريس آقاى جرج كيو حق 

 ».رؤيت دارد
  
  

 23شماره  عكس    
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دهنده آقاى جاموتى نامى است، قائم مقام رئيس، اصالً توى جلسه نبوده، در آن جلسه  خُب پس ببينيد گزارش    
كه روز بعد از آن مالقات من در مصاحبه مطبوعاتى خودم گفتم، گزارشش را هم در دولت داديم، به شوراى انقالب 

ها پخش شد كه آقا، كاردار سفارت آمده با آقاى  ن رفتم دادم، عين همان است كه در روزنامهداديم، خدمت امام م
وزيرى هم مالقات فورى درخواست كرده بودند، در ساعت  هنرى پرشت گفته كه شاه مريض است و غيره، در نخست

آقاى اميرانتظام را هم درست وزير هم بودند، من هم بودم،  مهرماه، آقاى اميرانتظام هم بودند، نخست 29صبح  11
 ».دهنده نبوده در آنجا يادم نيست صحبت كردند يا نكردند، بحث من اين نيست كه اصالً اين گزارش

فرستد يا  مقام رئيس است، و آخرين كسى است كه اين گزارش را مى بخشيد اين قائم مى«: نماينده دادستان    
 »زم نيست كه افراد پايين آنها مستقيم گزارش بدهند؟مقام رئيس است، و ال خود رئيس است، يا قائم

. خواهم عرض كنم نخير هاى ديپلماسى هستم، مى نه، من عرض كردم چون من وارد به سيستم«: ابراهيم يزدى    
در متن انگليسى چنين چيزى نيست، يعنى شما در متن  13گوييد سند شماره  جا همين چيزى كه مى همين

بعد هم . هايى كه اينجا آمده نيست ه نوشته باشد اعضاى سيا در متن انگليسى بعضى از صحبتبينيد ك انگليسى نمى
عالى، بله ممكن است كه چون دوتا شبكه بوده، يكى شبكه ديپلماسى بوده يكى شبكه  ممكن است اين مطلب جناب

ت متفاوت يكى براى وزارت اند براى مقاما شان بوده، ممكن است اين دو شبكه به موازات هم گزارش داده جاسوسى
شان بوده، يكى براى مراكز سيا در واشنگتن اين گزارش را داده است، اما بين اين دو تا گزارش تفاوت  امور خارجه
 .وجود دارد

هاى گروهى و تلويزيون هم  وزير بود، من از رسانه در آن زمانى كه آقاى اميرانتظام معاون نخست«: عضو حقوقدان    
اى كه در اتاقش بود و اسرارى از اتاقش  هاى فرستنده كردند راجع به يك ميخ اى را مطرح مى ان مسئلهديدم كه ايش

 »عالى آگاه هستيد؟ به خارج پخش شده بود، اين مطلب را جناب
وزيرى يكى از برادران ما كه  بله، عرض كنم به حضور شما كه بعد از چند روزى كه ما رفتيم به نخست«: يزدى    

وزنامه هم ديدم چند روز پيش يك چيزى نوشته بود، االن اسمش يادم نيست، آمد گفت آقا قبالً در زمان توى ر
. كردند وزير و وزرا را كنترل مى ها ميكروفون كار گذاشته بودند و از اينجا تمام اعمال نخست شاه توى اين اتاق

شده به يك مركز ديگرى، اگر باز  ينجا منتقل مىگذارند و از ا هاى مخفى توى جاهاى مختلف اتاق كار مى ميكروفون
. ها را برداشتند متوجه شدند در دو يا سه اتاق ميكروفون... ام يارى بكند، در طبقه باالى هتل هيلتون هم حافظه

هاى خودمان در خارج انجام داديم، براى اينكه مطمئن نبوديم كه آيا  عين همين كار را ما در بعضى از سفارتخانه
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اند يا نه؟ ولى حرف ايشان درست است و اين كار شد و در  هاى مخفى گذاشته هاى ما از اين ميكروفون خانهسفارت
 .ها هم اين مطلب چاپ شد بعضى از روزنامه

ها را بررسى بكنيم، من قصد جدل و  عرض كنم كه خُب اين يك بحثى بود كه از نظر شبكه كار سفارتخانه    
گويد كه  مى. طور است اش همين نيست، مگر آنكه برحسب تصادف باز كنند، همه محاجه ندارم ولى چنين چيزى

نويسش را نوشته، چه كسى امضا كرده گفته اشكالى ندارد رد بكنيد و  چه كسى اين را امضا كرده، چه كسى پيش
ها،  وسگويند افسر سياسى ر بينيد كه آن افسر سياسى كه منظور از افسر سياسى، اينها مى گاهى اوقات مى

يعنى كسى است كه از طرف سازمان جاسوسى در آنجا . دهد گويند كميسر سياسى، ولى هردو يك معنى را مى مى
توانند بفرستند يا نه؟ اين را ببينيد اينجا نوشته است كه  هست و آن افسر سياسى بايد نظر بدهد، كه آيا اين را مى

مقام  عنوان قائم طور نيست كه يكى كسى به كند، يعنى اين ىكه كاردار امضا م افسر سياسى، جان استمپل، درحالى
بعد . عنوان كاردار داشته باشد، شخص اول يا سفير است يا بعد از سفير، كاردار است سفير داشته باشد، يك كسى به

د و از پيروزى انقالب من وقتى به وزارت امور خارجه رفتم، سفير را پذيرشش را پس گرفتم، گفتم حق ندارد بياي
حاال اگر مايل بودند . جورى نيست، اختالفات زياد است روابط در سطح كاردار بوده، ولى اين. كاردار بايد فقط بيايد

، چون من اين را تازه خواندم، در مورد افريقا، در آن مالقاتى كه ... چه در مورد. دهم من اينها را بعد توضيحاتى مى
ها، از كارمندان قديمى وزارت امور خارجه  جمله عراقى كوبا داشتيم منما با بعضى از سران كشورهاى مختلف در 

دليل اينكه كارمند ديپلماتيك  توانستيم به هركس به دليل آنكه با او نمى كس در آنجا نبود، چرا؟ به خود يا هيچ
ور خارجه به نام دانيد، يك خانمى را از كارمندان وزارت ام هست اين اطمينان را بكنيم، كمااينكه بعداً شما مى

ها پيگيرى  دانم، كه اين را خود امريكايى ويكتوريا بهرامى را توقيف كردند، االن مثل اينكه در همين زندان است نمى
كرديم، و يكى از  كردند، خود من خواندم، كه گفته بودند اين را فرستاده بودند ببينند ما در كوبا چه كار مى

خارجه را كه من با خودم برده بودم، اين خانم دنبال او بوده كه بلكه از او خبرى كارمندان سابق اداره وزارت امور 
هاى سطح باالى ما هيچ كدام حضور نداشته، اما شما  دار در آن مالقات كه اصالً اين كارمند سابقه درحالى. بگيرد

ن را گفتيم، يا آن را گفتيم، بينيد كه اين آقا گزارش داده كه ما در مالقات با صدام حسين در كوبا اي اينجا مى
ما . عنوان اين مسئله، دروغ است وجه چنين چيزى نبوده، اين چيزى كه در اينجا گفته شده به هيچ كه به درحالى

از كسان مورد اعتماد خود ما . هايى را با صدام نكرديم، آنچه صحبت كرديم در صورت جلساتش هست چنين بحث
از اين صورت جلسات هم عين ... دارها امور خارجه هستند، از كارمندان، نه سابقه بودند كسانى كه االن هم در وزارت

 »...اين را به دولت و شوراى انقالب گزارش شد
  
  
  
  
  
  

  جلسه دهم    
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 )1360ماه  بهشت اردى 15(    
  
مجيد آغاز كرده و در ادامه  اهللا عباس اميرانتظام پس از اعالم رسميت دادگاه دفاعيات خود را با ذكر آياتى از كالم 

 :چنين گفت
آنچه باعث سوءظن دادگاه محترم شده يكى از اسناد ساختگى النه جاسوسى امريكاست و يكى حرارت من در     

ها  ، اما خداوند كمك خواهد كرد و با توضيحاتم مسائل روشن و به يارى خداوند سوءظن)39(نوشتن اين نامه
 :برطرف خواهد شد

 60فروردين  8به خاطر داريد كه در جلسه ) مقصود قبل از جلسه خبرگان است: (من به ايران آمدمچرا . 1    
زبانه براى نشر مقاالت  ضمن شمردن خدماتم در زمان سفارتم در سوئد گفتم پيشنهادى براى ايجاد مجله سه

سطح اروپا نسبت به انقالب ايدئولوژى اسالم، دفاع و تشريح اهداف انقالب اسالمى و جواب به سؤاالتى كه در 
وزير داده بودم و اين پيشنهاد مورد تصويب قرار  شكوهمند اسالمى ماست، به وزارت خارجه و شخص آقاى نخست

هاى سياسى ايران در  كردن سياست تمام نمايندگى خاطر داريد كه توضيح دادم براى هماهنگ باز به. گرفته بود
هاى جمهورى اسالمى ايران در  لسه مشتركى از كليه مسئولين سفارتخانهسطح اروپا به دولت پيشنهاد كردم كه ج

اروپا تشكيل شود و اين پيشنهاد مورد موافقت دولت و شخص وزير خارجه قرار گرفت و اين جلسه اگر اشتباه نكنم 
ور خارجه، نماينده و شخص وزير ام 40بنا به پيشنهاد من در پاريس با حضور  58مهر  14معادل  1979اكتبر  6در 

آقاى دكتر يزدى تشكيل گرديد و سياست كلى دولت از طرف دكتر يزدى براى همه نمايندگان تشريح شد و 
اى كه در باال توضيح دادم به اتفاق  ضمناً پيشنهاد ايجاد مجله. ها اتخاذ گرديد سياست واحدى براى كار نمايندگى
با تصويب آقاى دكتر يزدى و همراه با . ن مجله تعيين شدعنوان مسئول اداره اي آرا تصويب و شخص اميرانتظام به

در . دست آورم ايشان به تهران آمدم تا موافقت نهايى دولت را براى ايجاد و اداره اين مجله و تعيين بودجه آن به
ان اى با حضور وزراى ارشاد و فرهنگ و آموزش عالى و معاونين وزارت ارشاد و خارجه و يكى از برادر تهران جلسه

است تشكيل گرديد و درباره اين ) 40(كه استاد دانشگاهى در آلمان است اگر اشتباه نكنم، آقاى دكتر فالطونى
كننده و  مجله تصميماتى گرفته شد و باز هم همگى اين وظيفه را به من محول كردند كه چارت سازمانى اداره

. صويب نهايى واقع شود كه همه اين كارها انجام شدبودجه پيشنهادى آن را تهيه و به آنها تسليم نمايم تا مورد ت
 .اين بود دليل آمدن من به تهران

كار برده شده فعل جمع است، يعنى  هايى كه در اين نامه به اگر توجه فرموده باشيد، فعل: دعوت خبرنگاران. 2    
م كه بالفاصله پس از تصويب آن قرار گذاشته بودي. كى و چه كسانى يعنى دولت» قرار گذاشته بوديم«ام،  من نوشته

ها اعالم كنيم، اين قرارگذاشتن، قرارگذاشتن هميشگى دولت براى انتشار  را از طريق راديو و تلويزيون و روزنامه
يعنى چنانچه دولت به هر دليلى نخواست » پس از تصويب«مصوبات خودش بود و باز توجه فرماييد به جمله 

وزير هم  كرد، چنانچه در آن شب هم اعالم نكرد و شهادت آقاى نخست م نمىمصوبات خودش را اعالم نمايد اعال
ام كه  ام و نه به آنها گفته ام و نه آنها را ديده باز توجه فرماييد كه مطلقاً من نه از خبرنگارى دعوت كرده. همين بود
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ا دعوت و پس از اتمام جلسه بنا به دستور رئيس دولت مطابق معمول آنها ر. وزير رئيس دفتر نخست]  پيش[بروند 
فرماييد كه مقصود دولت است نه هيچ  مالحظه مى. دولت هم باز به دستور رئيس دولت آنها را مرخص كرده است

اگر من به صفت شخصى يا گروهى جزو دولت در اينجا حرف زده بودم بايستى در دعوت و . كس ديگرى
خورد  حرارت من كه در متن اين نامه به چشم مى اما درباره. كردن خبرنگاران دخالت كرده باشم مرخص

خوشبختانه من با همان حرارت كه از عدم اجراى اين پيشنهاد دولت در اين برگ خصوصى از دفتر خاطراتم 
كه آن دو طرح مربوط به چندماه قبل  درحالى. ام ام، از دو طرح قبلى هم با همان حرارت حرف زده صحبت كرده

اعضاى محترم دادگاه و هموطنان عزيز . آنها از من نه كسى حرفى شنيده بود و نه اقدامىاست و مطلقاً در مورد 
اند،  اى گرم اى سرد و عده خداوند هريك از بندگان خودش را با خصوصيتى مخصوص به خود خلق فرموده، عده

اى ديگر  تفاوت و عده بىاى اگر در جمعى قرار گيرند نسبت به وظايفشان  اند، عده اى متحرك حال و عده اى بى عده
طور كه آقاى دكتر يزدى ديروز توضيح دادند، تنها افراد دولت نبودند كه نگران حوادث زمان بودند  همان. اند حساس
شما هم از زبان جناب آقاى بازرگان و زبان آقاى دكتر يزدى . خواستند دولت دائمى زودتر تشكيل شود و مى

مند بودند كه دولت دائمى زودتر به وجود آيد تا آن حد كه قانون  قهشنيديد كه حضرت امام خودشان هم عال
اى را كه هيئت  اساسى تهيه شده از طرف دولت را امر فرموده بودند به رفراندوم گذاشته شود و بعد هم وقتى نامه
و از اختيارات دولت تهيه كرده و تصويب كرده بود رهبر كبير انقالب با متن آن از نظر قانونى مخالفتى نداشتند 

فرماييد كه من با حرارت  آنچه مالحظه مى. خودشان براى تمديد مدت مأموريت مجلس خبرگان استفاده فرمودند
ام مقابله با جمهورى و انقالب و اسالم و امام نيست، چنانچه تمام جمالت آن گوياى  در اينجا از آن سخن گفته

نظر رسيده بود و باز  در آن زمان پس از تهيه اين متن به احساس نگرانى از آن چيزى است كه. عكس مطلب است
ترين دليلى براى غير آن وجود ندارد و   توجه كنيد كه همه احساس و حرارت از مجراى قانون انجام شده و كوچك

بعد هم كه اين طرح با نظر حضرت امام مسكوت گذاشته شد، تمام حرارت و جنبش من صرف وظايف و خدماتم در 
روزى كه بين تاريخ نوشتن اين نامه و زمان توقيف من وجود دارد حداكثر  60ت كوتاه يعنى در حدود همان مد

تالش خالصانه من در معرفى انقالب و توضيح و تشريح مواضع آن انجام شده و شما از زبان سفير فعلى ايران 
رهبر بزرگ آن گذرانيده است، آن هم  روزش را به دفاع از انقالب و شنيديد كه اميرانتظام در اين مدت همه شبانه

هاى مخالف بودند و از ابتدا تا انتهاى  كردم جزء گروه در محيطى كه اكثريت كسانى كه من براى آنها سخنرانى مى
ها و  كنم؟ تعجب بزرگ من اين است كه شما تمام مصاحبه دادند كه چرا از انقالب و امام دفاع مى جلسه ناسزايم مى

توانيد به آنها گوش دهيد، اينها كه شما به آن  ايد مى ايد يا اگر فرصت نفرموده داريد و شنيده هاى مرا سخنرانى
فرماييد عقيده و احساسات من براى خودم بوده و در هيچ زمان و مكانى پس از دستور دولت مطرح نشده  استناد مى

ش گوياى صداقت و خدمتگزارى است، چگونه اسالم عقيده و احساسات خصوصى خدمتگزارى را كه تمام اعمال
 نمايد؟ اوست محكوم مى

اهللا محمدى گيالنى  ديروز وقتى استناد به قوانين اسالم و قانون اساسى كردم كه عقيده آزاد است، حضرت آيت    
در جواب عرض . شوم فرمودند كه من به قانون اساسى كه مدتى بعد از اين نامه به تصويب رسيده متوسل مى
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اند، بلكه قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران افتخار دارد  انين اسالم را از روى قانون اساسى ننوشتهكنم كه قو مى
در مورد داشتن عقايد متفاوت و آزادى . كه برمبناى قوانين اسالم تهيه شده و اينجا هم يك دادگاه اسالمى است

فبشر عبادالذين يستمعون القول «: فرمايد خداوند در سوره زمر مى. شوم بيان و تفكر به قرآن كريم متوسل مى
كالمى » كنند دهند و از بهترين آنها پيروى مى ها گوش فرا مى فيتبعون احسنه، مژده آن بندگان را كه به سخن

شدند تا  اگر افكار و عقايد متفاوت و آزاد نبود سخنان متفاوت نمى. شود پيدا كرد رساتر و گوياتر از كالم خداوند نمى
شوم كه هرگز  دا بتوانند بهترين آنها را انتخاب كنند، بنابراين من به قرآن و قوانين اسالم متوسل مىبندگان خ

داشتن عقيده و احساساتى را منع نفرموده است، اما عمل خالف مصلحت عمومى را منع فرموده كه بارها به عرض 
 .ام دادگاه محترم رسانيده

اى كه اميرانتظام قرائت كرد توضيحاتى داده و به برداشت غلط بعضى از  در اينجا محمدى گيالنى در مورد آيه(    
 .)ها از اين آيه  اشاره كرد گروه

پيشنهاد جمع ما يك پيشنهاد قانونى بوده و از طريق قانونى عمل شده و طبق قانون نيز مسكوت گذاشته شده و     
به عكس در جهت معرفى انقالب و دفاع از آن و  پس از آن مطلقاً نه فكرى و نه اقدامى در آن جهت نشده، بلكه

دانم كه يك نكته را كه نماينده محترم  اما الزم مى. رهبر بزرگ آن اقدام شده و تمام مدارك آن را شما داريد
البته اين عنوان را (ايشان فرمودند كه اميرانتظام سومين شخص مملكت است . دادستانى فرمودند توضيح دهم

حق نداشته است كه اين طور فكر كند، در جواب ايشان ) اى به مسئله داده شود العاده هميت فوقايشان دادند تا ا
كنم كه اين فكر همزمان فكر رئيس دولت و ساير اعضاى دولت و در محدوده قانون بوده و پس از دستور  عرض مى

ساير بندگانش خط فاصلى دولت، ديگر وجود نداشته و درثانى مگر خداوند در فكركردن حتى بين پيامبرش و 
خصوص اگر شك و  تعيين كرده است؟ هرگز چنين نيست و اسالم كه عقيده را آزاد و اصل را بر برائت گذاشته به

شبهه در النه جاسوسى ساختگى است  و اتهامات ناشى از آن ساقط است و بقيه اتهامات را نيز با داليل قاطع رد 
آيد كه  طور به نظر مى هايشان وجود دارد و اين اين شياطين و گفتار و نوشتهاما متأسفانه هنوز تأثير وجود . كردم

دادگاه اسالمى به جاى اينكه بناى كار خود را بر برائت آن هم با اين همه داليل و مدارك بنا نمايد، دنبال يافتن 
كه چنين باشد، با اجازه  اميدوارم كه من اشتباه كرده باشم و خداوند نخواهد. دليلى براى اثبات مدارك سيا است

. رسانم شما مطالبى را كه آقاى يزدى در زمينه مجلس خبرگان ديروز بيان كردند به استحضار دادگاه محترم مى
 :در محضر دادگاه چنين بيان داشتند 14/2/60آقاى دكتر يزدى در جلسه 

 17لسه هيئت دولت مطرح شد و اما جريان به همان صورتى است كه منعكس شده است يعنى بعد از اينكه در ج« 
 .تن از هيئت دولت امضا كردند و روز بعد خدمت امام بردند

  
 :وى در اينجا به جوى كه در آن موقع مطرح بود اشاره كرد و گفت    

اى  رسيد كه يك توطئه ها به نظر مى ما اين احساس را خارج از دولت پيدا كرديم كه از قراين و شواهد و جنجال« 
انون اساسى است، براى اينكه يك ماه مهلت مجلس خبرگان گذشته بود پس بعد از يك ماه ديگر مصوباتش عليه ق
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اى است كه  سندى هم كه محضر دادگاه ارائه خواهم داد كه االن همراهم نيست اين سند نامه. قانونى نيست
اند، براى انحالل  وزير نوشته نخست مشتركاً دو نفر از نمايندگان فعلى مجلس آقايان شجونى و فخرالدين حجازى به

 ».وزير است مجلس و درخواست از نخست
  

 :دكتر يزدى همچنين گفت    
عنوان يك خط و يك توطئه و  اين بدان معنى است كه در همان موقع هم اين مسئله مطرح بوده و ما اين را به« 

ب تصويب كرده اين است كه اين مجلس چون در متن مصوبه قانونى كه شوراى انقال. كرديم يك جنجال نگاه مى
داستانش را هم آقاى مهندس بازرگان . نويس قانون را تصويب بكند و بعد هم يك ماه بيشتر نيست بايد پيش
با اعضاى شوراى انقالب و هيئت دولت به خدمت امام رفتيم آن جلسه كه . بنده هم در آن جلسه بودم. فرمودند

رح بود، امام فرمودند كه مسئله مؤسسان را مطرح نكنيم، براى اينكه وقت خدمت امام رسيديم، دو نظريه مط
نويس قانون اساسى را به رفراندوم بگذاريد و آقايانى كه در  ها زياد است، به هر قيمتى شده اين پيش نداريم، توطئه

اى،  انى، خامنهآنجا بودند و موافق اين نظريه بودند تا آنجا كه من يادم هست جناب آقايان بهشتى، رفسنج
زاده، مهدوى كنى و باهنر بودند و كسانى كه مخالف بودند مرحوم طالقانى، مهندس بازرگان، دكتر سحابى،  قطب

 ».صدر، من و شايد آقاى كتيرايى مهندس صباغيان، آقاى بنى
  

 :دكتر يزدى سپس با اشاره به نامه آقاى شجونى گفت    
 .يان از موضع دشمنى و عناد يا توطئه اين كار را بكنندكنم كه اين دو نفر آقا من تصور نمى« 

 ».كرد حلى را پيدا مى شده و هركسى يك راه يك مشكل پيدا شده مثل همه مشكالتى كه پيدا مى    
  

 :دكتر يزدى در پايان اين قسمت از شهادتش گفت    
يست من از واليت خودم استفاده وقتى پيش امام رفتيم و مشكل را گفتيم و امام فرمودند نه اين مشكلى ن« 

امر  عنوان ولى گويم كه من به كنم، به همين دليل كه به اين دولت و به اين جريان مشروعيت دادم خودم هم مى مى
 ».كنم و همين هم شد و قضيه در اين مرحله تمام شد اين تاريخ را تمديد مى

  
الذكر  قبل بوده بلكه در بين ساير مردم و دو نماينده فوق تنها اين فكر در هيئت دولت از فرماييد نه مالحظه مى    

اى وجود دارد از  كنم كه قادر نيستم يك چيزى را كه برخالف رضاى خدا در ذهن عده بوده است و فقط اعتراف مى
اند، اگرچه برطبق  بين ببرم و آن شك و ترديد و سوءظن است كه دشمنان خدا برعليه من و برادرانم ايجاد كرده

گويد با امكان  كتاب انسان در افق اسالم تأليف استاد محمدتقى جعفرى كه مى 53صل در فقه اسالمى صفحه ا
 .كند نمايد كيفر را ساقط مى گردد همين شك و ترديدها ايجاد اشتباه و شبهه مى اشتباه و شبهه كيفرها ساقط مى

  
  دادن اتباع امريكايى اتهام فرارى 
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دادن افراد انگليسى و امريكايى، اجازه فرماييد يك بار ديگر نامه را در محضر دادگاه  ارىپردازيم به موضوع فر مى 
اى است كه بنده  وزيرى، نامه دولت موقت انقالب نخست 26/11/57ن  107عين متن نامه شماره . قرائت كنم

 :ام نوشتم و امضا كرده
  تيمسار فيروزى مديركل هواپيمايى كشورى« 

ير در مقابل درخواست سفارت انگلستان و امريكا موافقت فرمودند، در مورد خروج اتباع خودشان وز جناب نخست    
الزم است . وسيله هواپيماهاى نظامى و كشورى دولت مزبور هرچه زودتر اقدام فرماييد و ساير كشورهاى خارجى به

هاى الزم را با توجه به  ين باره كمكبراى انجام هرچه بهتر اين كار به مسئولين مربوطه دستور داده شود كه در ا
 :شرايط زير براى اين گونه پروازها در اختيار مأمورين انگليسى و امريكايى بگذارند

 .هاى ورودى و درهاى فرودگاه مجاز است عبور از كليه راه. 1    
 .نفر در روز 1000تأمين مأمور كافى براى انجام مسافرت . 2    
 .ت الزم براى حمل اثاثيه مسافران اين پروازها از پاويون دولتىكردن تسهيال فراهم. 3    
به . سفارت انگلستان و امريكا اجازه پرواز خواهند داشت. كمك به تنظيم برنامه پروازها برطبق برنامه. 4    

اكره نمايندگان سفارتخانه مزبور اطالع داده شده است كه براى انجام اين منظور با شما تماس گرفته شود و مذ
 .نمايند

  اميرانتظام - وزير  معاون نخست    
  

 اجازه بدهيد برگرديم و جزء به جزء با هم آن را مرور كنيم كه آيا برخالف قانون كارى انجام شده است يا نه؟    

وزير موافقت فرموده است، مفهومش اين است كه رئيس دولت  در سطر اول نامه گفته شده است جناب نخست    
ام درست است يا نه؟ عين بيانات جناب مهندس بازرگان را  را تصحيح كرده است، ببينيم آنچه من نوشتهوقت آن 

 :كنم در مجلس شوراى اسالمى قرائت مى 2/10/60در جلسه روز شنبه 
 عنوان سند جرم بزرگ اى بود كه ايشان خود خواندند و به اما اصل ايراد ورقه«: بازرگان در ادامه سخنان خود گفت 

دولت موقت براى شخص اميرانتظام عنوان كردند كه در شروع نامه به نامه بنده هم اشاره شده است، ولى من نامه 
وزير  دهم كه آيا خيانت بوده يا خدمت؟ نامه به امضاى اميرانتظام، معاون نخست خوانم و رويش جواب مى را مى
نگاه آقاى مهندس بازرگان متن نامه را به شرح زير آ» .عنوان مديركل هواپيمايى كشورى و به 26/11/57در . است
وزير به تقاضاى سفارت انگلستان و امريكا در ايران موافقت فرموده كه براى خروج اتباع  جناب آقاى نخست«: خواند

» .وسيله هواپيماهاى نظامى و كشورى دولت مزبور هرچه زودتر اقدام نمايد خود و ساير كشورهاى خارجى به
سه مطلب اينجا هست، يكى اينكه اتباع خارجى بتوانند بيشتر از ايران بروند و مطلب دوم «: امه دادبازرگان اد

وسيله هواپيماهاى نظامى خودشان بروند و به خرج ما نباشد و يا جاى مسافران ايرانى را در دستگاه خودمان تنگ  به
. وزير به عمل آمده است موافقت از طريق نخستها شده و  كه تقاضا از طرف ناحيه آن سفارتخانه و بعد اين. نكند

خواهم ببينم كه در آن زمان جو اين طور حاكم بود و افكار  مى. مطلب اساسى مسائل اين است كه اينها بروند
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جمله انگليسى و امريكايى در ايران وجود داشتند و عده  عمومى هم اين بود؟ عده بسيار زيادى اتباع خارجى من
و كارهايى به اصطالح غيرسياسى و نظامى داشتند و عده زيادى هم . تخدم مستشار و تاجر بودندزيادى از آنها مس

مستشار نظامى و مأمورانى بودند كه در ايران حضور داشته و اين حضور وابستگى داشت به يك مقدار قراردادهايى 
نفر از  1000روزى  - زودتر از ايران  كه آنها هرچه 26/11/57آوردن در  آيا وسيله فراهم. كه با ايران بسته بودند

آيا آن روز دولت بايستى بگذارند اتباع خارجى بمانند «: مهندس بازرگان آنگاه پرسيد«بروند اقدام بدى بود؟  - ايران 
بگير ارتش بودند بدهيم و آنها را روانه  و جاسوسى كنند و اخالل كنند و يا خرجشان را كه عده زيادى از آنها حقوق

ها دستور دهيم كه زودتر اينها را بيرون كنيد صحبت طورى شده كه خود آنها  وض اينكه ما به سفارتخانهكنيم؟ ع
ها تقاضا كنند و بعد يك مشكل ديپلماسى و حقوقى براى ايران فراهم نياورند و اين عملى  سفارتخانه. تقاضا كنند

بروند ) همان ماه اول(خواستيم كه آنها زودتر  ن مىوزير گفته است و بعد ما خودما بوده كه اميرانتظام از قول نخست
دهند با هواپيماى  و ما نه پول آنها و نه وسيله آنها را فراهم كنيم و نه خرجشان را بدهيم، يا اينكه اگر پولشان را مى

دامه سخنان مهندس بازرگان در ا» .ها بروند ملى ايران بروند و اينكه خواستيم هواپيماهاى نظامى بياورند و با همان
الزم است براى انجام هرچه بهتر اين كار به مسئولين مربوطه دستور داده : خوانم بقيه آن را هم مى«: خود گفت

گونه موارد در اختيار مأمورين انگليسى و  هاى الزم را با توجه به شرايط زير براى اين شود كه در اين باره كمك
پرانى كنيم كه اينها نروند بمانند، حادثه  يم نه و كارشكنى كنيم و سنگگفت بايست ما مى آيا مى. امريكايى بگذارند

 .ايجاد بشود آن موارد چهارتاست
آيند براى  خُب وقتى هواپيماهاى نظامى آنها مى. هاى ورودى و درهاى فرودگاه مجاز است عبور از كليه راه: اوالً    

 .زيرا كنترل و نظارت كه در بند بعدى آمده است. از باشدها ب ها بسته باشد، بايد راه چنين مأموريتى نبايد راه
تأمين مأمور كافى براى انجام مسافرت هزار نفر در روز يعنى الزم بود چنين چيزى دستور داده شود براى : دوم    

شد و اينكه كار سنگينى است و شايد فرودگاه هواپيمايى كشور ايران چنين ترافيكى عالوه بر ترافيك عادى نديده با
آمدند  هاى خارجى مى وآمد خيلى زياد بود، چه مسافرين ايرانى و چه غيرايرانى و كمپانى دانيد كه رفت آن زمان مى

چنين مأموريتى كه روزى هزار نفر ترافيك باشد بتواند اينها را رد بكند و باندهاى مختلف آن  رفتند يك و مى
 .ياج داشت كه چنين دستورى به مديركل هواپيمايى داده شودهواپيماها را بپذيرد و پرواز دهد اين واقعاً احت

چرا كابين دولتى؟ . كردن تسهيالت الزم براى حمل اثاثيه مسافران اين پروازها از در كابين دولتى فراهم: سوم    
 المللى مسافران ايرانى و غيرايرانى بوده و جا براى اينكه قسمت مربوط قسمت معمولى و عادى پروازهاى بين

و چيزهايى را با خود ببرند، رسيدگى به آن مشكل بود، . شلوغ بود، ممكن بود بين آنها كسانى قاچاق شوند. نداشته
اين است كه گفتند از در جداگانه در كابين دولتى خارج شوند كه . بعد برخوردى، مزاحمتى، مسائلى پيش بيايد

 .آنها آسان باشد خالص آنها باشند و خروج آنها رسيدگى به اوراق و اثاثيه
كمك به تنظيم برنامه پروازها كه يك مسئله فنى است كه دستگاه رادار و فنى چگونه اينها را بنشاند و : چهارم    

دادن به مأمورين سفارت كه همه هواپيماها طبق برنامه  چه ساعتى بيايد كه تصادف نكنند و اطمينان. بلند شوند
آوريم ولى ايراد  كه ما هواپيماهايمان را مى) آوردند بهانه مى(گفتند  مى چون آنها. اجازه پرواز خواهند داشت
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گويند اين نظامى فالن است و يا فالن مقررات اجرا نشده است، گفته شده طورى باشد بهانه براى  گيرند و مى مى
ه نمايندگان سفارت ب«: وى در پايان سخنان خود گفت» .اخراج آنها نباشد، مسائل را بايد از اين دريچه نگاه كرد

 ».مذكور اطالع داده شده است كه براى انجام اين منظور با شما تماس گرفته و مذاكره نمايند
  

وزير و  عنوان موافقت نخست قول من به خُب اعضاى محترم دادگاه و شما هموطنان، مالحظه فرموديد كه نقل    
خمينى بود و شوراى انقالب هم در آن زمان  متصميم، تصميم دولت منتخب حضرت اما. دولت صحيح بوده است

وظيفه ملى من اطاعت از دستور دولت . كرده است وظيفه شوراى اسالمى را داشت و بر امور جارى دولت نظارت مى
حاال دور از هر خشم و عصبانيتى كه خداى ناكرده اجازه . و شوراى انقالب و امام بود كه من هم همين كار را كردم

آيا دولت اجازه داده است . ها را ببينيم، به مصوبه دولت كه من آن را ابالغ كردم توجه فرماييد اقعيتدهد كه و نمى
اى در اين نامه وجود ندارد، گفته شده است كه از كليه درهاى ورودى  كه هرچه خواستند ببرند؟ نه چنين جمله

ى انجام تشريفات قانونى هزار مسافر در روز داشته توانند وارد شوند، گفته شود كه مأمور كافى به اندازه كافى برا مى
گفته شده است كه از كابين دولت هم . گفته شده است كه تسهيالت الزم براى حمل اثاثيه آنها فراهم سازيد. باشند

اين مصوبه دولت است ولى در هيچ جا گفته نشده است كه برخالف قوانين . دليل كمبود جا استفاده كنيد به
وظيفه مأمورين گمركى و مأمورين كنترل خروج مسافرين سرجاى خودش به قوت خودش . نيدگمركى عمل ك

مصوبه دولت گفته است كه برنامه كار خودتان را با برنامه پروازها . اين دستور آنها را نفى نكرده است. باقى است
نين خروج يك مسافر عمل مالحظه فرموديد كه در هيچ جاى نامه گفته نشده است كه برخالف قوا. تطبيق بدهيد

بنا به صالحديد هيئت دولت تعداد مسافران از تعداد عادى زمان بيشتر بوده و تصميم هم تصميم دولت . كنيد
اى كه در تعقيب دستور  در مورد نامه. اند مالحظه فرموديد كه آقاى مهندس بازرگان هم همين را گفته. قانونى است

محلى انقالب اسالمى صادر شده است گفته شده است كه اثاثيه و لوازم  هاى دولت در باال براى توجيه كميته
ها تقاضاى  بندى شده است به فرودگاه حمل شود و از كميته شخصى اتباع امريكايى كه از نقاط مختلف بسته

در يك . ها از آنها سلب نشده اما در اين نامه هم وظيفه مأمورين كنترل و گمرك فرودگاه. همكارى شده است
دستور دولت فقط . اش مسئوليت دارد سيستم هر قسمت وظيفه خودش را بايستى انجام دهد، و در مقابل وظيفه

قوانين گمركى كامالً روشن است كه اگر كسى ادعا كرد وسايل و . براى همكارى در حمل اثاثيه به فرودگاه است
عبارت  به. اى مأمورين گمركى بايستى اثبات نمايداثاثيه متعلق به اوست حتماً با شرايط و مقرراتى اين مالكيت را بر

نه هرگز، دستور خيلى . ديگر دستور دولت اين نبوده است كه درها را باز كنيد و بدون بازديد هرچه خواستند ببرند
روشن است تقاضاى همكارى براى ايجاد تسهيالت هزار مسافر در روز ولى تمام مقررات مرزى به قوت خودش باقى 

ها قوانين و مقررات را سلب نكرده است از طرف ديگر توجه رياست محترم دادگاه را به دو مسئله  ين نامهو ا. است
 .كنم زير جلب مى

ام طبق توضيحات فوق، مسئوليت بقيه مسئولين را  در دولت موقت كارها تقسيم شده بود، آنچه من نوشته. 1    
وزير در امور انقالب بود كه در  كشور زير نظر معاون نخست مسئوليت كنترل فرودگاه و خروج از. نقض نكرده است
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توجه  10/2/60شنبه  به توضيحات خود ايشان در مجلس شوراى اسالمى در روز پنج. آن زمان دكتر يزدى بودند
 .فرماييد

م يكى از اتهاماتى كه به اميرانتظام زده شده است اين است كه لواز«: دكتر يزدى در ادامه سخنان خود گفت 
. خواستند ببرند اجازه داده است كه ببرند، خير اين دروغ است ها مى مختلفى را كه مال ملت ايران بوده و امريكايى

برگ اسناد مربوطه را برده و به دادگاه ويژه انقالب به آقاى محمدى  80- 70مسئول اين كار در فرودگاه مهرآباد 
خواهم بگويم آقا من مسئول فرودگاه  ت بدهيد از يك طرف مىگويند وق از طرف ديگر مى. گيالنى تسليم كرده است

ها كه  گويم كه اين حرف وزير در امور انقالب بوده است و من مى ام و مسئوليت فرودگاه زيرنظر معاون نخست بوده
اى را كه اينجا خوانده شده درست نيست و به آن صورت كه ايشان توضيح دادند و  زنيد درست نيست، آن نامه مى

مجلس شده و در حضور نمايندگان محترم  اين هفتاد هشتاد صندوق يكايك در ترمينال دقيقاً باز شده صورت
مجلس شده و به مسئولين  دادستان تهران و نيروى هوايى، سپاه پاسداران، كميته مركزى انقالب همه صورت

 ».مربوطه در نيروى هوايى تحويل داده شده است
  

ه مسئوليت خروج زير نظر ايشان بوده و بعد هم طبق اظهارات خودشان و اظهارات آقاى فرماييد ك مالحظه مى    
وزيرى آنها هم وظايفشان را انجام دادند و مدارك مربوطه را هم  مسموعى مسئول گمرك مهرآباد از طرف نخست

ندند كه مسئوليت ديروز هم آقاى دكتر يزدى به استحضار اعضاى دادگاه رسا. خدمت آقاى ميرمهدى تقديم كردند
عبور از مرزهاى كشور زيرنظر ايشان بوده است و توضيح دادند كه از همان ابتداى دولت كارهاى مرزى به سه دسته 

همه آنها هم زيرنظر معاون دادسراى تهران . كنترل گمرك. 3كنترل ارز . 2كنترل گذرنامه . 1: تقسيم شده بود
وزيرى زير نظر  كردند و اداره كل اين امور هم در نخست ام وظيفه مىآقاى مصطفى فاتحى در فرودگاه مهرآباد انج

 .خود ايشان بود
شنيديد كه دكتر يزدى صريحاً به استحضار دادگاه محترم رسانيدند كه برخالف آنچه شايع شده است حتى . 2    

زيرى توقيف و و يك قلم هم از لوازم هشتاد صندوق از كشور خارج نشده و تماماً از طرف مأموران نخست
وزيرى در فرودگاه  هاى آن را نيز آقاى رضا مسموعى نماينده نخست مجلس مجلس شده است كه صورت صورت

اجازه فرماييد نامه آقاى رضا مسموعى را به استحضار دادگاه برسانم، . مهرآباد تهيه و تقديم دادستانى نموده است
 :مهرآباد جهت شهادت در دادگاه اميرانتظام اعالم آمادگى مسئول كنترل اتباع خارجى در فرودگاه

 »اهللا الرحمن الرحيم بسم«    
رياست محترم دادگاه انقالب اسالمى مركز محترماً از آنجا كه در مورد اتهامات آقاى اميرانتظام در مورد خروج  

اه از طرف م 18ها مطلع شدم و چون مدت  از طريق روزنامه 9/1/60ها در دادگاه تاريخ  وسايل امريكايى
ام از چگونگى خروج وسايل و  وزيرى مسئول كنترل خروج وسايل اتباع خارجى در فرودگاه مهرآباد بوده نخست

تجهيزات و حقايق مربوطه اطالعات دقيق و مدارك كافى دارم و از محضر آن دادگاه محترم تقاضا دارم اجازه 
صادقانه در اختيار رياست محترم دادگاه و امت مسلمان عنوان شاهد كليه مدارك و اطالعاتم را  فرمايند كه تا به
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الزم به تذكر است كه قبالً هم در زمانى كه دانشجويان پيرو خط امام در مورد خروج وسايل اتباع . ايران قرار دهم
اند  خارجى مطالبى را عليه دولت منتخب امام در صدا و سيماى جمهورى اسالمى و مطبوعات منتشر ساخته

گذار جمهورى اسالمى ايران حقايقى را اعالم  به پيشگاه امام امت و بنيان 29/10/58اى در تاريخ  طى نامهجانب  اين
 :داشتم كه متن آن به شرح زير است

 »بسمه تعالى«    
  اهللا العظمى امام خمينى محضر رهبر انقالب اسالمى ايران حضرت آيت 

برادران دانشجوى پيرو خط امام مستقر در النه  29/10/58شنبه  22ساعت  26پيرو نامه افشاگرانه شماره     
و از آنجايى كه . جاسوسى امريكا مطالبى بيان شد كه با واقعيات مستند موجود در اين دفتر به كلى مغاير است

داند كه به  حفظ شرافت و حيثيت افراد بايستى در نظام جمهورى اسالمى رعايت شود اين دفتر وظيفه خود مى
تر  صورت ناقص اند و آن را به دريافت كرده) 41...(عالى و ملت شريف ايران برساند كه پس از حضرتاستحضار 

عالى درخواست  عنوان افشاگرى در وسايل ارتباط جمعى مطرح كه موجب سوءتعبيرات شده است، لذا از جناب به
در چگونگى كنترل خروج وسايل  شود كه راديو و تلويزيون فرصت و وقت متناسبى به ما بدهد تا كليه اسناد مى

شدن حقايق  ها را در اختيار ملت ايران قرار دهيم تا ضمن روشن شخصى و نظامى اتباع خارجى خصوصاً امريكايى
 .رفع سوءتفاهمات و حفظ حرمت و حيثيت ما و مقامات مسئول مملكت بشود

 وزيرى مستقر در فرودگاه مهرآباد از طرف گروه بازرسى نخست    

 1/11/58ا مسموعى رض    

اكنون كه دادگاه جهت رسيدگى به اتهامات آقاى اميرانتظام تشكيل . متأسفانه در آن موقع اقدامى صورت نگرفت    
جانب و  شده است از آنجايى كه مدارك موجود پرده از بسيارى حقايق برخواهد داشت اميد است كه به تقاضاى اين

اداى شهادت و ارائه مدارك موافقت نمايند تا چگونگى همكارى نيروى حضور در جلسه دادگاه جهت ادامه شهادت 
المال و محل  هاى خصوصى در شناسايى وسايلى متعلق به بيت هوايى و ساير ادارات و مؤسسات دولتى و شركت

فعلى وسايل مذكور بر ملت ايران و دادگاه روشن و مشخص شود كه خداى ناخواسته اتهامى ناروا و حكمى 
 .ق كه در شأن دادگاه اسالمى نيست و در پيشگاه عدل الهى موجب عقوبت خواهد بود صادر نشودتحقي بى
 وزيرى در فرودگاه مهرآباد با تقديم احترام وتشكر نماينده سابق نخست    

 15/1/60رضا مسموعى     
  

مى مطالبى را به اطالع دادگاه باز از نظر مزيد اطالع دادگاه محترم طبق نامه دادستانى كل انقالب جمهورى اسال    
 :اى است از دادستانى انقالب به پاسداران مقيم در سفارت امريكا رسانم، نامه مى

آقاى مرتضى كاشانى، سرپرست گروه پاسداران مستقر در سفارت امريكا، به موجب اين ابالغ مأموريت داريد با افراد  
... اند با همكارى آقايان امريكا كه كشور را ترك نموده مسلح تحت سرپرستى خودتان كليه اثاثيه منازل اتباع

نمايندگان سفارت و طبق مدارك مربوطه بررسى و آنچه متعلق به خود امريكاييان است در اختيار آقايان فوق قرار 
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وزيرى و  بندى به سفارت حمل نمايند و آنچه متعلق به دولت ايران است با مراجعه به نخست دهيد تا پس از بسته
هاى انقالب ملزم به  مجلس به نماينده دولت تحويل دهيد، كليه كميته تعيين نماينده از طرف دولت طى صورت

 .همكارى با شما در اجراى اين دستور هستند
  

بنابراين آنچه را كه من و برادرانم و دولت . فرماييد كه مطلقاً قصورى در هيچ كارى انجام نشده است مالحظه مى    
ايم دستورات قانونى دولت بوده است و هيچ وسيله و اثاثيه كه متعلق به دولت ايران باشد از  د انجام دادهدر اين مور

تنها در زمان انجام چنين كارى مورد تأييد امام خمينى بوده،  از نظر يادآورى اينكه دولت نه. كشور خارج نشده است
 .ندبلكه چندين ماه بعد نيز حضرت امام دولت را تأييد فرمود

 )58مهر  12اطالعات  21مدرك شماره ( 
شما مورد تأييد و اعتماد من «امام دولت بازرگان را قوياً تأييد كرد، امام خطاب به هيئت دولت فرمودند كه     

 ».هستيد و من به حسن نيت يكايك شما اعتماد دارم
  

 .شود ين اتهام هم ساقط مىتان بنابرا اين هم تأييد حضرت امام خمينى رهبر انقالب، با اجازه    
وزير در  دليل تراكم كارهاى آقاى دكتر يزدى معاون نخست اما درباره خروج افراد از كشور در چند ماه اول كار به    

به اين معنى كه براى . شد وزير از طرف من انجام مى امور كارهاى تشريفاتى اوليه، اجازه خروج با اجازه آقاى نخست
 :قرراتى را تعيين كرده بوديم و اين سيستم و مقررات عبارت بودند ازاين كار سيستم و م

كردند نام آنها از دفتر من به  نفرى كه معاونت امور انقالب تهيه كرده بود و افرادى كه مراجعه مى 24000ليست     
. دارد يا نهدادند كه شخص حق خروج  كردند و جواب مى شد و آنها كنترل مى دفتر آقاى دكتر يزدى ارسال مى

چاپ شده است، متأسفانه عنوان خيانت به  58دى  26اى را كه در روزنامه جمهورى اسالمى مورخ  مانند اين نمونه
اى  فرماييد اينجا جمله اهللا مالحظه مى اى است كه چاپ شده و در زيرش حضرت آيت اند ولى اين نامه من داده

توجه . ها نيست الخروج جزء ممنوع]  كه مبنى بر اين[اطبايى نوشته شده است و اين نامه آقاى سيدفخرالدين طب
عالوه بر اين چون اين شخص عضو دولت بوده . اى است كه برمبناى آن ليست صادر شده است فرماييد اين اجازه مى

. اند بايست چهار نفر از مسئولين دولت هم امضا كنند، چهار نفر ديگر هم از مسئولين دولت اين را امضا كرده
شود مسئول دفتر آقاى دكتر يزدى نوشته است نام متقاضى جزء ليست افراد  چنانچه در اين نامه ديده مى

وزير در امور انقالب  الخروج نيست، اما چون اين شخص كارمند دولت بوده عالوه بر اجازه دفتر معاون نخست ممنوع
دومين دليل . ين اجازه خروج صادر شده استاند، بنابرا وزيرى هم گواهى داده چهار نفر از مسئولين وقت نخست

ها را مالحظه فرماييد كه در روى متن اصلى  شما ممكن است كه تعدادى از اين اجازه خروج: براى صدور اجازه
وزيرى و يا ساير مدارك كه در زير به  چيزى منعكس نشده باشد، ولى مدارك اجازه دفتر معاونت نخست

سومين دليلى كه به . وزيرى وجود دارد ه آنها براى داشتن حق خروج در نخسترسانيم در پروند استحضارتان مى
شد تا از كشور خارج شود تأييد يكى از اعضاى هيئت دولت در مورد آنها بود كه باز اين مدارك  كسى اجازه داده مى

ى كه از طرف چهارمين دليل براى دادن اجازه خروج به افراد اين بود كه كسان. وزيرى وجود دارد در نخست
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هاى روحانى شناخته شده براى دولت با كميته مركزى يا افراد انقالبى شناخته شده براى دولت موقت درباره  مقام
وزيرى وجود  شد و تمام مدارك آن در نخست شناسايى آنها نامه نوشته بودند و برمبناى آنها اجازه خروج داده مى

 .دارد
مات كه خداوند كمك كرد به من كه تمام اتهامات را رد كردم تمام شد فقط من عرايضم نسبت به رد تمام اتها    

 .آخرين دفاع من هست كه بعد از فرمايشات نماينده محترم دادستانى به اطالع دادگاه خواهم رساند
         

ميرانتظام در در جلسه آينده فيلمى نشان خواهيم داد كه اسم رمزهاى ا«: در پايان جلسه نماينده دادستان گفت    
 ».آن وجود دارد

  
  
  
  
  
  

  جلسه يازدهم    
 )1360ماه  بهشت اردى 16(    

  
يازدهمين جلسه محاكمه عباس اميرانتظام،  16/2/60شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى مركز صبح چهارشنبه  

هاى انقالب برگزار  دادگاه وزير و سفير دولت موقت در سوئد را به رياست محمدى گيالنى حاكم شرع معاون نخست
رئيس ايستگاه جاسوسى امريكا در تهران به نمايش » تام اهرن«در ابتداى اين جلسه فيلمى از مصاحبه . كرد

 .گذاشته شد و سپس ميرمهدى نماينده دادستانى مطالبى در دفاع از متن كيفرخواست بيان نمود
عالم شد و سپس نماينده دادستانى شروع به دفاع از متن در ابتداى جلسه رسميت دادگاه توسط عضو حقوقدان ا    

قبل از اينكه شروع به گفتن مطالب بكنم بنا به درخواست آقاى اميرانتظام قسمتى از «: كيفرخواست نمود و گفت
رئيس » دونالد ماسى، پكويين«با نام مستعار » تام اهرن«فيلمى كه از مصاحبه يكى از جاسوسان امريكايى به نام 

پس از چند لحظه تصوير جاسوس امريكايى كه » .شود تگاه جاسوسى امريكا تهيه شده، به نمايش گذاشته مىايس
مشغول پاسخگويى به سؤاالت يكى از دانشجويان پيرو خط امام بود بر صفحه تلويزيون ظاهر شد، اين جاسوس در 

او يكى از مقامات . يك در ارتباط بوداو همان آقاى اميرانتظام است كه با جرج س«: گفت» پالد. دى. اس«مورد 
رسمى دولت بازرگان است كه دو جلسه توجيهى اطالعاتى در مورد مقامات ارشد دولت بازرگان با افسران سازمان 

 ».كننده از افسران سيا هستند دانستند كه افسران توجيه شونده مى او و مقامات توجيه. ترتيب داد» سيا«
چون متهم با اسناد و نمودارهايى ادعا كرد كه اين اسناد ساختگى «: ده دادستانى گفتپس از پايان فيلم نماين    

توضيحات در مورد نحوه عملكرد امريكا در . هستند، لذا الزم ديدم در ابتداى سخنانم در اين مورد توضيح دهم
وسى است، و اين منابع بر كشورهايى كه سفارت دارد بدين قرار است كه هر سفارتخانه داراى منابع اطالعاتى و جاس
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ها و يا مأمورين وابسته به سفارت كه از مصونيت سياسى برخوردارند كه وظيفه  يكى از سفارتخانه. دو گونه هستند
كنند به ناچار داراى  آنها كسب اطالعات است و چون اين عده تحت نام مأموران وزارت خارجه عمل مى

اين افراد در كار خود متخصص . ستند كه كارشان جاسوسى استهايى هستند و ديگر مأموران سيا ه محدوديت
 هستند و به 

 24عكس شماره     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اين افراد نيز تحت پوشش ديپلماتيك . شناسى، روانشناسى، امور فنى و غيره آشنايى دارند هايى چون جامعه دانش 

. شناسند خوبى اين مأموران سيا را نمى ران وزارت خارجه بهجالب اين است كه مأمو. روند ها مى به سفارتخانه
يكى بخش مأموران وزارت خارجه و ديگرى . ها نيز دو بخش مجزا وجود دارد ترتيب در داخل سفارتخانه همين به

تشكيالت سيا . سيم اين دو قسمت با هم متفاوت است هايى مانند بايگانى و بى بخش مأموران سيا كه حتى قسمت
خصوصى هستند، و يكى از  شود و مأموران هر ايستگاه مسئول ارتباط با افراد به وزارتخانه ايستگاه ناميده مى در هر

 .شناسد اين افراد منابع فرد ديگر را نمى
. عنوان منبع با اين مأموران رابطه دارند ممكن است در يك يا چند ايستگاه پرونده داشته باشند افرادى كه به    

در مورد نحوه تهيه گزارشات بايد . اميرانتظام كه در تهران و استكهلم و احياناً در پاريس پرونده داردمانند آقاى 
شود يكى توسط بخش مأموران وزارت خارجه و ديگرى توسط  بگويم كه دو نوع گزارش در هر سفارتخانه تهيه مى

مشاهده، مصاحبه، مهمانى و : لف مانندشود از طرق مخت گزارشاتى كه در بخش وزارت خارجه تهيه مى. افراد سيا
. داد كرد و به رئيس بخش ارائه مى ها را تهيه مى در اين گزارشات خود گزارشگر، گزارش. آمده غيره به دست مى

داد كه در آنجا اين اسناد برحسب  رئيس بخش پس از اصالح گزارش مربوطه آن را به رئيس يا معاون او مى
البته . شد سرى، خيلى محرمانه و غيره و پس از تايپ بر روى آنتن فرستاده مى: مانندشد،  بندى مى اهميتشان طبقه

صورت رمز  سيم به وسيله بى دهم تا اين مرحله گزارش به صورت رمز نبوده و تنها هنگام ارسال به تذكر مى
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اضافه . كنند هاى آنها دريافت مى آمده تا ديگر كشورها نتوانند از آن سردربياورند، زيرا تمام اين امواج را گيرنده درمى
 ».شود تا از آن استفاده شود صورت عادى برگردانده مى ها دوباره به كنم كه اين گزارش پس از دريافت از گيرنده مى
بعد از توضيحات فوق اينك به «: در پاسخ به نمودارهاى اميرانتظام نماينده دادستانى در دنباله سخنانش گفت    

در مورد نمودار اول آقاى . پردازيم عنوان سند جنايت امريكا مى شده از سوى متهم به ودارهاى ارائهتوضيح در مورد نم
ها بيندازد و  عنوان جاسوس بر سر زبان ترتيب نام مرا به اميرانتظام در دادگاه گفتند كه امريكا سعى كرده تا بدين

همان آقاى اميرانتظام » پالد. دى. اس«كيد كند كه خصوص در آخرين نامه اسم رمز و نام اصلى با هم آمده تا تأ به
 .است
اگر فراموش نكرده باشيد من در ابتداى اين جلسه گفتم كه در اين سفارتخانه دو سازمان جداگانه مشغول به كار     
اى  اند، يكى در بخش سازمان سيا و ديگرى بخش وزارت خارجه كه اين دو بخش هركدام گزارشات جداگانه بوده
صورت است كه بخش وزارت امور خارجه گزارشات و  اين ها به كردند و راه شناختن اين نامه ى خود تهيه مىبرا

 .نوشته و بخش سيا گزارشات خود را به صورت رمز صورت عادى مى هاى خود را به نامه
در . هم مخلوط كرده استهاى اين دو بخش را با  بينيد آقاى اميرانتظام نامه طور كه در اين نمودار شما مى همان    

مورد نامه آخر كه اسم رمز در ابتداى نام و اسم اصلى در متن نامه آمده نيز بايد بگويم كه خواننده اگر در جريان 
اى به اين مطلب  پالد همان آقاى اميرانتظام است زيرا در متن نامه هيچ اشاره. دى. تواند بفهمد كه اس نباشد نمى

 ».ى و يا منطقى بين اين دو اسم نيستنشده و هيچ ارتباط موضوع
ميرمهدى نماينده دادستانى در دنباله سخنانش به مطلب چهار اصل محرمانه كه متهم در دفاعياتش به آنها     

ها نسبت به  اولين اصلى كه متهم به آن اشاره كرد مسئله عدم شناخت امريكايى«: اشاره كرده بود پرداخت و گفت
ها نوشته شده بود وى داراى يك همسر  ى هم در اين مورد ارائه كردند، از جمله اينكه در نامهمتهم داليل. ايشان بود

در پاسخ اين مورد بايد گفت اين اسناد . خواهد به كالج برود امريكايى است و يا اينكه وى داراى دخترى است كه مى
اينها تنها اطالعاتى است كه از منابع آورى كرده و  هايى است كه بخش امور خارجه آنها را جمع از جمله گزارش

دارند و بقيه  گونه اطالعات را بعداً مورد بررسى قرار داده و مطالب صحيح را نگه مى اند كه اين مطلع كسب شده
 .ريزند مطالب نادرست را به دور مى

اى نام اعضاى خود را  ههيچ سازمان محرمان: اصل دوم كه آقاى اميرانتظام به آن اشاره كردند اين بود كه گفتند    
يك از اسناد خود از آقاى  در اين مورد هم بايد گفت كه سيا در هيچ. كنند در اسناد براى ديگران افشا نمى

عنوان منبع نام نبرده و نام ايشان تنها در گزارشات وزارت خارجه است كه مربوط به مسائل ديپلماتيك  اميرانتظام به
 .كند ا متوجه ايشان نمىاست و عنوان شد و هيچ اتهامى ر

. بود ها بايد محرمانه مى اصل سوم مسئله طرز تماس و مالقات با افراد است كه اميرانتظام گفتند كه اين تماس    
هاى مربوط به بخش امور خارجه كه توسط  ها بر دو گونه بوده، يكى تماس كنم كه اين تماس در اين مورد عرض مى
ها  هايى كه با افراد سيا انجام گرفته كه اين تماس گرفت و مورد دوم تماس م مىها انجا افراد ديگر و يا منشى
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 26كه در ساعت يك بعدازظهر روز  53سند شماره : خصوصى بوده و در بعضى از اسناد هم به آنها اشاره شده مانند
 .تنهايى مالقات نمود به» پالد. دى. آدل سيك با اس«مهر 
بينيم كه سازمان سيا  پس مى. محرمانه بوده كه در اين مورد توضيحات مفصلى دادماصل چهارم طرز تهيه نامه     

 .دقيقاً اصول محرمانه را رعايت كرده است
پردازيم كه ايشان در دفاعيات خود اسناد را ساختگى و مجعول  اينك به متن مدافعات آقاى اميرانتظام مى    

هاى انقالب محاكمه شدند و آنچه  اعترافات و كسانى كه در دادگاه: در اين مورد نيز بايد عرض كنم كه اوالً. خواندند
) 42(را كه به آنها اسناد داده شد خود آنها تأييد كردند و حتى اظهار پشيمانى كردند، مانند آقاى سيمون فرزامى

اى و علوى و  راغهو ديگر اسنادى كه حاكى از وابستگى افرادى مانند نزيه، م. كه به كليه اين اتهامات اعتراف كرد
ها بودند، كه درباره اينها نيز آنچه در اسناد نوشته شده بود و آنچه ما  كن امريكايى صاف غيره كه در واقع جاده

نماينده دادستانى در خاتمه دفاعياتش از متن كيفرخواست به سؤاالت متهم درباره . دانستيم مطابقت داشت مى
توسط دانشجويان پاسخ گفت و اضافه كرد كه متهم طى جلسه آينده در نحوه تسخير جاسوسخانه و اسناد مكشوفه 

اين جلسه در ساعت يك نيمروز در ميان تكبير حضار . تواند به آخرين دفاع خود بپردازد مى 20/2/60روز يكشنبه 
 )43.(عنوان تنفس تعطيل گرديد به
  
  
  
  
  
  

  جلسه دوازدهم    
 )1360ماه  بهشت اردى 20(    

  
شدن مدت  ابتداى دوازدهمين جلسه محاكمه عباس اميرانتظام، حاكم شرع دادگاه ضمن اشاره به طوالنى در 

نظر  طول انجاميده كه به طور كه مالحظه فرموديد اين دادگاه بيش از اندازه به همان«: رسيدگى به اين پرونده گفت
ز دادگاه درخواست كردند تا چندين جلسه فرصت زيرا ايشان در آغاز ا. من مقصر اصلى خود آقاى اميرانتظام هستند

نامه كه به هر  دادگاه انقالب اسالمى نيز با درنظرگرفتن اهميت پرونده، برخالف مواد آيين. براى دفاع داده شود
طور كامل و مفصل از  ساعت فرصت براى دفاع داده است، به ايشان به مدت نامحدودى وقت دادند تا به متهم پانزده
طور كه مالحظه فرموديد آقاى اميرانتظام با تكرار مطالب  ليكن همان. نمايند تا مبادا مطلبى ناگفته بماند خود دفاع

توانستند همين مطالب را در مدت  شدن مدت رسيدگى به اين پرونده شدند، در صورتى كه ايشان مى باعث طوالنى
 )44(».ترى بيان نمايند كوتاه

 :ا آغاز كردسپس اميرانتظام سخنان خود ر    
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ترتيب زير به  اعضاى محترم دادگاه و هموطنان عزيز چون امروز آخرين روز مدافعات من است سخنانم را به    
 .رسانم استحضار دادگاه محترم مى

  تذكرات. 1    
 .مطرح فرمودند 16/2/60آخرين دفاع و جواب به مطالبى كه نماينده محترم دادستانى در روز چهارشنبه . 2    
پرونده «عنوان  اند و در روزنامه جمهورى اسالمى به الدين فارسى به دادگاه داده اى كه آقاى جالل جواب به نامه. 3    

 .چاپ شده بود 17/2/60در روز » كاتم واميرانتظام
  
  تذكرات 
راً آن را يادآورى رسانم كه به تقاضاهاى قانونى زير كه مكر از نظر ثبت در تاريخ به استحضار ملت شريف ايران مى 

 :كردم هرگز ترتيب اثر داده نشد
  داشتن وكيل -اول     
 .ها، مقاالت هاى مطبوعاتى، سخنرانى داشتن كليه مصاحبه - دوم     
 

 .ها ها و مصاحبه داشتن نوار سخنرانى - سوم     
 .وزيرى و سفارت ايران در سوئد مدارك موجود در نخست - چهارم     
 .مل مدافعات من كه سند جنايت امريكاست از راديو و تلويزيونپخش كا -پنجم     
 .ها انتشار كامل مدافعات من كه سند جنايت امريكاست در روزنامه - ششم     
اما درباره دريافت اسناد النه جاسوسى از رياست محترم دادگاه سپاسگزارم و چون اين اسناد باعث شد كه من     

 .از روى اسناد خود آنها به دنيا نشان دهم بتوانم چهره واقعى امريكا را
ام كه اميدوارم به  از دادگاه محترم تقاضاى شوراى داورى كرده 60فروردين  25كنم كه در تاريخ  يادآورى مى    

 .تقاضاى من جواب مثبت داده شود
  
  آخرين دفاع 
 :ها نيست بلكه فرد مطرح است بحث گروه - الف  
اشاره انتظام به نهضت آزادى «: چنين فرمودند 16/2/60ده محترم دادستانى در جلسه جناب آقاى ميرمهدى نماين 

آقاى بازرگان، سحابى دو فرد محترم . ها نداريم و منكر آنها هم نيستيم وخدمات آن است، كه ما كارى به گروه
 ».كه فرد مطرح استها نيست، بل ومعزز هستند و مرحوم طالقانى كه خدا رحمتش كند در نهضت بوده و بحث گروه

خود، خودش را به نهضت آزادى دولت موقت و جناب مهندس  طور است و اميرانتظام بى ببينيم كه واقعاً همين    
 چسباند، يا نه؟ آيا آنها هم مطرح هستند؟ بازرگان مى

ا فراموش حافظه است و زود مطالب ر كنم، چون انسان كم ابتدا از سخنان خود جناب ميرمهدى شروع مى. 1    
 :بهشت در دفاع از كيفرخواست چنين فرمودند اردى 7و  6نماينده محترم دادستانى در روزهاى : كند مى
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گويند اين خط، خط  كسانى كه مى. خوانم كه يك مقدار اين خط روشن بشود اين سند را فقط از اين جهت مى(    
 .)داند مى بخش بخش است يا آن خط، ببينيد امريكا كدام خط را نجات نجات

 نه آقا اين مشى ممكن است به ظن شما و «روى سخنشان با آقاى مهندس بازرگان بود، فرمودند     
  
  
  
  
  

 25عكس شماره     
  
  
  
هاى امريكا اگر چند  بينيم كه دست گروه شما يك مشى باشد كه موجب نجات مملكت شود، ولى ما علناً داريم مى 

 ».ديگر بر ما مسلط خواهد شدصباح ديگر بگذرد به گونه 
اهللا محمدى گيالنى نوشت و نسبت  اى خطاب به آيت دليل بيانات آقاى ميرمهدى، نامه نهضت آزادى ايران به. 2    

 .به اين بيانات اعتراض كرد
 )12/2/60روزنامه ميزان،  - 39مدرك شماره ( 
  اه اميرانتظاماعتراض نهضت آزادى ايران به بيانات نماينده دادستان در دادگ 
  باسمه تعالى 
 60ماه  بهشت اردى 8تهران،  

  جناب آقاى محمدى گيالنى 
  رئيس دادگاه ويژه انقالب اسالمى 
ماه مجدداً شروع شده است، آقاى  بهشت اردى 6در جريان محاكمه آقاى عباس اميرانتظام كه از روز يكشنبه  

و شرح كيفرخواست مطالبى را به نهضت آزادى ايران نسبت داد  ميرمهدى نماينده دادستان انقالب تهران، در بيان
كه دور از حقيقت و سرتاپا كذب محض است و تخلف آشكار از موازين شرع انور و اصول مصوبه در قانون اساسى 

در شأن دادگاهى كه به نام اسالم و حق تشكيل شده است نيست كه مطالبى واهى را . اند جمهورى اسالمى نموده
كسانى كه سوابق ساليان دراز ديانت و مبارزاتشان عليه استبداد و استعمار بر ملت ايران روشن و آشكار  در حق

هاى ديگر همين عمل  ها و رسانه است گفته شود و سپس به استناد سخنان دادستان در دادگاه انقالب، روزنامه
يوى و اخروى اين اعمال خالف، گويندگان آن خالف را تكرار كنند و شك نيست كه شرعاً و قانوناً مسئول عواقب دن

 .باشد در دادگاه مى
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مطالبى از اين قبيل از صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران پخش گرديد، كه ) 1358(ماه سال گذشته  در دى    
سف اال در همان زمان اعالم جرمى عليه گويندگان و ناشرين آن به حضور جناب آقاى قدوسى تقديم گرديد، كه مع

 :رسد شرح زير به اطالع مى متن آن اعالم به. ترتيب اثرى تاكنون داده نشده است
  اللَّه الرحمن الرحيم بسم    

 1358ماه  تهران، پنجم دى 

  جناب آقاى على قدوسى 
ن دو نفر از آقايان جوا 4/10/58شنبه  در ساعات آخر سه: هاى انقالب اسالمى ايران دادستان محترم كل دادگاه    

كردند و نام خود را نگفتند بر صفحه تلويزيون ظاهر  كه ادعاى وابستگى به دانشجويان مسلمان پيرو خط امام مى
هاى  اساس يك سلسله اظهارات و استدالل كردن به اوراق بى زدن و نگاه شده به قصد افشاگرى سياسى با ورق

اتهام ) اسالمى و ملى آن بر ملت ايران روشن است كه سوابق مبارزات(نادرست بيان داشتند، به نهضت آزادى ايران 
 .طلبى دادند و انتساب سازشكارى با بيگانگان و خيانت و نفع

باشيم ضمن اعتراض به مؤسسه راديو تلويزيون نسبت  اينجانبان كه از مؤسسين و رهبران نهضت آزادى ايران مى    
كردن و تضعيف انقالب اسالمى ايران و  ر جهت مخدوشبه عمل اين آقايان كه خالف اسالم و قانون اساسى بوده د

نماييم و محاكمه و تعقيب آنان را همراه با رسيدگى سريع و دقيق جريان  باشند اعالم جرم مى قدر آن مى رهبر عالى
 .تقاضا داريم

 .مهدى بازرگان -دكتر يداللَّه سحابى  - احمد صدر حاج سيدجوادى     
آنكه جهت جناب آقاى قدوسى ارسال گرديد در همان موقع در جرايد كثيراالنتشار نيز اين اعالم جرم عالوه بر     

حال اقدامى ننموده است،  اگر چنانچه دادگاه محترم فرصت رسيدگى به اين اعالم جرم را نداشت و تا به. منتشر شد
جريان قانون و كسانى كه بايد جاى رسيدگى به آن، م حق هم نبود كه با وجود اطالع از اين اعالم جرم و اعتراض، به

به اين تخلفات رسيدگى كنند، خودشان مرتكب همان تخلفات بشوند و اين موازين شرعى و اصول مصرحه در 
قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران كه به امضاى امام امت رسيده است، حكم رساله . قانون اساسى را زيرپا بگذارند

ادگاه و حاكم شرعى كه يد واسط امام است بيش از هركس موظف به اجراى آن شرعيه را دارد و مسلماً دادستان د
 .باشند مى
 .اند مگر امام امت امسال را سال حاكميت قانون نداده    
شود كه اوالً يك نسخه از متن كامل سخنان  با توجه به اين سوابق مصراً از آن مقام محترم درخواست مى    

ل انگليسى نوشتجات جاسوسان امريكايى و ترجمه فارسى كه به استناد آنها نهضت نماينده دادستان همراه با اص
اساس قرار گرفته است در اختيار گذاشته شود تا اقدامات  آزادى ايران مورد حمالت و اتهامات ناحق و ناروا و بى

 .قانونى مقتضى در محكمه صالحه جهت رفع اين ظلم و ستم بزرگ صورت گيرد
  واللَّه خيرالحاكمين -تقين العاقبة للم    
  با تشكر، والسالم    
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  نهضت آزادى ايران    
  

در افشاگرى امشب ما به سه : خوانيم چنين مى 5/10/58كيهان، چهارشنبه  40در قسمت الف مدرك شماره . 3    
ظام با امريكا يك اول مسئله اينكه نهضت آزادى و با مسئله طرح در ارتباطبودن اميرانت«: نكته خواهيم پرداخت
 ».عنون يك شخص نبايد نقل شود جريان است و صرفاً به

نهضت آزادى ايران از حيثيت «: خوانيم چنين مى 6/10/58بامداد، پنجشنبه  40در قسمت ب مدرك شماره . 4    
 »...خود دفاع كرد

دولت : اهللا مشكينى يتآ«: خوانيم چنين مى 59مرداد  4جمهورى اسالمى،  40در قسمت ج مدرك شماره . 5    
 ».بايد محاكمه شوند... موقت و هيئت دولت موقت

روزنامه انقالب . (در مجلس شوراى اسالمى معاديخواه اعالم كرد كه روزنامه انقالب اسالمى در خط امريكاست. 6    
 )59آبان  13شنبه  اسالمى، سه

شده از طرف سازمان جاسوسى  اتهامات ساختهفرماييد كه اميرانتظام مطرح نيست، بلكه القاى  مالحظه مى    
هاى غيرروحانى است  صدر، بازرگان و اميرانتظام و باالخره همه گروه شامل دولت موقت، نهضت آزادى، بنى» سيا«
دليل همين اسناد ساختگى النه جاسوسى امريكا، همه ما  كه به) البته به استثناى گروه منحرفين و ضدانقالب(

ايم و القاى همين اتهامات و قبول آن از طرف گروهى از مردم وحدت ملت ما را  خط امريكا شدهمتهم به پيروى از 
بودن اين اسناد را ثابت  به همين دليل است كه من پس از اينكه با كمك خداوند ساختگى. از هم پاشيده است

انتظام مطرح نيست، بياييد با قبول كنم كه امير اند، دائماً تقاضا مى كردم از كسانى كه گول اين اتهامات را خورده
اين داليل غيرقابل انكار به نداى خداوند براى ايجاد وحدت و برادرى لبيك بگوييد و توطئه اين دشمنان را نقش 

 .برآب كنيد
  
  ارشاد به دفاع از موضع ديگرى -ب  
كرد،  را براى دفاع انتخاب مىجناب ميرمهدى از راه دلسوزى ارشاد فرمودند كه خوب بود اميرانتظام راه ديگرى  

فرماييد كه جهت و ديدگاه ايشان كدام است و تاكنون در عمرشان، شايد  مالحظه مى. مثالً نبودن ركن معنوى
ها مردم در اوج كمال از خودگذشتگى است،  گناهى كه به خاطر دفاع از شرف و حيثيت ميليون شاهد محاكمه بى

ترين ارزشى  هايى كه به خاطر دفاع از حق براى جانشان كوچك ستند انسانواقع نشده بودند و نديده بودند كه ه
 .قائل نيستند

  
  خوردن صفوف متحد ملت هم سرنگونى دولت موقت و به -پ  
كند كه اين اسناد  جناب ميرمهدى نماينده محترم دادستانى فرمودند كه اميرانتظام دائماً روى اين مسئله تكيه مى 

طور  هم بزند و دولت موقت را سرنگون سازد و بازرگان را متهم كند، نه اين تحد ملت ما را بهساخته شد كه صفوف م
ها از اول جدا بود، هيچ وقت صف بين  كى بازرگان متهم شد؟ كى دولت بازرگان سرنگون شد و اصوالً صف! نيست
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اجازه دهيد با هم . على تفاوت استها يكى نبود و حتى بين اسالم اميرانتظام و كابينه ف ها و مسلمان ماركسيست
بازرگان و دولتش متهم نشدند و صفوف متحد ملت ما از هم متالشى نشد و . طور است مرور كنيم، ببينيم همين

 امريكا در القاى اين عقيده پيروز نگشت؟

 :خوانيم چنين مى 40در قسمت د مدرك شماره . 1    
ى به دست جوانان عزيز مسلمان ما دانشجويان پيرو خط امام به يمن بركات وجود امام جاسوسخانه اجنب«    

 ».دولت موقت بايد محاكمه شود... تسخير شد
متأسفانه القاى اينكه اجتماع متحد امت مسلمان ما به دو گروه پيرو خط امام و پيرو خط امريكا تقسيم شده . 2    

رناك خود رسيد كه امام، رهبر بزرگمان چندين در سال گذشته به حدى اوج گرفت و چندين بار به نقطه بسيار خط
 :توجه فرماييد. بار مجبور به دخالت شدند

 ».كنيد مثل اينكه سر ارثيه پدرتان دعوا مى«: ، امام گفتند59در اواسط سال  -    
ان غير از هايمان دعوت به اتحاد كنيم و اعمالم اين طور نباشد كه ما در روزنامه«: ، امام گفتند59آذر  23در  -    

 ».آن باشد
 .، امام دستور دادند كه راهپيمايى لغو شود59آذر  27پنجشنبه  -    
 ».تر است آرامش است آنچه براى ما از همه چيز الزم«: ، امام گفتند59دى  4پنجشنبه  -    
 ».ها را از تفرقه و تقابل بايد برحذر داشت گروه«: ، امام گفتند59بهمن  16پنجشنبه  -    
 ».دشمنان كوشششان اين است كه ما را به جان هم بيندازند«: ، امام گفتند59اسفند  13چهارشنبه  -    
 ».دست از اين اختالفات برداريم تا مملكت آرام شود«: ، امام گفتند59اسفند  16شنبه  -    
نفرى  را جهت كميته سه، امام با پذيرفتن مسئوليت كشور از آنها خواستند نمايندگانى 59اسفند  25شنبه  -    

 .حل اختالف تعيين كنند
رفتن وحدت امت ما و پيروزى امريكا در  فرماييد كه تكيه من بر روى از بين اهللا محمدى گيالنى، مالحظه مى آيت    

 .ايجاد نفاق، خالف نيست، بلكه واقعيت مسلم است
. ها را زدند كه اين درست نيست و كمونيستآقاى ميرمهدى گفتند از ابتدا خطها جدا بوده و مثال ماركسيست     

آنچه را كه من از ابتداى مدافعاتم سعى كردم با كمك خداوند تفهيم كنم، اختالف بين امت مسلمان است، اگرچه 
اختالف سليقه وجود داشته باشد، شما اگر به نهضت آزادى و به همه افراد غيرروحانى به همان صورت قبل از 

اى بكارند نگاه كنيد و به همان  هاى عده ه اين دشمنان خدا تخم نفاق و شك و ترديد را در دلانقالب و قبل از اينك
 .برادرى اسالمى برگرديد، اتحاد و انسجام به وجود خواهد آمد و نقشه امريكا توأم با شكست خواهد بود

  
 »سيا«دفاع نماينده محترم دادستانى از اصالت و صداقت مدارك جاسوسى  -ت  
بودن  هايشان براى انحراف توجه شنونده و خواننده، از اصل مطلب كه ساختگى ميرمهدى در ابتداى گفته آقاى 

اسناد است، توضيحات مفصلى درباره وظايف و تكاليف اعضاى سفارتخانه در قسمت محرمانه يعنى جاسوسى و در 
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با تمسخر فرمودند كه اميرانتظام در  گيرى قسمت غيرمحرمانه يعنى كارهاى عادى سفارت دادند و بعد هم در نتيجه
كه نام آن را سند جنايت امريكا گذاشته است كارهاى محرمانه و غيرمحرمانه سفارتخانه را با  1تنظيم جدول شماره 
 .هم قاطى كرده است

اهللا محمدى گيالنى و شما هموطنان عزيز خيلى دقت و توجه فرماييد كه با چه ظرافتى افكار منحرف  آيت    
آنچه . اند بريد منزل، براى ناهار شما خورش بادمجان درست كرده ظهر تشريف مى. زنم مثال خيلى ساده مى. شود مى

خوب حاال الزم است كه توجه . بينيد، عبارت از ظرفى است كه در آن هم بادمجان وجود دارد و هم گوشت شما مى
تا شما بتوانيد مزه خورش بادمجان را احساس شما را به كاشتن بادمجان و چراندن گوسفندها در بيابان برد 

اميرانتظام چه گفته؟ گفته است اين متخصصين بزرگ مكر و ريا و فريب . بفرماييد يا خود ظرف خورش كافى است
ها  اند و در اين نامه دل ما را گول بزنند، تعدادى نامه محرمانه و غيرمحرمانه تهيه كرده براى اينكه جوانان ساده

اند و به تناوب نام واقعى انتظام و نام رمزى كه براى او ساخته بودند در جلوى  خصى را بيان كردهموضوعات مش
باز  40و  39اند تا او ببيند و بفهمد كه انتظام همان شخصى است كه نام رمز دارد و در نامه  چشم بيننده قرار داده

هم نام واقعى انتظام و هم نام رمز و هم موضوعى كه . تجربه دچار وسواس و اشتباه نشوند براى اينكه اين جوانان كم
هاى محرمانه كه آقاى  اند و در نامه ديگر برخالف دستور خودشان براى تحرير نامه قبالً معرفى كرده بودند آورده

 31و نامه ) 58مهر  29( 79اكتبر  21نامه . [اند ميرمهدى قرائت فرمودند، نام رمز و شماره تلفنى را در يكجا آورده
 ).]58آبان  9( 79اكتبر 

اند و شما در جلسه قبل مالحظه  خوشبختانه خداوند پس گردن آنها هم زده است كه فيلمى هم تهيه كرده    
وجه دچار شك و ترديد نشوند، كه نشدند و شد آنچه  هيچ اين هم دليل ديگر، تا آقايان دانشجويان به. فرموديد

 .برادران به جان هم افتادندخواست، و  امريكا طرح كرده بود و مى
گفتم . بودن اين اسناد گفتم كه انجام كارهاى محرمانه بر چهار اصل بنا شده است من در زمان اثبات ساختگى    

است و  كردن لوازم جراحى قبل از جراحى الزم)استريل(رعايت اين اصول به همان اندازه حياتى است كه ضدعفونى 
داليل آن عبارت . ضمناً توضيح دادم كه چرا اميرانتظام از اين اصول اطالع دارد. داين اصول غيرقابل تغيير هستن

 :بودند از
 .ها عضو نهضت مقاومت ملى ايران كه يك سازمان زيرزمينى و مخفى بود، بوده است اميرانتظام سال. 1 
 .وزير بوده و با كار محرمانه آشنايى داشته است اميرانتظام معاون سياسى نخست. 2 
 .اميرانتظام سفير جمهورى اسالمى بوده و بايستى به اين اصول آشنا باشد. 3 

 :اما اين اصول عبارت بودند از    
 .شناسايى كامل اعضا توسط سازمان - الف     
 .حفظ نام مستعار يا كُد اعضا و عدم افشاى آن -ب     
 .گرفتن گرفتن يعنى تنهابودن و محرمانه تماس طرز تماس -ج     

 .هاى محرمانه نحوه تهيه نامه -د     
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 در مورد شناسايى كامل اعضا. 1 

امريكا و رد داليل قاطع و غيرقابل انكار  CIAنماينده محترم دادستانى دادگاه انقالب اسالمى براى اثبات مدارك  
نام  CIAهاى و در كار CIAقسمت سياسى سفارت دنبال شناسايى اميرانتظام بوده است نه «: من چنين فرمودند

 ».اميرانتظام معرفى نشده است
 .استدالل جناب آقاى ميرمهدى به داليل زير قابل قبول نيست    
 .هستند CIAهاى دولتى امريكا خدمتگزار  ها و دستگاه تمام سازمان -دليل اول     
 .هستند CIAاند اعضاى  هاى عادى را تهيه كرده ها كسانى كه نامه طبق همين نامه -دليل دوم     
 :مالحظه فرماييد    
 )]58تير  3( 79ژوئن  24نامه لينگن به سفارت امريكا در سوئد، [    

 گيرى كرد؟ دانيم كه چرا انتظام از دولت كناره درستى نمى ما به - 5پاراگراف     
  

 )]58تير  19( 79جوالى  10نامه لينگن به سفير امريكا در سوئد، [    

شدت در محافل سياسى تهران مطرح است، اين است كه چرا اميرانتظام تهران را ترك  لى كه بهسؤا - 1پاراگراف     
 .اما ما جواب درستى براى آن نداريم. كند مى

  
 )]58مرداد  9( 79جوالى  31تلگراف لينگن به سفارت امريكا در سوئد، [    

دست بياوريد مفيد  هر اطالعاتى كه شما در آنجا به دانيم كه چرا انتظام ايران را ترك كرده است، ما كامالً نمى    
 .است

  
 PDS 6/42/58]شماره ) 58تير  3( 79ژوئن  24نامه لينگن، [    

 .موقعى كه انتظام در امريكا بود با يك امريكايى ازدواج كرده است - 3پاراگراف     
  

رت، طبق مدارك خودشان و طبق استدالل فرماييد كه به چه دليل آقاى لينگن كاردار سفا حاال مالحظه مى    
 .است CIAجناب ميرمهدى عضو 

 )58مهر  25( 79اكتبر  17نامه  -دليل اول     
 .مالقات كرد SDPLOD/1با دكتر يزدى و ... كاردار و آقاى اسميت - 1پاراگراف     
 )58مهر  30( 79اكتبر  22نامه لينگن  -دليل دوم     
 مسافرت جرج كيو: موضوع    

  
است و آقاى لينگن درباره او نامه نوشته  CIAقبالً جناب ميرمهدى از روى مدارك خواندند كه جرج كيو عضو     

 .است



WWW.IRAN-AMIRENTEZAM.COM اميرانتظام عباس دفاعيات و محاكمه( 2 اتهام سوي آن( 

 
 

 )58مهر  29( 79اكتبر  21نامه  -دليل سوم     
 .را مالقات كرد SDPLOD/1كاردار لينگن و آقاى هنرى پرشت     

  
كردند، طبق مدارك  اطالعات جمع مى CIAو قسمت سفارت براى طور كه مالحظه فرموديد هرد بنابراين همان    

بنابراين . اند بوده CIAخودشان و طبق استدالالت جناب ميرمهدى اين آقايان هم لينگن و هم استمپل اعضاى 
 .شود شناختند و اين اتهام ساقط مى انتظام را نمى

  
 58مهر  26ترتيب مالقات . 2 

بودن اسناد، اعتقاد غيرقابل تغييرى نسبت به آنها دارند،  با وجود اثبات ساختگىجناب نماينده محترم دادستانى  
دليل ثابت شد و  28بودن اين اسناد با  كنم كه ساختگى مجدداً تكرار مى. گويى كه اوراقى از كتاب آسمانى است

ى در مدت اقامت من در و چنين مالقاتى اصالً انجام نشده ول. فرماييد كذب محض است آنچه شما به آن استناد مى
دو يا سه بار كاردار آقاى پرشت و آقاى جرج كيو به ديدن من و آقاى مهندس بازرگان و دكتر  58تهران در مهرماه 

وزيرى  وزيرى انجام شده و تقويم آنها در نخست ها توسط منشيان من در نخست يزدى آمدند و تمام اين مالقات
 .شود براى چندمين بار ساقط مىبنابراين، اين اتهام هم . وجود دارد

  
 و حفظ نام اعضا» سيا«رعايت اصول محرمانه از طرف . 3 

 .هاى خود رعايت كرده است مقررات محرمانه را در نامه» سيا«نماينده محترم دادستانى بسيار قاطع فرمودند كه  
برخالف اصل  CIAسازمان جاسوسى : كنم وار استدالالت ايشان را با داليل غيرقابل انكار رد مى مجدداً فهرست    

 .كلى عدم افشاى نام همكاران خود خواسته است عضو موهومى و ساختگى خود را معرفى و افشا كند
 .ساختن فيلم و معرفى عضو موهومى خود از اين طريق -دليل اول     
 .شده نامه با تكرار نام اصلى و نام رمز و موضوعات شناخته 40تهيه  -دليل دوم     
 )58آبان  9، 79اكتبر  31نامه . (شده در يك نامه آوردن نام اصلى و نام رمز و موضوع شناخته -دليل سوم     
آوردن نام رمز و شماره تلفن در يك نامه برخالف دستورالعمل خودشان كه جناب ميرمهدى در  - دليل چهارم     

 )58مهر  29، 79اكتبر  21نامه . (زمان دفاع از كيفرخواست قرائت كردند
تواند  فهمد و مى اند كه همه كس، همه مطالب آن را مى ها را برخالف اصول، طورى تهيه كرده نامه -دليل پنجم     

 .بخواند
سند جنايت امريكا  1كنم كه كشف اين مطلب و تهيه جدول شماره  بنابراين از نظر ثبت در تاريخ عرض مى    

تا پرده از روى راز اين جنايتكاران بردارم و قيافه واقعى آنها را با اسناد و  توفيقى بود كه خداوند به من اعطا كرد
مدارك  غيرقابل ترديد و انكار خودشان به ملت مظلوم ايران و جهان نشان دهم و از همه بخواهم كه بيش از اين 

خداوند دست بياويزند هاى اين شيطان را نخورند و دست از نفاق و تشتت بردارند و همگى به ريسمان  گول وسوسه
 .شود بنابراين، اين اتهام هم ساقط مى. و طلب مغفرت و وحدت نمايند
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 چرا اسناد از بين برده نشدند؟. 4 

 :اند، فرمودند نماينده محترم دادستانى درباره اينكه به چه داليلى اسناد از بين برده نشده 
تعدادى هم هست كه  - ها اشاره شده  ر بعضى افشاگرىد -هاى قبل بوده  تعدادى اسناد مربوط به سال« - الف     

 ».ولى تعدادش كم است. بعداً افشا خواهد شد
كنم كه نماينده محترم دادستانى قادر نيستند حتى يك صفحه از اسنادى كه مربوط به  در جواب عرض مى    

ها و بختيارها را نه حاال  ها، اويسى ارىها، ازه امامى عوامل واقعى امريكاست مانند خانواده شاه مخلوع، هويداها، شريف
 .و نه در هيچ زمانى به ملت ايران ارائه دهند

اما همه ملت ايران . اى مانند سيمون فرزامى را ارائه دهند برگشته ممكن است ايشان اوراقى درباره افراد بخت    
كس ديگرى قادر به ارائه آنها  وهيچشده امريكا هستند كه جناب ايشان  دنبال اسناد عوامل واقعى و مؤثر شناخته

روزى كه از تصرف النه  600داشتند در اين مدت  از بين برده است و اگر مى CIAنيست، چون تمام آنها را قبالً 
كردند و به جاى رسواكردن برادران خودشان، دشمن را رسوا  گذرد، يك برگ از آنها را رو مى جاسوسى مى

 .كردند مى
داشتند، بعد به واشنگتن  دليل ديگر اينكه اين اسناد را مدتى نگاه مى«: شان اين بوددليل دوم اي -ب     
 ».بردند فرستادند و اسناد تهران را از بين مى مى
جناب ايشان اگر به مقررات نگهدارى اسناد ملى در همين ايران . دارد» اما«حرفى است بسيار منطقى، ولى     

معموالً تا آنجا : ولى امايى كه وجود دارد عبارت است از. قررات مشابه وجود داردمراجعه فرمايند، خواهند ديد كه م
سال اين اسناد مورد بررسى قرار  20سال به  20ام در حدود هر  كه من درباره مقررات اسناد ملى خودمان شنيده

چون هر روز اوراقى به اين . نمايند شود و بقيه را نگهدارى مى گيرند و آنهايى كه مورد احتياج نيست نابود مى مى
مرتبه با  شود تمام اسناد يك مركزى را كه يك سن هر سند با سند ديگرى متفاوت است و نمى. شود اوراق اضافه مى

سال گذشته سفارت امريكا در مورد  يك از اسناد پنج بنابراين هيچ. هم خارج كرد چون سن آنها متفاوت است
بودن جا فقط يك دليل دارد، آن هم نابودى قبلى و توأم با برنامه آنهاست تا  الىعواملشان اصالً وجود ندارد و اين خ

 .به دست دانشجويان نيفتد
كه چون قبالً به سفارت حمله شده بود و هشدارى براى آنها بود كه «: دليل سوم ايشان اين بود كه فرمودند -پ     

 ».بايستى نابود كنند نابود كردند اسنادى را كه مى
گفتم . من هم در استدالالت خودم همين را گفتم. فرماييد كه چه حقيقت باارزشى را بيان فرمودند مالحظه مى    

كه چون سفارت قبالً گرفته شده بود، آنها اين احتمال را دادند و از قبل خودشان را آماده كردند و اسنادى كه 
به جا گذاشتند و مخصوصاً هم گذاشتند تا از آن  نبايستى به دست مردم ايران بيفتد نابود كردند، و اسنادى را

 .پاره كنند، كه كردند پرست ايران را متهم سازند و صف متحد ملت ما را پاره طريق مردمان شرافتمند و وطن
 ».بعضى از آنها باقى ماند كه اتفاقى درباره آنها نخواهد افتاد«: بعد جناب ميرمهدى چه زيبا و بجا فرمودند كه    
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فرماييد كه خداوند اين داليل را كه من قبالً به عرض دادگاه محترم رسانيدم بر زبان نماينده محترم  مالحظه مى    
 ».كه اسنادى باقى ماند كه اتفاقى درباره آنها براى امريكا نخواهد افتاد«: دادستانى نيز جارى ساخته است

بطى را نشان دادند و فرمودند، اسناد از روى اين نوارها ايشان نوار ض: دليل چهارم نماينده محترم اين بود -ت     
دست آمده كه مانند نوار ضبطصوت است كه سه رديف حروف دارد، اينها داخل دستگاه باقى مانده است، چون  به

فرمايند سفارت امريكا در  باز چه خوب استدالل مى. اند نوار آن تمام نشده است و اسناد را از روى آنها تهيه كرده
يك از خدمتگزاران خود، جز افراد هيئت دولت موقت و انتظام و گروه  با هيچ 58و  57ايران تمام طول سال 

اى نداشته است و هيچ نوار  ديگرى وجود  پرست كه قبالً توضيح دادم، اصالً مالقات و مذاكره غيرروحانى وطن
ماه  10يعنى حدود  58تا آبان  57ماه  وقت از دىنداشته و فقط اين نوار و چند نوار مربوط به اميرانتظام و دولت م

ايشان در باال توضيح دادند كه اسناد و مداركى را . ببخشيد اشتباه كردم! نه. اين نوار روى ماشين باقى مانده است
 .بايستى نابود كنند قبالً نابود كرده بودند، چون سفارت را قبالً يكبار گرفته بودند كه مى

جناب ميرمهدى فرمودند كه دليل ديگر . هاى مختلف بود ماينده محترم دادستانى وجود فايلدليل پنجم ن -ث     
شده  هايى بوده كه متناسب با كار هر كارمند، اسناد مربوطه در آنها بايگانى مى اينكه، در طبقات اين ساختمان فايل

 .دست آمده است ها به و بيشتر اسناد اميرانتظام از همين فايل
هايى را كه تو آنها را  حل كند و راه شود سپاس تو را گفت كه خود نماينده دادستانى فاش مى ا چطور مىخداوند    

هاى سفارت امريكا  جناب ميرمهدى سؤال همين است كه چرا فقط در كليه فايل! بله. راند كنى بر زبان مى الهام مى
م وجود دارد؟ چرا اين همه كارمند و اداره فقط در كليه طبقات و ادارات فقط مدارك ساختگى مربوط به اميرانتظا

بودن  بودن اسناد كه جمع داليل ساختگى اين هم دليل ديگرى بر ساختگى. اند در خدمت گزارشات اميرانتظام بوده
 .خدايا شكرت. دليل رسيد 30به 
 17/2/60شنبه جناب ميرمهدى نماينده محترم دادستانى در جلسه چهار: دليل ششم نحوه تصرف سفارت -ج     

مالحظه كنيد، زمان، زمانى نبوده كه «: دادن چند عكس چنين فرمودند درباره نحوه تصرف سفارت امريكا با نشان
آور بوده، به تعبير قرآن آنهايى كه  بردن اسناد شوند، جنگ بوده، آتش بوده، گاز اشك اينها به راحتى مشغول از بين

 ».روند و در پى نجات خودشان بودند نند و مىك شترهاى آبستن و باردار دارند رها مى
 :خُب اجازه فرماييد عين ماوقع را از زبان خود دانشجويان بشنويم    

 )1358آبان  14روزنامه كيهان مورخ ( 
دقيقه  30/13رساند كه تا اين لحظه ساعت  با نهايت افتخار به اطالع ملت قهرمان ايران مى...  - 2اعالميه شماره     

 .اى امريكايى تسليم شده و گروگان ما هستند در اختيار ما بوده و عده سفارت
ايم  اينك كه سفارت امريكا اين مركز توطئه عليه انقالب اسالمى ايران را به تصرف درآورده...  - 3اطالعيه شماره     

 .رسانيم موارد زير را به اطالع شما ملت عزيز مى
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به تصرف كامل درآمد و تمام مزدوران امريكايى در آن ) بعدازظهر 3( 15ساختمان اصلى سفارت در ساعت . 1    
الزم به تذكر است كه . اند شدند به گروگان گرفته شده اى مرد و زن و تفنگدار امريكايى كه حدود صدنفر مى كه عده

 ...آميز نسبت به آنها پرهيز شده است از انجام هرگونه عمل خشونت

ها هستيم كه  اى از توطئه ايم شاهد نمونه اينك كه ما سفارت را به تصرف درآورده ... - 5اطالعيه شماره     
 .رسانيم وسيله به اطالع شما ملت عزيز مى بدين

بعدازظهر در  5/3در اتاق آخر طبقه دوم ساختمان اصلى سفارت اتاقى با درب آهنى غيرقابل نفوذ تا ساعت . 1    
ود و در اين ساعت كه افراد مذكور تسليم شدند و پس از مراجعه به داخل اطاق اختيار افراد مسلح و مزدور امريكا ب

كه به وسعت صد مترمربع بود متأسفانه مشاهده كرديم كه اسناد بسيارى حاوى نامه، ميكروفيلم توسط دستگاه 
 ...مخصوص خرد و غيرقابل استفاده شده است

  
العات در رابطه با انقالب اسالمى ايران و دربردارنده چه اينك بايد پرسيد كه اين اسناد حاوى چه حجم اط    

 5سرعت و در طول  هايى برعليه خلق مسلمان ما بوده است كه مزدوران امريكايى اين چنين به ها و طرح توطئه
 .ساعت به نابودى آن پرداختند

ناميدند به  و خط امام مىنفر از دانشجويان مسلمان كه خود را پير 400صبح ديروز حدود  11مقارن ساعت  -    
محل سفارت امريكا رفتند و بدون درگيرى و برخورد با مستحفظين و نگهبانان سفارتخانه ساختمان سفارت را به 

 .اشغال خود درآوردند
اين عمل . اى سفارتخانه را به اشغال خود درآوردند يافته است كه دانشجويان به طرز سازمان اين گزارش حاكى    

بدون هيچ درگيرى صورت گرفته و بسيارى از كارمندان سفارتخانه اغلب خودشان تسليم دانشجويان دانشجويان 
 .ساعت طول كشيد 3اما اشغال سفارتخانه حدود . اند شده

  
 )58آبان  14روزنامه اطالعات، (    
 :نحوه اشغال سفارت    
اما حركت نظامى . يك نظامى تصرف كننددانشجويان ابتدا طرح ريختند سفارتخانه را با يك حركت و تاكت    

جمله اينكه افراد مسلح داخل سفارتخانه  من. آمد وجود مى حركتى بود كه متعاقب آن يك سرى درگيرى نيز به
طور كه  دانشجويان با تحليلى كه كردند گفتند همان. شود هايى مى تيراندازى خواهند كرد و منجر به درگيرى

وجود آورده تسخير سفارتخانه نيز بايد  بوده و حركت جديد سياسى در دنيا به انقالب ايران يك انقالب خاص
تر شروع  تظاهراتى را از يك چهارراه آن طرف. به همين علت آمدند يك راهپيمايى گذاشتند. ترتيب باشد همين به

امه مطرح شده بود و هاى دقيق براى انجام برن هايى نقشه قبالً توسط گروه. كردند و آمدند به سمت سفارت امريكا
. دانشجويان ابتدا پشت در سفارت اجتماع كردند و شروع به دادن شعار نمودند. شد وآمد افراد نيز كنترل مى رفت

مقصود محوطه باغ و حياط . (سپس با دستگاهى كه آماده شده بود زنجير در را پاره كردند و وارد سفارتخانه شدند
گونه حركت تندى از جانب آنها ديده  كردند و هيچ حالت صرفاً تظاهرات مىدانشجويان در اين ) است نه ساختمان
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تعدادى كه انتخاب . دادند وجه مسلح نبودند و با دست خالى صرفاً شعار مى هيچ عالوه بر اين دانشجويان به. شد نمى
اعت زير باران س 2دوستان ما حدود . نفر بودند كه اين تعداد همه در سفارت هستند 450تا  400كرده بوديم 

گيرى فقط به اين دليل  ما به آنها گفتيم گروگان. آميز به مذاكره پرداختند صورتى مسالمت ها به شديد با امريكايى
گيرى را بايد در  ترين مرحله گروگان مهم. آمدند ولى آنها از ساختمان بيرون نمى. شود كه به ما حمله نشود انجام مى

كنندگان با مسالمت با آنها مواجه شدند و به آنها گفته شد كه كامالً در  ست، تصرفبرخورد دانشجويان با آنها دان
 .امان خواهند بود و آزاد خواهند شد

  
جنگ نبوده، آتش نبوده و به تعبير قرآن : خُب، هموطنان عزيز و رياست محترم دادگاه مالحظه فرموديد    

بلكه با كمال آرامش در داخل ساختمان . شان را نجات دهندشترهاى آبستن و باردار را رها نكرده بودند تا خود
شد كه  رفت و اين اسناد بايستى باقى گذاشته مى بردن اسناد و مداركى بودند كه بايستى از بين مى مشغول از بين

، ولى بردن اين اسناد بود خواست، قادر به از بين امريكا مى CIAاگر . بنابراين استدالل اميرانتظام درست است. شد
 .نخواست و آنها را از بين نبرد

  
 CIAدليل تكرار مطالب در اسناد ساختگى . 5 

و صحت آن  CIAجناب آقاى ميرمهدى نماينده محترم دادستانى درباره دليل تكرار مطالب در اسناد ساختگى  
 :شنيديد كه اميرانتظام گفت«: چنين فرمودند

 .بار تكرار شده است 4ن به دامان امريكا مطلب برد براى القاى وحشت از شوروى و پناه -    
 .بار تكرار شده است 39براى القاى درماندگى دولت موقت در مقابل تهديدات داخلى مطلب  -    
 .بار تكرار شده است 19براى القاى اينكه اميرانتظام براى رأى مردم ارزش قائل نيست مطلب  -    
 ».بار تكرار شده است 30اند مطلب  بازرگان مخالف قرآن و روحانيتبراى القاى اينكه اميرانتظام و  -    
اينكه تكرار اين مطالب به چه علت بوده، علل مختلف دارد قبالً به استحضار ملت «: جناب ميرمهدى فرمودند    

 .ايران رسيده است و درك مطالب روشن است
فرستادند كه مطلع شوند و يا  برود، كالً سند را مىعلت اول اين است كه اين اسناد كه بايستى به بخش ديگرى     

 .كردند بايگانى مى
كردند به سند ديگرى، براى اينكه الزم نباشد كه تمام سند را  دادند و عطف مى علت دوم اين است كه سند را مى    

 ».كردند بياورند، قسمتى از سند را تكرار مى
ور كه قبالً عرض كردم دو سازمان بوده يكى سياسى و يكى ط همان«علت سوم جناب ميرمهدى فرمودند كه     

 ».جاسوسى كه هردو سندها مشابه يكديگر است كه تكرار شده است
 .لطفاً توجه فرماييد كه اين استدالالت به داليل زير مردود است. استدالالت ايشان را شنيديد    
خصوص شخص اميرانتظام كه بايد همكار و  روحانى وبهدليل اينكه اين تكرار مطالب فقط درباره گروه غير به. 1    

 .همراه امريكا شناسانده شود وجود دارد
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روز  295يعنى در فاصله  58آبان  12تا  57دى  17هايى كه مطالب تكرارى دارند از  دليل اينكه تاريخ نامه به. 2    
يكا در تهران به اداره ديگر در همين سفارت اى در سفارت امر كه حداكثر زمان حركت يك نامه از اداره درحالى. بوده
 .روز باشد 5تواند بيش از  نمى
 321آيا سفارت امريكا در تهران . بار تكرار شده است 321بازكردن  دليل سوم اين است كه مطلب روى دل. 3    

 بازكردن را براى آنها تكرار كنند؟ بار مطلب روى دل 321اداره دارد كه الزم بوده 

 .نمايد فرماييد كه خداوند اين داليل دادستانى محترم را به چه سادگى باطل مى اين مالحظه مىبنابر    
  
 جنايت امريكا 2جدول شماره . 6 

بار تكرار شده بود و  6آورم كه اين جدول برمبناى يك جمله كه  خاطر رياست محترم دادگاه وهموطنان عزيز مى به 
 .داد شكل گرفته قسمت اساسى نامه را تشكيل مى» كنيم بازرگان را حمايت مى«در تمام آنها 

نماينده محترم دادستانى توضيح فرمودند كه تقصير روزنامه جمهورى اسالمى نبوده و اين مطلب را روزنامه از     
 .كتاب افشاگرى گرفته و صفحاتى از كتاب را كه اين مطلب در آنها تكرار شده بود، ذكر فرمودند

اطر داشته باشيد، من هم در زمان قرائت اين جدول توضيح دادم كه سوءتفاهم نشود، روى سخن خ اگر همگى به    
امريكا بود كه اين مسئله را مانند بقيه مطالب در اين اسناد  CIAمن روزنامه جمهورى اسالمى نبود بلكه مأموران 

 .نده يا شنونده القا كنندتكرار كرده بودند، براى اينكه حمايت خودشان را از دولت موقت در ذهن خوان
  
 CIAعنوان  شناسايى افراد ديپلمات به. 7 

بودن آن را ثابت كردم و هيچ  نماينده محترم دادستانى استناد به گفته جاسوسى امريكايى در فيلم كردند كه باطل 
ود اين فيلم دليل خ. كند سازمان اطالعاتى در هيچ زمانى در هيچ نقطه از دنيا اعضا و افراد خودش را معرفى نمى

 .بودن اين اسناد است ديگرى بر ساختگى
  
  

 26عكس شماره     
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  صحت اسناد با مقايسه با اسناد ساواك. 8 
نماينده محترم دادستانى مجدداً از طرح يك مسئله صحيح نتيجه نادرستى گرفتند و آن اين است كه ساواك يا  

CIA هاى خبرى در ميان خودشان با نهايت دقت و  كفار در گزارش«الدين فارسى  ل آقاى جاللبسيار دقيق و به قو
مانند . اين حرف در حالى درست است كه اينها اين اسناد را براى خودشان تهيه كرده بودند. »كنند امانت نقل مى

طالع ملت ايران و به جان ولى اين اسناد براى ا. اسنادى كه ساواك براى خودش و دستگاه ساواك تهيه كرده است
 .بردارى خودش را براى از هم پاشيدن وحدت ملت ما كرد انداختن اين ملت مظلوم تهيه شده و امريكا هم بهره هم

  
 خروج هزار نفر از اتباع امريكايى و انگليسى در روز. 9 

ان سفارت قرائت كردند و نماينده محترم دادستانى نامه دادستانى انقالب را به آقاى كاشانى سرپرست پاسدار 
دستور صادر  57است و اينها در اسفند  58گفتند اين سندى نيست كه به نفع متهم باشد، چون تاريخ آن خرداد 

 .تواند بدون كنترل از پاويون دولت خارج شود اند و از طرف ديگر هركس مى كرده
 :ت كردم كهبه تفصيل ثاب 15/2/60شنبه  كنم كه در جلسه سه در جواب عرض مى    
 .دستور، دستور دولت منتخب امام بوده است. 1    
 .دستور ورود به محوطه ساختمان فرودگاه از كليه درها بوده نه دستور خروج از ساختمان. 2    
 .وجه مسئوليت كنترل پاسپورت، ارز و گمرك را نقض نكرده است هيچ اين دستور به. 3    
و آقاى رضا مسموعى حتى يك قطعه از اموال دولت ايران از ايران خارج نشده طبق شهادت آقاى دكتر يزدى . 4    

وزيرى بوده،  و خروج كليه افراد نيز تحت كنترل گروهى كه زيرنظر معاون دادسراى تهران و با نظارت دفتر نخست
 .انجام شده است

ها  ويون دولتى همان مقررات ساير ساختماندليل تراكم ترافيك بوده و اصوالً در پا استفاده از پاويون دولتى به. 5    
برقرار است و بيان اينكه معنى پاويون دولتى يعنى عبور بدون كنترل است، دليل عدم اطالع از مقررات خروج از 

 .كشور و استفاده از پاويون است
ند تمام مقررات الشأن ملت ايران هم از پاويون عبور فرماي كنيم كه اگر حتى رهبر عظيم جهت اطالع عرض مى    

 .شود كنترل پاسپورت، ارز و گمرك در مورد ايشان هم طبق مقررات اجرا مى
  
  خانم مونيكا حقانى. 10 
 .دانم طرح چنين مسئله موهومى را در شأن دادگاه اسالمى نمى 
  
 پور دانيال. 11 

پسند نيست  ميرانتظام محكمهعنوان اينكه دليل ا جناب ميرمهدى برخالف حق، مسئله بدين سادگى را باز هم به 
ببينند كه نام آقاى . كنم به جاى ذكر چنين بياناتى عين برگ بازجويى را بياورند و بخوانند عرض مى. بيان فرمودند

 .شود بنابراين، اين اتهام هم براى چندمين بار ساقط مى. دانيال گريسبى نوشته شده و خط زده شده است يا نه
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  درباره شهرام. 12 
شما مهندس بوديد و اصالً ! خواهند مطالبى را القا فرمايند كه بله اب ميرمهدى با روش هميشگى خودشان مىجن 

طور كه به استحضار دادگاه محترم  كنم كه همان در جواب عرض مى. عيبى هم ندارد كه نام شهرام را داشته باشيد
 .ود داشته باشدتواند در دفتر تقويم من وج رسانيدم به چهار دليل اين نام نمى

 .رود سنج و دقيق احتمال اين اشتباه نمى و از اميرانتظام نكته» واالحضرت«بوده، نه » واالگهر«عنوان او . 1    
ام و تلفنى  ام، حرف نزده هيچ وقت او را نديده. ام كه تلفن او را احتياج داشته باشم من اصالً با او كارى نداشته. 2    

 .ام نكرده
 .ابل نام او شماره تلفنى وجود ندارد و شماره تلفن متعلق به شخص ديگرى استدر مق. 3    
 .تقويمم بنويسم) ش(او آدم گمنامى نبود كه من براى به يادداشتن نامش، نام او را در رديف . 4    
 .شود بنابراين، اين اتهام براى چندمين بار ساقط مى    

  
  مجلس خبرگان. 13 
برخالف نظر ايشان كه . ودند كه طومارى كه اميرانتظام درست كرده بود، بسيار ضعيف بودجناب ميرمهدى فرم. 1 

بود كه جمله اول » بود«آن عوض شده بود، اين طور نيست بلكه اصل مطلب حذف فعل » ى«اظهار فرمودند فقط 
من براى شركت در  شود كه دعوت روشنى ديده مى كه با ختم جمله اول به درحالى. كرد را به جمله دوم وصل مى

 .جلسه شامل مسئله مجلس خبرگان نبوده است بلكه براى بحث درباره مشكالت روز كشور بوده
مهندس بازرگان، دكتر يزدى، : شدن زمان مجلس خبرگان و انحالل آن طبق شهادت آقايان مسئله منقضى. 2    

قبل از اينكه من به ايران بيايم وجود داشته  صدر از اهللا بنى دكتر يداهللا سحابى، احمد صدر حاج سيدجوادى و فتح
 .است
بنابراين . وزير نوشته بودند اى به نخست آقايان شجونى و فخرالدين حجازى قبل از اين تاريخ در اين باره نامه. 3    

ماندن، اين فكر نيز فراموش شده و اين ورقه، ورقه خاطرات خصوصى زندگى  پس از تصميم دولت مبنى بر مسكوت
 .ايد است كه شما به آن استناد كرده من
دانند كه مطلقاً چنين  اند و مى هاى مرا پس از اين تاريخ شنيده طبق اعتراف جناب ميرمهدى كليه مصاحبه. 4    

 .اى در آنها وجود ندارد انديشه
 .گذرانيده است روزش را در دفاع از انقالب به شهادت سفير فعلى ايران در سوئد، اميرانتظام تمام شبانه. 5    

  
  شركت جنرال ورهاوس. 14 
 .دهنده بانك صادرات را دارم ام و تقاضاى تعقيب گزارش نه سهامى و نه عنوانى در اين شركت داشته 
  
  قرائن مبنى بر گناهكاربودن اميرانتظام. 15 
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و براى اين  16/2/60 ترين قسمت بيانات جناب ميرمهدى در جلسه چهارشنبه ترين و اساسى رسيم به مهم حال مى 
خصوص قوه قضاييه تقاضاى بذل  مطلب من از رهبر انقالب و همه آيات عظام و فقهاى اسالم و مسئولين كشور به

كنند  توجه بسيار دقيق نسبت به اين مطلب را دارم و وظيفه شرعى كسانى كه امروز از اين جلسه نوار تهيه مى
 .و فقهاى اسالم ميرساننددانم كه اين نوار را به استحضار امام  مى
 7و  6رياست محترم دادگاه و هموطنان عزيز به خاطر دارند كه نماينده محترم دادستانى در جلسات     

 :بهشت در دفاع از كيفرخواست فرمودند اردى
د زنم كه بتوانم در محضر خداوند هم بيان كنم و از عقيده خودم دفاع كنم و اگر معتق من آنچنان حرف مى... « 

كردم، ولى  گفتم و اين وظيفه را به ديگرى واگذار مى گفتن من در اين محضر نابجاست سخن نمى بودم كه سخن
شاءاهللا راضى  شود در اين پرونده سخن گفت ولى البته سخنى كه خداوند به آن راضى باشد كه ان معتقدم كه مى

 .است
اين حق متهم است ولى ... كذب است. ده جعلى استمتهم گفته است كه اسنادى كه از جاسوسخانه به دست آم    

عهده دادگاه محترم است كه آيا قرائنى وجود دارد و اگرنه، كالً بعضاً اين اسناد صحت  روشن خواهد شد، تشخيص به
 ».دارد و كذب نيست

  
وند و با استدالل بعد در طول دو جلسه ايشان بيست قرينه و امارات را ذكر فرمودند كه تمامى آنها با كمك خدا    

فرمودند كه متهم به داليل و  16/2/60بعد ايشان در جلسه چهارشنبه . غيرقابل ترديد و انكار، محو و نابود شدند
 :قراين زير گناهكار است

 .اند با همين مدارك سيمون فرزامى را اعدام كرده. 1    
 .اند با همين مدارك جرائدى را محكوم كرده. 2    
 .تطبيق دارد) 45(ها مدارك مطالبى است كه با خصوصيات مدنى در اين. 3    
 :اين سه دليل قاطع ايشان مرا به ياد شعر زير انداخت    

  گُنه كرد در بلخ آهنگرى 
  به شوشتر زدند گردن مسگرى

اسالمى با چنين اى و واليت امر با توست و دادستانى دادگاه انقالب  اى امام، اى پاسدار انقالب و اسالم، تو زنده    
داند؟ اماما، مگر خداوند در قرآن مجيد الاقل پنج بار تكرار نفرموده كه گناه هيچ  داليلى اميرانتظام را گناهكار مى

 :توجه فرماييد) 38آيه (به اين آيه شريف از سوره نجم . كسى را كس ديگرى به دوش نخواهد كشيد
 ».يچ كس بار كس ديگر را نكشده.  اَلَّا تَزِر وازِرةٌ وِزر اُخْرى«    
كند؟ الهى اين انقالب و اين اسالم را از گزند  اين چه استداللى است و با كدام اصول فقه اسالمى تطبيق مى    

خدايا تو شاهد باش كه من پاسداران دين تو را آگاه كردم، اين ديگر وظيفه آنهاست كه بپا . حوادث در امان دار
ها را ممكن كردم و  الهى تو شاهدى كه من با كمك تو غيرممكن. خودشان عمل نمايندخيزند و به وظايف خدايى 
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تمامى اتهامات را بالاستثنا با داليل غيرقابل ترديد و انكار رد كردم و ثابت كردم كه اسناد النه جاسوسى را شياطين 

 .دليل انجام دادم 30اند و اثبات آن را با  پاشيدن ملت ما ساخته براى از هم
خصوص توجه برادران وخواهران جوانم را به كالم خداوند جلب  قبل از اينكه به قسمت بعدى مدافعات بپردازم به    
 :فرمايد مى 4خداوند در سوره دهر، آيه . كنم مى
ما راه را به انسان اين موجود آزاد خودساز نموديم تا او خود چه بخواهد و چه انتخاب كند از دو راه يكى را «    

 ».ايم و سپاسگزار ما خواهد بود و يا راه ديگر كه راه ناسپاسى است نتخاب خواهد كرد، يا راهى كه ما نمودها
خصوص در جريان محاكمات شاهد بوديد كه اميرانتظام  ماه گذشته به 18برادران و خواهران جوان شما در مدت     

رانتظام سربلند است كه با انتخاب خودش از سوئد به امي. راه دفاع از حق و مردن در راه حق را انتخاب كرده است
من . انتخاب كرد) ع(بن على تهران آمده و همان راهى را طى كرده كه سرور شهيدان و معلم آزادگان عالم حسين

ام كه در مسير  ولى در دفاع از حق و مردن به خاطر حق ثابت كرده. هستم) ع(بنده كوچك خدا و خاك پاى حسين
 .كنم ت مىحرك) ع(حسين

 .خدايا تو شاهد باش كه من راه تو را انتخاب كردم و سپاسگزار تو هستم    
  
  الدين فارسى و پاسخ به آن نامه جالل 
چون مطلب . در روزنامه جمهورى اسالمى منتشر شده است 17/2/60الدين فارسى در تاريخ  متن نامه آقاى جالل 

ابتدا عين مقاله ايشان را . توجه فرماييد. كنم ه شده است جواب عرض مىمربوط به اتهامات من است و به دادگاه داد
 .كنم خوانم و بعد جواب عرض مى مى

 .پرونده كاتم و اميرانتظام« 
سال تمام با رهبرى  25يعنى  1357تا  1332آيد كه ساواك بداند كسى كه از سال  يعنى چطور با عقل جور مى    

يران در رابطه و در همكارى است و هرگز به فكر دستگيرى و مجازات و حبس نهضت مقاومت ملى و نهضت آزادى ا
كردند دستگير و زندانى كرد، چطور ممكن است  ساواك تمام كسانى را كه در نهضت آزادى فعاليت مى! او برنيايد؟

مقاومت ملى و آيا نه اين است كه رابطه اميرانتظام با نهضت ! ساواك حتى براى يك بار سراغ اميرانتظام نرود؟
اى در خدمت  اى در خدمت امريكا و درنتيجه مقاومت ملى و نهضت آزادى ايران رابطه نهضت آزادى ايران رابطه

 امريكا ودرنتيجه در خدمت ساواك و رژيم شاه بوده است؟

و شاهد وقايع  ماه به دادگاه اميرانتظام رفتم تا ببينم با وجود اسناد كثير و داليل قوى بهشت اردى 9چهارشنبه     
اى نگفته بود كه با اشاره و استشهاد از  كند؟ هنوز چند جمله گويايى كه عليه او وجود دارد، چگونه از خود دفاع مى

كند و  السفرا ديدار مى رسد نخست با ديگر سفيران و پيش از همه با شيخ كه چون به محل مأموريتش مى: من گفت
االسالم كروبى كه در كنارشان در صف نظار تماشاگران بوديم، خواست كه  تديگر بار از من ياد كرد و از من و حج

و بار ديگر گفت من با آقاى فالنى ممكن است اختالف سليقه ! هايش و حقيقت ماجرا رسيدگى و دقت كنيم به گفته
م خائن باشم و طور نيست كه من يعنى اميرانتظا خواهيم به اين انقالب خدمت كنيم و اين داشته باشم، اما همه مى
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هايش را البد روزنامه ميزان با دقت چاپ كرده  حرف! (نه، همه ما خدمتگزار اين كشور هستيم. آقاى فارسى خادم
گفت پرونده او را كه با پرونده كاتم آميخته است از نظر  همچنان كه اميرانتظام در قفس اتهام سخن مى.) است

 - كند و از هوشيارى و بيدارى برخوردار است  مرگ مبارزه مى گذراندم، آخر هركس كه در شرايط خفقان و خطر
اش گنجى از  در كنج حافظه -در برده است  رحم به خاصه كسى كه جان از مهلكه دشمن يا دشمنان خونخوار و بى

ه كند و پرونده كاتم و اميرانتظام از جمل معلومات امنيتى دارد و يك آرشيو اطالعات و ضداطالعات با خود حمل مى
ام، به اميد  هاست بر دوش كشيده و از ديارى به ديار ديگر و از شهرى به شهر ديگر برده هاست كه سال همين پرونده

 .روزى كه آن را در محاكم جنايى انقالب بر ميز دادرسان گذارم
از تنم بيرون  بود، تازه از زندان شاه امريكايى بيرون آمده بودم و رنج يك سال و نيم بازداشت 41پاييز سال     

گفتيم و شرايط سياسى جديدى را كه منتهى به تجديد فعاليت  زاده سخن مى نرفته بود، كه با برادر مجتبى عرب
سخن به آنجا رسيد كه امپرياليسم . كرديم جبهه ملى دوم و تأسيس جمعيت نهضت آزادى شده بود تحليل مى

چندماه «: زاده گفت برادر مجتبى عرب. را آغاز نموده است هاى جبهه ملى مطالعه نويى امريكا روى احزاب و سازمان
كرد مخفيانه به بهانه مطالعه روى احزاب و  پيش يك امريكايى كه خود را دوستدار ايران و نهضت ملى معرفى مى

ولى من به او شك بردم . وگوهايى كرد هاى جبهه ملى با بعضى مسئوالن نهضت آزادى تماس گرفت و گفت سازمان
خواهند اطالعاتى را كه از اداره جاسوسى  آنها مى. كنم او از سازمان جاسوسى وزارت خارجه امريكا باشد ن مىو گما

خواهد كتابى درباره  رسد به اين طريق تكميل و يا تصحيح كنند، او مدعى است كه مى ارتش امريكا و از سيا مى
 »!ناسيوناليسم ايران بنويسد

: بيروت بودم كه روزى آقاى دكتر كاظم صدر استاد دانشگاه اصفهان به من گفتدر  50سال بعد در پاييز  9    
گويد يك استاد امريكايى كه كتابى درباره مليت و مليون در ايران نوشته و  زاده رسيده كه مى اى از آقاى قطب نامه«

 »!قات و گفتگو كنندآيد و به آقاى فالنى بگوييد با او مال مخالف سياست امريكا در ايران است به بيروت مى
به آقاى صدر گفتم مانعى ندارد، اما آن دو سه دانشجوى . حدس زدم كه همان جاسوس وزارت خارجه امريكاست    

رفتيم و به هنگام بحث . جمعى به هتل او برويم مسلمان ايرانى دانشگاه امريكايى بيروت را هم خبر كن تا دست
اى كه با جبهه ملى دوم پيش  كارانه امپرياليسم امريكا و سياست فريبدرگير شديم و او در برابر حمالت من به 

ماهيت او را شناختم و دانستم كه . آميز بود گفتگويى موفقيت! گرفت، بنا كرد به دفاع و اثبات حسن نيت واشنگتن
زاده درست  او نه يك استاد علوم سياسى بلكه يك مأمور اطالعاتى ورزيده در آن لباس است و فرضيه مجتبى عرب

 .از آب درآمد
همراه ياسر عرفات با هيئت وزيران دولت موقت مالقات كرديم و بر سر ميز مذاكره، بغل  57هفته آخر بهمن     

: از او درباره تركيب هيئت دولت و وضعش پرسيدم گفت. دستم دكتر كاظم سامى وزير بهدارى وقت نشسته بود
: گفتم» .عضو نهضت آزادى است«: گفت» اش چيست؟ سابقه«سيدم پر» !ولى ما به اين اميرانتظام مشكوكيم«
ايم و  دانى اعضاى نهضت آزادى را يا ديده حال آنكه مى. ام حال نه او را ديده و نه اسمش را شنيده عجيب است تا به«

بعضى امور  57در اسفند » .خورد گوشم مى اين اسم اولين بار است كه به. شناسيم يا اسمشان را شنيده و از دور مى
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اتفاق افتاد كه سوءظنم را برانگيخت چون در پاكى و سادگى رئيس هيئت دولت شكى نداشتم، در اطرافش رد 
براى برگزارى مراسم  58اوايل فروردين . افتادم جستم و به ياد سخن آقاى دكتر سامى مى عامالن آن امور را مى

حركت مشكوكى ديدم و جوى آكنده از تأسف و . به خوزستان رفتم» منصورون«يادبود تنى چند از شهيدان 
همين «: آقاى اميرانتظام به بعضى از برادران عرب خوزستانى گفته است«: علت را جويا شدم گفتند. افروزى كينه

 »!ريزيم كشيم و به شطالعرب مى روزها هرچه عرب هست مى
و همين موضوع را مطرح كردند و چون  گفتم، عده كثيرى عرب مسلح وارد شدند در مسجدى در اهواز سخن مى    
شما از دولت «: وزير به راستى چنين چيزى گفته باشد در جواب آنها گفتم دانستم سخنگوى و معاون نخست نمى

و ! ايد كه چنين و چنان گفته است انقالب و از رهبرى انقالب چشم پوشيده و به يك نفر به نام اميرانتظام چسبيده
ن بازرگان او را ادب خواهد كرد، زيرا چنين حرفى خارج از اسالم و منحرف از انقالب اسالمى اگر گفته باشد برادرما

بعدها معلوم شد امپرياليسم از دو سوى مرز ايران و » .و سخنان امام امت بر اين حقيقت گواه است و بس. است
در همين ايام . نيم به راه اندازداندركار است تا تجاوز مسلحانه وسيعى را كه چندين ماه است گرفتار آ عراق دست

اى داد و در آن تأكيد كرد كه عباس اميرانتظام فقط دوسه ماهى عضو نهضت آزادى  نهضت آزادى ايران اعالميه
 .ايران بوده است

ر اى از اسالم د ها هزار نفر اميرانتظام را افشا كردم و گفتم كه ذره فردايش در آبادان در دانشكده نفت در ميان ده    
مغز و ذهن او نيست و از آقاى بازرگان خواستم كه به او اسالم بياموزد و او را راهنمايى كند تا بداند كه ايران خانه 

هاى اسالمى خانه همه  گونه كه فلسطين خانه ايرانيان مسلمان است و سراسر زمين همان. هاست فلسطينى
آموخت اسالم را، زيرا كه آن اندرز سودى  ه هردو نفر مىو بايد ديگرى ب. فايده بود مسلمانان است، اما عبث و بى

وزيرى دولت  هاى ضدانقالب و منحرف از اسالمش در مقام شامخ نخست نبخشيد و اميرانتظام با همه آن حرف
ها هزار مسلمان در  سخنانم را ده. جمهورى انقالب اسالمى ايران و سخنگوى دولت مهندس مهدى بازرگان ماند

چند هفته بعد، در شوراى مركزى حزب جمهورى . اكبر تأييد و تصديق كردند بادان با فريادهاى اهللادانشكده نفت آ
شناخت  ها پيش مى اسالمى، مسئله اميرانتظام مطرح شد كه مرحوم حاج مهدى عراقى كه اميرانتظام را از سال

ل شهر تهران خريد به مادرش گفت اى در شما وقتى خانه. خوانده است نماز نمى. گفت او پسر يعقوب روافيان است
كنى و اگر بخواهى تو را با خود به خانه شمال شهر  برم، چون چادر به سر مى كه تو را با خود به خانه جديد نمى

مادرش كه زنى مذهبى بود چون فهميد پسرش از او جدا و دور خواهد شد چند ! ببرم بايد چادرت را بردارى
ن فكر بود كه چادرش را از سر بردارد يا چادر را حفظ كند و از پسر جدا شود كرد و در اي روز گريه مى شبانه

 .مكان نمايد سرانجام تصميم گرفت چادرش را بردارد و با پسر عزيزش به شمال شهر نقل
اين شهادت كه از مردى صديق و امين و نزديك به خانواده اميرانتظام و در سياق بعضى از اتهامات ناروا از وى     
انگيز نيست  آور و شگفت آيا شگفت. د سخت در ما اثر كرد با سابقه زندگى اميرانتظام وتيپ فكرى او آشنا شديمبو

گردان بوده است و با مادرش رفتارى داشته كه  بهره و روى نماز و از افكار اسالمى بى ها بى اميرانتظامى كه سال
عنوان  ست و چنان است كه نهضت آزادى وجود او را بهرضاخان عامل انگليس و ضددين با مادران ايرانى داشته ا
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عنوان مؤسس  تحمل نكرده است، همان نهضت آزادى كه حسن نزيه و عباس سميعى و عباس رادنيا را به» عضو«
دهد در دولت انقالب اسالمى راه يابد و سخنگوى اسالم و مسلمين  خود پذيرفته است، چگونه به خود اجازه مى

هاى اسالمى كار كرده  سفيد مبارزان مسلمان است و همه عمر در انجمن وزيرى كه ريش خستشود؟ يا معاونِ ن
آيا رفتن كسى مثل اميرانتظام به درون چنين دولتى يك رخنه نيست؟ اميرانتظام به اعتراف خودش و ! است؟

هردو نفر با جاسوسان حال به اعتراف  با نهضت مقاومت رابطه داشته و درهمان 36تا  33آقايان بازرگان از سال 
امريكايى مثل كاتم رابطه داشته است و طبعاً ساواك از اين هردو رابطه با خبر بوده و باز آگاه بوده كه اميرانتظام با 

آيد؟  ادامه داشته چطور با عقل جور مى 57تا  1339رهبرى نهضت آزادى در رابطه است و اين رابطه از سال 
سال تمام با رهبرى نهضت مقاومت و نهضت آزادى ايران  25يعنى  1357تا  1332ساواك بداند كه كسى از سال 

حال آنكه همه كسانى را كه در ! در رابطه و همكارى است و هرگز به فكر دستگيرى و مجازات و حبس او برنيايد؟
كه قول نهضت آزادى عضويت و فعاليت داشتند بدون استثنا دستگير و زندانى و محكوم كرده است، مگر كسانى 

چطور ممكن است ساواك حتى يك بار به . دادند پس از آزادى فعاليت سياسى نكنند كه به همين شرط آزاد شدند
اى در  آيا نه اين است كه رابطه اميرانتظام با نهضت مقاومت و نهضت آزادى ايران رابطه! سراغ اميرانتظام نرود؟

 بوده است؟خدمت امريكا و بالنتيجه در خدمت ساواك و رژيم شاه 

ام و در  شان را داشته شخصيت و مبارز مسلمان را كه من هم افتخار همراهى 200تا  150عباس اميرانتظام     
اند، دو  مقام بوده تن از اعضاى شوراى مركزى حزب جمهورى اسالمى و چند تن از روحانيان عالى ميانشان هفت

ع طريق كرد و نگذاشت به سرزمين اسالمى ليبى برويم و در روز در فرودگاه مهرآباد نگاه داشت و بر ما قط شبانه
او علناً در ميهن اسالمى راهبندى . هاى نظامى امريكا از خاك پاك ليبى شركت كنيم جشن سالگرد برچيدن پايگاه

خائن كارش با ديد اسالمى هيچ فرقى با راهزنى كه راه مشهد و تبريز را ببندد نداشت، يا با كار شاه . و راهزنى كرد
ها  اما همين اميرانتظام راه فرودگاه مهرآباد را بر روى ده. بست كه راه مردم مسلمان را به سوى مكه و عتبات مى

آن هم چهار روز پس از پيروزى . هزار امريكايى و انگليسى و بلژيكى و فرانسوى و ضد انقالب و ساواكى گشود
هاى دزدى به  اى از اموال و ثروت هاى خارجى با باروبنه ا گذرنامهانقالب تا بختيار با گذرنامه فرانسوى و بختيارها ب

 ».خارج گريختند، اين هم سندش
 ...تيمسار فيروزى مديركل هواپيمايى كشورى    

ها با دستور دولت نوشتم كه  وزير براى تهيه تسهيالت خروج امريكايى عنوان معاون نخست اى است كه بنده به نامه( 
 :كنم حاال با اجازه جواب ايشان را عرض مى )قبالً قرائت كردم

  باسمه تعالى 
  روزنامه جمهورى اسالمى 
جانب را در جواب مقاله آقاى  احتراماً خواهشمند است دستور فرماييد طبق قانون مطبوعات توضيحات اين 

درج شده بود در  17/2/60كه در آن روزنامه در تاريخ » پرونده كاتم و اميرانتظام«الدين فارسى تحت عنوان  جالل
 .با همان حروف چاپ نماييد 5همان صفحه اول و صفحه 
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 :كنم من ابتدا به سه دليل از ايشان تشكر مى    
كنم و همين باعث نوشتن اين مقاله  از اينكه زحمت آمدن به دادگاه را به خودشان دادند و آمدند تشكر مى. 1    

آمدند و مدافعات مرا  ب جمهورى اسالمى ايران به دادگاه مىاى كاش همه مؤسسين و مسئولين حز. شده است
 .شنيدند مى
از اينكه ايشان مطالبى را كه به قول خودشان طى ساليان دراز بر دوش كشيده و از ديارى به ديار ديگر و از . 2    

ند و در روى ميز دادگاه اند و باالخره توانستند با بيانى شيوا آن را به رشته تحرير درآور شهرى به شهر ديگر برده
 .كنم جنايى انقالب قرار دهند تشكر مى

 .كنم اند تشكر مى هاى مرا صادقانه در نامه خودشان نقل فرموده از اينكه مصاحبه. 3    
پردازيم و قضاوت را به خداوند و به عهده هموطنان عزيز و مسلمان واگذار  حال با هم به بررسى اين نامه مى    
 .نمايم مى
بودن اميرانتظام و نهضت آزادى و نهضت مقاومت را  اند كه در اين نامه امريكايى الدين فارسى خواسته آقاى جالل    

ى امريكا با تمهيداتشان به عده قليلى از مردم وطن ما با اين مدارك ساختگى القا »سيا«طور كه جاسوسان  همان
ا كنند و در سطح بسيار وسيعى به همكارى با ساواك و برخالف حق همان را الق! كردند، ايشان هم كه مسلمانند

اى با  گيرى فرمودند كه جبهه ملى دوم و تأسيس نهضت آزادى رابطه شاه و رژيم طاغوت پيوند دهند و بعد نتيجه
خواهد كتابى درباره ناسيوناليسم ايران بنويسد  عنوان اينكه مى به ايران داشته و كاتم به 1341آمدن كاتم در سال 

 .ه ايران آمده استب
در «اند كه  اند و بعد اظهار  فرموده بعد از شك و ترديد دكتر كاظم سامى درباره اميرانتظام سخنى به ميان آورده    

 ».پاكى و سادگى مهندس بازرگان شكى نداشتند
بوده است كه اعراب بعد درباره احساسات مردم خوزستان درباره اميرانتظام در رابطه با اينكه اميرانتظام گفته     

فارس ريخت، صحبت فرمودند كه با دورانديشى خودشان جلوى آن احساسات را  خوزستان را بايد كشت و به خليج
اعالميه نهضت آزادى كه گفته است اميرانتظام فقط سه ماه عضو نهضت بوده و ] هم اشاره كردند به[بعد . اند گرفته

 .نهضت آزادى نسبت به اميرانتظام تبرى و بيزارى داشته است ديگر هيچ سمتى در آن حزب ندارد و صريحاً
اميرانتظام فرمودند كه با خواندن اين مصاحبه پى به ماهيت اميرانتظام  58فروردين  25بعد درباره مصاحبه     

دقت و  كفار با نهايت«هايى است كه  اند كه آنچه اميرانتظام در اين مصاحبه گفته، همان گيرى كرده بردند و نتيجه
 .»اند امانت در اسناد نقل كرده

ها هزار نفر در  ، اميرانتظام را در حضور ده58فروردين  26بعد اضافه فرمودند كه فرداى آن روز يعنى در     
اى از اسالم در مغز و ذهن اميرانتظام نيست و از بازرگان  اند كه ذره اند و فرموده دانشكده نفت آبادان افشا كرده

اما اين تقاضايى عبث بوده و شخص سومى الزم بوده كه به اميرانتظام . بياموزد]اسالم [كه به اميرانتظام اند  خواسته
بعد هم اضافه . چون بازرگان نصايح ايشان را نپذيرفته و اميرانتظام را كنار نگذاشته است. و بازرگان اسالم را بياموزد

 .اند بادان بياناتشان را تأييد كردهها هزار مسلمان در دانشكده نفت آ اند كه ده فرموده
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بعد از اينكه مسئله اميرانتظام در شوراى مركزى حزب جمهورى اسالمى طرح شده سخنان مرحوم عراقى را ذكر     
خوانده و وقتى هم  پدرش يعقوب بوده است، نماز نمى. شناخته كردند كه مرحوم حاج مهدى عراقى اميرانتظام را مى

ل جديدش در شمال تهران نقل مكان پيدا كند، مادرش را وادار كرده كه چادر را از سر خواسته به منز كه مى
اند كه  بعد تأييد فرموده. بردارد، يعنى همان كارى را كه رضاخان عامل انگليس و ضد دين با مادران ايرانى داشته

ودند كه به همين دليل است گيرى فرموده ب بعد نتيجه. مادرش زنى مذهبى بوده و ناراحت از اين تقاضاى پسرش
همان نهضت آزادى كه حسن نزيه، عباس رادنيا و عباس . عنوان عضو تحمل نكرده است كه نهضت آزادى او را به

 .داشته]  قبول[عنوان مؤسس  سميعى  را به
وزيرى  خستاند كه اميرانتظام با چنين خصوصياتى چگونه به دولت انقالب راه يافته و معاون ن بعد سؤال فرموده    

هاى اسالمى كار كرده شده است؟ بعد باز سؤال  سفيد مبارزان مسلمان است و همه عمر در انجمن كه ريش
 در دولت اسالمى نيست؟» رخنه«اند كه وجود اميرانتظام يك  فرموده

ا نهضت مقاومت اميرانتظام ب 1336تا  1333هاى  اند كه بنا به اعتراف اميرانتظام و بازرگان در سال بعد فرموده    
حال طبق اعتراف بازرگان و اميرانتظام با جاسوسان امريكايى مثل كاتم رابطه داشته است  داشته و درهمان» رابطه«

اند جز  به همين دليل همه اعضاى نهضت مقاومت و نهضت آزادى توقيف شده. دانسته و طبعاً هم ساواك مى
و » رابطه«سال در كار سياسى باشد  25آيد كه آدم  درنمى اند كه به عقل جور بعد سؤال فرموده. اميرانتظام

اند كه آيا اين دليل رابطه  اند و دومرتبه سؤال فرموده داشته و هرگز به فكر دستگيرى او برنيامده» همكارى«
 اميرانتظام با نهضت مقاومت و نهضت آزادى در خدمت امريكا و ساواك و رژيم شاه نبوده است؟

روز در فرودگاه نگهداشته و  دند كه اميرانتظام پنجاه تا دويست نفر مبارز مسلمان را دو شبانهبعد اضافه فرمو    
اند و با كار شاه خائن در جلوگيرى از رفتن  و اين عمل را يك عمل راهزنى ناميده. نگذاشته كه آنها به ليبى بروند

از پيروزى انقالب اميرانتظام دستور داده است كه چهار روز پس  اند، درحالى مردم مسلمان به عتبات مقايسه فرموده
امريكايى و انگليسى و فرانسوى ضدانقالب و ساواكى و بختيار با بار و بنه از كشور بگريزند و اين  1000كه روزى 

 .اند هم سندش، نامه اميرانتظام را به رئيس هواپيمايى كشورى نقل فرموده
دادن است و قضاوت را به خداوند و هموطنان عزيز و  فه من توضيحطور كه در شروع نامه ذكر كردم وظي همان    

 .كنم مسلمانم واگذار مى
اند همان تصويرى را كه سازمان جنايتكار سياى امريكا از  الدين فارسى با ذكر اين تاريخچه خواسته آقاى جالل    

دل ما تلقين  بعضى از مردم ساده نهضت مقاومت، نهضت آزادى، دولت موقت، جبهه ملى و اميرانتظام ساخته تا به
 .اند، تصوير نمايند خصوص امريكا بوده كند كه اينها از روز اول تولد، بنده و زرخريد خارجيان به

. »در پاكى و سادگى مهندس بازرگان شكى نداشتند«اند كه  اند و گفته ابتدا از بازرگان ستايشى به عمل آورده    
اند و بازرگان را  اميرانتظام، پى به ماهيت اميرانتظام برده 58فروردين  25احبه بعد در آنجا كه پس از خواندن مص

اما اين تقاضايى «: اند نصيحت فرمودند تا اميرانتظام را كنار بگذارد و بازرگان به نصيحت ايشان توجه نكرده، فرموده
 .»عبث بوده و شخص سومى الزم بوده كه به اميرانتظام و بازرگان اسالم بياموزد
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سفيد مبارزان مسلمان است و همه  وزيرى كه ريش نخست«عنوان اينكه  بعد دومرتبه آقاى مهندس بازرگان را به    
 .اند معرفى كرده» هاى اسالمى كار كرده عمر در انجمن

اشد ب بودن خدمتگزاران واقعى خود مى ها و القاى وابسته گويى اين تناقض]  در معرض[هاست كه شايد  ملت ما ماه    
 .وخوشبختانه در صحنه سياست حضور دارد و قضاوت صحيح به عمل خواهد آورد

  
  درباره احساسات مردم خوزستان و داليل آن 
اهللا شبير خاقانى تلفن  از خرمشهر به دفتر من تلفنى شد و گوينده، تلفنى گفت كه از منزل آيت 57اواخر اسفند  

در اين پيام توضيح داد كه پس از پيروزى انقالب . وزير دارد نخست كند و پيامى براى آقاى مهندس بازرگان، مى
جمعيتى به نام جمعيت رزمندگان خلق عرب در خوزستان به وجود آمده و مركز آن در خرمشهر است و 

هاى آنها از طرف دولت جواب موافق داده نشود، خوزستان را تجزيه  هايى دارد كه چنانچه به خواسته خواسته
 .خواهند كرد

هنوز چند هفته از «: دهنده گفتم به پيام» تجزيه خوزستان«من پس از شنيدن آخرين قسمت پيام ايشان يعنى     
پيروزى ملت ما نگذشته است و اگر كسى صحبت از تجزيه خوزستان بنمايد، ملت قهرمان و انقالبى ما همه آنها را 

رى داد و قبل از دادن گوشى تلفن، به من گفت خود گوينده، تلفن را به شخص ديگ. »فارس خواهند ريخت به خليج
زدند،  سختى فارسى حرف مى اهللا شبير خاقانى كه به آيت. كنند، من گوش دادم اهللا شبير خاقانى صحبت مى آيت

تو به بازرگان بگو كه بايستى اين كارها را در خوزستان انجام دهد و تعدادى امور «: بسيار عصبانى با پرخاش گفتند
ردند و من بدون حتى يك كالم به پيام ايشان گوش دادم و ايشان پس از اتمام پرخاششان به من، گوشى را شم

 .وزير رساندم و ايشان از اين رفتار تعجب كردند من عين ماوقع را به اطالع آقاى نخست. تلفن را به زمين زدند
ن به اطالع امام و جامعه روحانيت در قم و عنوان پرخاش من به ايشا اما متأسفانه اين عمل را برخالف حق به    

تأثير اين گزارش خالف واقع روح . تهران رسانيدند و در خوزستان نيز تبليغات وسيعى بر ضد من و دولت كردند
امام را نيز مكدر ساخت و با وجود توضيحات مفصل و مكرر آقاى مهندس بازرگان، در روز عيد كه براى عرض 

به همين دليل در سفرى به اتفاق آقاى مهندس . لت به قم رفته بوديم ناراحت بودندتبريك به اتفاق هيئت دو
اهللا شبير خاقانى واقعيت را كه پرخاش ايشان بود به من، نه پرخاش  بازرگان به خرمشهر و آبادان رفتيم و خود آيت

خرمشهر و آبادان جوى  اما در موقع ورود ما به. من به ايشان براى آقاى مهندس بازرگان و جمع بيان كردند
برخالف حق عليه من ساخته بودند و برادران عرب ما را با اين گزارش خالف عصبانى و ناراحت كرده بودند و با 

وجود توضيح آيت اهللا شبير خاقانى در مسجد جنب منزلشان آقاى مهندس بازرگان موفق نشدند كه صحبت كنند 
. طئه براى قتل من ترتيب داده شده بود كه خداوند مرا حفظ كردجا تو ولى در همان. و خرمشهر را ترك كرديم

اين موضوع تا حدود يك ماهى در آن شرايط سنگين دولت موقت، . نفر ديگر از برادران عربمان مجروح شدند سه
 .هنوز به صورت مبهم براى امام باقى بود، تا اينكه با كمك خداوند حقيقت بر ايشان هم آشكار شد

  
  فروردين 25احبه مطبوعاتى درباره مص 
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اند كه پس از خواندن اين مصاحبه پى به ماهيت اميرانتظام  الدين فارسى در مقاله خودشان فرموده آقاى جالل 
 .كنيم با قبول حضور خداوند، اين مصاحبه را با هم مرور مى. اند برده
ن است كه پس از مسافرت آقاى ياسر قبل از اينكه مصاحبه را ذكر كنم، ضرورى است توضيحى بدهم و آن اي    

اى چاپ كرده بود و در آن مقاله گفته شده بود كه دولت ايران  عرفات به ايران و مراجعت ايشان، مجله الثوره مقاله
اين مقاله را قسمت مطبوعات به . تعهد كرده است همه نوع اسلحه و پول در اختيار برادران فلسطينى قرار دهد

رسانيده بود و طبق روال كار روزانه، هر روز ابتداى وقت، كليه معاونين به خدمت آقاى وزير  عرض آقاى نخست
ضمناً اظهارنظر . شد گرفت و تقسيم مى رفتيم و كارهاى روزانه مورد بحث قرار مى وزير مى مهندس بازرگان نخست

ت، نظريه دولت را منعكس عنوان سخنگوى دول شد و من به دولت درباره هر مطلبى در اين جلسات به من گفته مى
وزير پس از ديدن اين مقاله به من فرمودند كه دولت موقت كه  در روز قبل از اين مصاحبه، آقاى نخست. كردم مى

من مصاحبه مطبوعاتى موردنظر آقاى . چنين تعهدى را نداده است، آن را در مصاحبه مطبوعاتى تكذيب كنيد
 :اما خود مصاحبه. لت منتخب امام انجام دادمالدين فارسى را با دستور مستقيم دو جالل

گونه تعهدى براى دادن  دولت ايران هيچ«: بخش فلسطين گفته بود اميرانتظام درباره روابط ايران با سازمان آزادى    
اما . المللى كه بتوانيم به آنها خواهيم كرد ما هر كمك معنوى در مجامع بين. ها نكرده است اسلحه به فلسطينى

 ».ايم وجه دادن اسلحه را به آنها تعهد نكرده يچه به
 خُب ايشان انتظار داشتند كه من نظرياتى مغاير با نظر دولت داشته باشم؟    

دانند، از جمله اينكه به  ها خودشان را در ايران صاحبخانه مى شود كه فلسطينى گفته مى«: خبرنگار پرسيد    
گويند ما  كنند و مى روند و بازجويى مى ها مى مثالً به هتل. دهند مىكنند و دستوراتى  جاهاى مختلف سركشى مى

طور در خرمشهر هم كارهايى  همين. دانند كنيم و خودشان را نماينده دولت مى وزيرى زندگى مى در نخست
 »آيا آنها حق چنين اعمالى را دارند؟. كنند در امور مملكت دخالت مى. كنند مى
تنها آنها ندارند بلكه هيچ فرد خارجى حق مداخله  وجه، چنين حقى را نه هيچ خير، به نه«: سخنگوى دولت گفت    

 ».اين شامل همه كشورهاى خارجى از جمله فلسطين است. در امور ما را ندارد
شنيديد، سياست دولت ضمن رعايت كامل  15/2/60شنبه  دادگاه محترم، شهادت آقاى دكتر يزدى را در روز سه    

 .عهده داشته باشد دران فلسطينى اين بود كه امور داخلى كشور را خود دولت بهاحترام برا
بخش فلسطين يك دفتر در تهران تأسيس كرده و دفتر دومش را  سازمان آزادى«: خبرنگار راديوتلويزيون پرسيد    

منطقه دامن  عربيسم در آن كند ايجاد چنين دفترى در خوزستان به مسئله پان دولت تصور نمى. در خوزستان
 »بزند؟

همين فكر را دولت هم كرده و تصميماتى گرفته كه در چند روز آينده شاهد آنها «: سخنگوى دولت گفت    
 .»خواهيد بود

بخش فلسطين در  است حرف شما را به اين تعبير كنيم كه دفتر سازمان آزادى ممكن«: خبرنگار آيندگان پرسيد    
 »شود؟ خوزستان برچيده مى
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بايد بدانيد كه دولت متوجه همه . شود زنم ولى اقدامات ديگرى مى من اين حرف را نمى«: خنگوى دولت گفتس    
 »حركات در خوزستان هست

آقايان شما باز شهادت و توضيحات آقاى دكتر يزدى وزير امور خارجه را در محضر دادگاه شنيديد، آيا مطالب     
 فوق برخالف سياست دولت بوده است؟

ها، مثالً عزالدين حسينى، اوراقى در شهر منتشر شده مبنى بر  درباره بعضى«: برنگار روزنامه ميزان پرسيدخ    
 »كند؟ دولت در اين باره چه مى. اند اينكه همكار ساواك و رژيم سابق بوده

دولت در . به سازمان امنيت حمله شده و مقدارى اسناد آن به دست مردم افتاده است«: سخنگوى دولت گفت    
 .»توانيم بكنيم گونه نقشى ندارد و ما صحت و سقم آنها را تأييد و يا تكذيب نمى انتشار آنها هيچ

 عنوان يك مسلمان قبل از تحقيق حق داشتم اظهارنظر بكنم؟ آيا من به    

عنوان سخنگوى  بهاند كه آنچه بر زبان اميرانتظام صريحاً و علناً  آقاى فارسى در آخر اين قسمت اضافه فرموده    
صورت گزارش از زبان اميرانتظام  وزير رفته است، همان است كه در اسناد النه جاسوسى به دولت و معاون نخست

 .ثبت شده است
فرماييد كه مطالب علنى و رسمى مرا به نام گزارش محرمانه اين دشمنان خدا و بشريت  خُب مالحظه مى    

 !غيباند و اين هم شاهدى از  منعكس كرده
هاى خبرى در ميان خودشان با نهايت دقت و  كفار در گزارش«اند كه  الدين فارسى اضافه كرده اما آقاى جالل    

 ».اند تا مصالح خود را در پرتو آن حقايق بسنجند و حفظ كنند امانت نقل كرده
ادستانى و آقاى هموطنان عزيز مالحظه فرماييد كه چه شباهت عجيبى بين استدالل نماينده محترم د    

طور كه قبالً هم عرض كردم قضاوت را به  همان. وجود دارد» سيا«الدين فارسى در امانتدارى و دقت عوامل  جالل
 .گذارم خداوند و ملت ايران وامى

شدن هويت اميرانتظام،  فرمايند كه بنا به اعتقاداتشان برمبناى مشخص الدين فارسى اعتراف مى آقاى جالل    
پايه و اساس اعتقادشان هم يكى . ها هزار نفر افشا فرمودند م را در دانشكده نفت آبادان در مقابل دهاميرانتظا

هاى  دليل القاى مطالب خالفى بود كه توضيح دادم و يكى هم مصاحبه دل خوزستان به احساسات مردم ساده
 .شده دولت منتخب امام تصويب

اند و باز به خاطر داريد كه نماينده محترم  دل برده يان سادهايشان گوى سبقت را در افشاگرى از دانشجو    
مطلبى بود كه ابطال آنها را من با كمك خداوند  20دادستانى نيز پايه و اساس قضاوتشان براى دفاع از اين پرونده 

 .در اين دادگاه ثابت كردم
همان كارى را كردم كه رضاخان نوكر انگليس ام كه چادرش را بردارد و  اما درباره اينكه من مادرم را مجبور كرده    

من از اين اعتراف صادقانه . اند كه مادر اميرانتظام زنى مذهبى بود و از اين كار بسيار ناراحت شد كرده، اضافه فرموده
كنم، اين مطلب را به اطالع  كنم و از ايشان خواهش مى ايشان از اينكه مادرم زنى مسلمان و مذهبى بوده تشكر مى
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اند كه اميرانتظام يهودى است، الاقل خود اين خدمت  چون بارها ايشان اعالميه داده. اى محمد منتظرى برسانندآق
 .بزرگى است

اما درباره عضويت من در حزب نهضت آزادى و ستايش ايشان از حسن نزيه و عباس رادنيا و عباس سميعى و     
هاى اسالمى كار كرده  مان است و همه عمر را در انجمنسفيد مسل وزير مهندس بازرگان ريش اينكه آقاى نخست

است؛ توجه خوانندگان و شنوندگان محترم را به چندين سطر قبل كه ايشان فرمودند، نصيحت به بازرگان تالش 
 .كنم بايست به اميرانتظام و بازرگان اسالم را بياموزد، جلب مى عبثى بود چون شخص سومى مى

اوالً : كنم عرض مى. سال حتى يكبار توقيف نشده است 25ان فرمودند انتظام در مدت اما درباره اينكه ايش    
ثانياً از نظر اطالع ايشان اميرانتظام . بسيارند از برادران ما در نهضت مقاومت و نهضت آزادى كه هرگز توقيف نشدند

 .وم رحيم عطايى و حسن نزيهيكبار تنها و در كميته شهربانى و يك بار به اتفاق مرح. دوبار توقيف شده است
اما درباره اينكه اميرانتظام مانع مسافرت آقايان شده و كارش مانند راهزنى بوده كه راه مشهد و تبريز را ببندد و     

شده است فرمايش ايشان كذب محض است و مسئله اين  يا شاه خائن كه مانع مسافرت مسلمانان به عتبات مى
وزيرى بودم و آقاى دكتر يزدى كه مسئول عبور از مرزها بودند و شما  ر نخستاست كه يك روزى كه فقط من د

اى  وزيرى نبودند، از فرودگاه به من تلفن شد و گفتند كه عده شهادت ايشان را در اين دادگاه شنيديد در نخست
بعد كه آقاى يزدى دهنده گفتم آقاى يزدى نيستند و  من به پيام. خواهند از كشور خارج شوند و اجازه ندارند مى

 .ام آمدند اين مطلب را به اطالع ايشان رسانيدم و مطلقاً در اين امر دخالت نداشته
 :اند كه مفصالً به استحضار دادگاه رساندم كه در آخرين مطلب، خروج افراد امريكايى و انگليسى را مطرح كرده    
 .اجازه دولت بوده است. 1    
وجه مسئوليت كنترل پاسپورت مسافر، ارز و  هيچ الت ورود به ساختمان بوده و بهدستور براى ايجاد تسهي. 2    

 .گمرك را نفى نكرده است
بودن ترافيك مهرآباد بوده و برخالف اظهارات جناب ميرمهدى و يا  دليل سنگين اجازه از پاويون دولتى به. 3    

قدر  بلكه تمام مقررات حتى براى رهبر عالى. ندارداش اين نيست كه كنترل وجود  اى، پاويون دولتى معنى تصور عده
دليل وجود پاويون دولت از نظر امنيت و احترام مسئولين كشور است، . شود كشور هم در پاويون دولتى اجرا مى

شود در پاويون دولتى هم اجرا  هاى عادى انجام مى يعنى كليه مقرراتى كه در ساختمان. بدون حذف مقررات
 .اطالعى او از مقررات است خالف آن را گفته باشد دليل بى اگر كسى. شود مى
طبق شهادت آقاى دكتر يزدى و مدارك آقاى رضا مسموعى مسئولين امور مرزهاى قانونى كشور، حتى يك . 4    

 .اند و در انبارهاى مربوطه است قطعه از اموال دولت ايران هم خارج نشده بلكه همه آنها را صورت مجلس كرده
  

 ».اين مطلب شما تكرارى است«: گيالنى(    
 )».دهم، آخرين قسمت آن است جواب ايشان را دارم مى«: اميرانتظام    
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عنوان يك مقام مسئول نهضت مقاومت ملى و  اما درباره آقاى كاتم به استحضار دادگاه محترم رساندم كه به. 5    
 .ام بعد نهضت آزادى و شوراى انقالب او را ديده

جه دادگاه محترم و هموطنانم را به اين مطلب بسيار ظريف كه در آخرين ساعات دادگاه براى ضبط در تاريخ تو    
امريكا و  CIAلطفاً دقت فرماييد كه چه شباهت عجيبى بين اين اتهامات ساختگى . نمايم كنم جلب مى عرض مى
سوسى بيان شده و بيانات آقاى محمد ماه قبل از تصرف النه جا 8الدين فارسى كه  هاى استاد جالل افشاگرى

 .لطفاً توجه فرمايند. منتظرى در چندين ماه قبل از تصرف النه جاسوسى، وجود دارد
    CIA  امريكا با ساختن اين اسناد، اميرانتظام را ضد دين، ضد مردم، ضد اسالم، ضد انقالب، ضد امام و ضد

روز قبل از تصرف  250الدين فارسى نيز در حدود  استاد جالل. روحانيت و همكار و همراه امريكا معرفى كرده است
ضد دين، ضد اسالم، ضد ايران، : النه جاسوسى پى به هويت اميرانتظام برده است و تصادفاً اميرانتظام را با داليل

ز عجب شباهتى؟ آقاى محمد منتظرى نيز ا. ضد انقالب، ضد امام، ضد روحانيت و همكار امريكا، رسوا كرده است
هاى متعدد، اميرانتظام را عامل امريكا، يهودى،  هاى فراوان و سخنرانى ابتداى شروع كار دولت موقت با نشر اعالميه

 .ضد دين، ضد خدا، ضد امام، ضد روحانيت، ضد انقالب و دشمن مردم معرفى كرده است
 :الدين فارسى اما سخن من با آقاى جالل    
دوش كشيديد و من  مى كاتم و اميرانتظام را ساليان دراز از ديارى به ديار ديگر بهآقاى فارسى، شما پرونده موهو    

تر از گذشته  اما حاال بار شما سنگين. خوشحالم كه در روى ميز دادگاه گذاشتيد تا ملت ايران به حقايق آن پى ببرند
سزاى خود خواهيد  عدل الهى به دوش خواهيد كشيد و در پيشگاه است و بار گناه اين اتهام را تا صحراى محشر به

شما با خواندن مدافعات من هنوز كه هنوز است اصرار داريد، اتهامات موهومى شياطين را كه با داليل . رسيد
. ام، باز در ذهن هموطنان ما زنده نگهداريد و اين تفريق بين امت مسلمان ما را حفظ كنيد غيرقابل انكار رد كرده

خداوند شما و امثال شما را به راه خودش هدايت . زوى هدايت شما را بكنم راهى ندارممن جز اينكه از خداوند آر
 .فرمايد

 .كنم دهنده عنايت پروردگار است برايتان يادآورى مى در خاتمه شعرى را كه نشان    
 چراغى را كه ايزد برفروزد 

 هرآن كس پف كند ريشش بسوزد
  

         
 ».قط، نظرات، بقيه مطالبتان هم جلسه فردااما آخرين قسمت ف«: گيالنى    
 »جلسه چى آقا؟«: اميرانتظام    
 ».شنويم جلسه فردا بقيه مطلبتان را مى«: گيالنى    
 ».بسيار خوب«: اميرانتظام    
جلسه را براى فردا موكول . به هر صورت، مشكالت ديگرى داريم بعدازظهر هم محاكمه ديگرى هست«: گيالنى    
 ».كنيم مى
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 ».عيبى ندارد هرچه شما بفرماييد«: اميرانتظام    
عنوان تنفس براى صبح فردا  هم برسانند، جلسه به شنويم و شهود له و عليه فردا حضور به فردا مى«: گيالنى    

 ».صبح تعطيل گرديد 10ساعت 
  
  
  
  
  
  

  جلسه سيزدهم    
 )1360ماه  بهشت اردى 21(    

  
لسه محاكمه عباس اميرانتظام در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى مركز، رئيس دادگاه با در آغاز سيزدهمين ج 

بعضى از آقايان نامه دادند براى شهادت عليه و يا له آقاى «: شدن محاكمه اميرانتظام گفت اشاره به طوالنى
اند كه راجع به اتهام آقاى  نوشته اند، در اين نامه هيئت وزراى اى هم هيئت وزراى دولت موقت داده نامه. اميرانتظام

 15هيئتى كه آن را . اميرانتظام در انحالل مجلس خبرگان همه ما شريكيم اگر جرمى باشد همه ما شريكيم
ام اگر جرمى باشد  نفرشان امضا كرده بودند و آقاى دكتر يزدى كه امضا نكرده بود گفته من هم با اينكه امضا نكرده

 )46.(شريكم
شرع از شاهدان حاضر در جلسه دعوت كرد اگر مطلبى عليه يا له متهم دارند بيان كنند تا متهم در  سپس حاكم    

 .آخرين قسمت دفاعياتش پاسخگوى همه مطالب باشد
  
  شهادت محمد منتظرى 
طور كه با اين پرونده برخورد  در اين مسئله آن«): 47(عنوان شهادت عليه متهم گفت آنگاه محمد منتظرى به 

صورتى است كه مثل اينكه هيچ كارى انجام نشده و خبرى  شود با اينكه اين همه اسناد و مدارك وجود دارد به مى
نبوده است و دادگاه بايد بررسى كند كه آيا اصالً مسئله جاسوسى وجود دارد يا خير و اين اطالعات و اخبارى كه 

 شده است؟ گرفته چگونه استفاده مى درا ختيار دشمن قرار مى

انقالبى كه چشم اميد  -مسئله ديگرى كه بايد بررسى شود اين است كه چرا بايد در اوايل پيروزى انقالب     
اگر ما و امام امت اين مسائل را پيگيرى نكنيم ). 48(اين گونه بازيچه قرار بگيرد -مستضعفان جهان به آن است 

اند و سفارت را گرفته و  يم كه چرا اصالً اينها رفتهسال بعد بايد شاهد محاكمه دانشجويان پيرو خط امام باش يك
شما توجه فرماييد حاال اگر ارتش عراق از وضعيت ارتش و مواضع ما اطالعاتى داشته باشد ! اند مدارك را افشا كرده

چقدر اين مسئله به نفع وى خواهد بود؟ اين مسئله درست مصداق اطالعاتى است كه آقاى اميرانتظام چه قبل و 
ريزى شده پيش  داد تا آنها از روى نقشه و برنامه از قبل طرح بعد از پيروزى انقالب در اختيار امريكاييان قرار مىچه 
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لذا خواهشم از . هاى شيطانى خود را بر همين منوال پياده كند بروند و نقاط قوت و ضعف انقالب ما را درك و نقشه
 ».ارهاى آقاى اميرانتظام را مورد توجه قرار بدهندآقاى محمدى گيالنى اين است كه مجموعه و تركيب ك

اندازند به آنها  كنند با وحشتى كه در دل كشورهاى جهان سوم مى ها سعى مى ابرقدرت«: محمد منتظرى افزود    
با وجود اين يك گروه از كشورها كه انقالبشان پايه مردمى . ها باشند ثابت كنند كه بايد وابسته به يكى از ابرقدرت

ش اين است كه ما »تز«ولى متأسفانه در داخل كشور ما جمعيت نهضت آزادى . دارد زير بار اين ننگ نرفتند
دين و  خُب، شوروى كه بى. ها قد علم كنيم و بايد حتماً به يكى از آنها وابسته باشيم توانيم در مقابل ابرقدرت نمى

من شخصاً اين حرف را از تمام . سته به امريكا باشيمملحد است، انگليس هم كه ضعيف است، بنابراين ما بايد واب
 »)49.(ام سران نهضت آزادى شنيده

شدن بعضى از افراد در اوايل  يك مسئله كه براى من عجيب بود بزرگ«: محمد منتظرى در ادامه شهادتش افزود    
قط به خاطر اين بود كه امريكا تجليل از اين گونه افراد ف. ها ها و ميناچى پيروزى انقالب بود، مانند حسن نزيه

به همين جهت است كه ما . هاى خودش استفاده كند عنوان مهره خواست بعداً از اين افراد در سطح ادارات به مى
ها  ها و مدنى بينيم كه اصوالً امريكايى خالص هستند، مانند محققى افرادى را در زمان دولت موقت در رأس كارها مى

شدن او  در ايران كه پس از زندانى» سيا«رتبه  ار مقدم، رئيس ساواك و يكى از عناصر عالىدر رأس ارتش و يا تيمس
 .ها براى آزادى او از زندان كه ننمودند چه جانفشانى) نهضت آزادى(توسط عناصر انقالبى همين آقايان 

خواستند ما را  اينها مى. تشكل ديگرى اس ها مخالفيم ولى مخالفت ما با امريكا به ما با ابرقدرت! مرگ بر ما    
 محمد منتظرى [هاى آنها  حاال متأسفانه روزنامه. درست به دامن امريكا بيندازند

  
  
  

 27عكس شماره     
  
  
  
دادن آن كشور، براى  كردن خطر شوروى و غول جلوه سعى دارند كه با بزرگ] اى به نام دو روزنامه نمود اشاره 

 ».كا محملى بتراشندچسبيدن خودشان به دامن امري
وجود بياورند كه مجاهدين خلق در رهبرى  خواستند سپاهى به آقاى توسلى و دكتر يزدى مى«: وى اضافه نمود    

ها را منحل كنند و از سوى ديگر چنگ  خواستند كميته اين سپاه شركت داشته باشند، از طرف ديگر اين آقايان مى
 .هاى انقالب انداخته بودند به دادگاه

نفر اعدام شوند، ولى اين آقايان اجراى اين امر را چندين روز به  24در اوايل پيروزى انقالب بنا بود در يك روز     
تازه اعدام اين چهار نفر هم به صورتى بود كه . عقب انداختند و بعد هم چهار نفر از بيست و چهار نفر اعدام شدند

 ».كنم گيرم و اينها را اعدام مى تير در دست مى ند من خودم هفتدادند كه اگر اينها اعدام نشو امام پيغام مى
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اميرانتظام تنها نبوده بلكه در رأس بوده است تا خبرها را به امريكا بدهد و افرادى مانند محمد «: وى افزود    
گزارش  طور كه در طبق اسنادى كه به دست آمده، همان. اند توسلى و ناصر ميناچى نيز در اين ارتباطات بوده

در همين اسناد آمده . اند سوليوان سفير سابق امريكا وجود دارد افرادى از نهضت آزادى نيز با آنها در تماس بوده
است كه نهضت آزادى مايل است با يك هيئت امريكايى صحبتى در مورد روابط ايران و امريكا داشته باشد و 

 ».خواستار روابط خوب با امريكاست
ر رابطه با حكمى كه چهار روز پس از پيروزى انقالب، اميرانتظام براى خروج اتباع خارجى داده محمد منتظرى د    

شود براى آقاى بازرگان اصالً مطرح نيست كه چه كسانى و چه وسايلى از  وقتى اين مسئله مطرح مى«: بود گفت
گويند سپاه پاسداران در  مىگيرند و آقاى يزدى نيز  ايشان اين مسئله را هيچ مى. اين كشور خارج شده است

 ».فرودگاه وجود داشت، در صورتى كه سپاه در اواخر اسفندماه شروع به كار كرد
اى كه به بلوچستان رفته  آقاى خامنه 58نوروز سال «: محمد منتظرى در رابطه با مسائل داخلى اظهار داشت    

رانتظام از پشت راديو باعث اغتشاش در منطقه آنجا هيچ خبرى نيست ولى اظهارات امي«: بود، پس از بازگشت گفت
كشيم و  هايشان را مى ها در خوزستان شلوغ كنند دندان اگر عرب«گفت كه  در جايى ديگر اميرانتظام مى» .شد مى

زبان را عليه  كردند كه برادران هموطن عرب اين مسئله را طورى مطرح مى» !كنيم فارس غرقشان مى در خليج
 ».انقالب بسيج كنند

وى در پايان خواستار قاطعيت دادگاه در اين محاكمه شد و از دادگاه خواست احكامى كه در صدر اسالم در     
 )50.(شد، در مورد اميرانتظام نيز اجرا شود مورد جاسوسان و منافقان پياده مى

قاى منتظرى از من ضمن تشكر از آ«: پس از پايان اظهارات محمد منتظرى اميرانتظام خطاب به حضار گفت    
اى در دل دارند در اين دادگاه باز  خواهم كه در اين دادگاه حاضر شوند و هرگونه عقده كليه شاكيان و شهود مى

 ».كنند، چون خداوند اين قدرت را به من داده است كه ابطال همه آنها را ثابت كنم
ينه دولت موقت براى رفع اتهام انحالل مجلس تن از اعضاى كاب 12اى كه  در اين موقع حاكم شرع دادگاه به نامه    

عنوان  در اين نامه ابراهيم يزدى به. خبرگان از اميرانتظام براى اعضاى دادگاه ارسال داشته بودند، اشاره كرد
 .مسئوليت مشترك وزرا زير آن را امضا كرده بود

         
بيانات آقاى محمد منتظرى نبايد هيچ  در مورد«: سپس حاكم شرع خطاب به حاضرين در دادگاه اظهار داشت 

دليل اينكه آقاى بازرگان هم از حدود شهادت پا فراتر گذاشتند و از آقاى اميرانتظام دفاع  اعتراضى شود، به
 ».فرمودند

عنوان تنفس تعطيل و ادامه آن به روز بعد  در اين هنگام چون شاهد ديگرى در دادگاه حضور نداشت جلسه به    
 .موكول شد
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  جلسه چهاردهم    
 )1360ماه  بهشت اردى 22(    

  
در شعبه  22/2/60شنبه  چهاردهمين جلسه محاكمه مهندس عباس اميرانتظام ساعت ده و بيست دقيقه صبح سه 

 .اول دادگاه انقالب اسالمى مركز تشكيل شد
قبل از شروع . ه اميرانتظام شهادت داداالسالم عبدالمجيد معاديخواه حضور يافت و علي در اين جلسه حجت    

اى از قرآن كه در ابتداى جلسه دادگاه قرائت شده بود، تفسير كوتاهى  اظهارات معاديخواه، حاكم شرع در مورد آيه
مقدس اسالم خيانت را به هر شكل و صورتى كه باشد «دين : متضمن خيانت و خائن از ديد اسالم بيان كرد و گفت

دهد به دلسوزى ملت اسالم و به بهانه حفظ مملكت و شئون ملت در لواى خيانت، كارى  ازه نمىداند و اج حرام مى
 ».انجام گيرد

شود كه ما  دادگاه، دادگاه شرع است و گاهى مسائلى مطرح مى«: وى در قسمت ديگرى از سخنانش اضافه كرد    
در اين . ت شرعى به خورد مردم داده نشودصور ناچاريم ميزان شرعى اين مطالب گفته شود تا امور غيرشرعى، به

گفتيم كه اخبار امريكا را به ما بدهند  دادگاه بعضى از آقايان فرمودند كه ما براى كسب اطالع به سفارت شوروى مى
 ».پذيرد و به امريكا نيز بالعكس، ولى اسالم چيزى را كه رنگ و عذر و نيرنگ دارد، نمى

طبق مصوبه شوراى «: ابطه با درخواست وكيل از سوى متهم توضيح داد و گفتحاكم شرع نكته ديگرى را در ر    
تواند در دادگاه انقالب وكيل شود كه معلومات قضايى اسالمى داشته باشد و ماده  كسى مى 58انقالب در سال 
ما نيز در . دتواند يك وكيل ايرانى كه آشنا به موازين قضايى باشد، انتخاب كن هر متهم مى: گويد هفتم قانون مى

مورد اين دادگاه متهم را آزاد گذاشتيم وكيلى معرفى كند، ولى كسانى به اينجا معرفى شدند كه اگر هر كدام از آنها 
البته به آقاى حميد صادق . گذارد براى احراز صالحيت قضايى مورد آزمايش قرار گيرد، ديگر پاى به اينجا نمى

اى هم دارد كه با خاندان  البته ايشان پرونده. ى امتحان بيايد كه نيامدندنوبرى هم اطالع داديم كه به اينجا برا
كنم كه ايشان بايد خودشان را معرفى كنند و در غير  جا اعالم مى پهلوى و دربار ارتباط داشته است كه من از همين

 ».اين صورت جلب خواهند شد
آقاى «: حات الزمى دارد، وى اظهار داشتپس از سخنان رئيس دادگاه، نماينده دادستان گفت كه توضي    

آقاى اميرانتظام در دفاعيات خود . اميرانتظام در دفاع از كيفرخواست داليل بسيار ضعيف و غيرمستندى ارائه دادند
را چندين و چندبار » ثابت شد«و اين جمله ... دارند كه چون داليل ساختگى اوراق ثابت شد پس مدام اظهار مى

بودن اوراق و اسناد  بايد به آقاى اميرانتظام بگويم از نظر دادسرا ساختگى«: ماينده دادستان گفتن» .تكرار كردند
البته در . پذيرد بودن اسناد را نمى النه جاسوسى ثابت نشده است و دادسرا استدالالت ايشان در مورد ساختگى

وسيله اسناد ديگرى روشن شده  بهبعضى موارد ممكن است مسائل بزرگ نشان داده شده باشد، ولى صحت اسناد 
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گيرى كردند  آقاى اميرانتظام در دفاعيات خود چنين نتيجه«: نماينده دادستان در ادامه اظهارات خود گفت» .است
و ارتباط آنها با النه جاسوسى، ... دليل اعمال افرادى چون سيمون فرزامى و حميد جرائدى و كه دادسراى انقالب به
اى نگرفته  خير، دادسراى انقالب چنين نتيجه: كه بايد به آقاى اميرانتظام گفت درحالى. شناسد ايشان را گناهكار مى

است، بلكه من گفتم كه با توجه به اعترافات اين افراد در دادگاه و وجود اوراق و اسناد مربوط به آنها در النه 
» .اى براى اتهام آقاى اميرانتظام است نهها، اين مسئله قري جاسوسى داير بر داشتن ارتباط و تماس با امريكايى

اند كه چرا  با توجه به اينكه آقاى اميرانتظام در دفاعيات خود گفته«: نماينده دادستان در پايان اظهارات خود گفت
دست آمد پس اوراق و اسناد ساختگى است زيرا هيچ تالشى  فقط اوراق و اسناد مربوط به من در النه به

مقدارى از اسناد و اوراق . طور نيست اند، بايد بگويم اين بردن آنها انجام نداده سفارت براى از بينهاى مقيم  امريكايى
هاى خردشده كاغذ كنار هم  مربوط به متهم از داخل ماشين خردكن بيرون آمده و چند سندى نيز با چسباندن تكه

بردن اين اسناد نيز كوشش شده بود،  بين براى از. توسط دانشجويان پيرو خط امام به صورت اول خود درآمده است
اگر با اظهارات آقاى «: نماينده دادستان افزود» .هاى امريكايى در اين كار خود موفق نشدند ليكن جاسوس

اقارير افرادى چون سيمون فرزامى و ) اميرانتظام(اى اين چنين تفهيم شود كه دليل جرم ايشان  اميرانتظام به عده
 ».هاى انقالب بوده است اين مورد وهن دادسرا و دادگاه انقالب است گاهحميد جرائدى در داد

  
  شهادت عبدالمجيد معاديخواه 
پس از اظهارات نماينده دادستان، عضو حقوقدان از عبدالمجيد معاديخواه خواست تا شهادت خود را به سمع  

دليل يك ضرورت و  امروز به«: ر داشتسپس معاديخواه در جايگاه شهود قرار گرفت و اظها) 51.(دادگاه برساند
. شود چون احساس كردم يكى از مسائل بزرگ دارد قلب مى. ام وظيفه قطعى و شرعى در اين دادگاه شركت كرده

 .هاى بسيارى دارم و اگر به من هشتاد ساعت هم وقت داده شود در اين رابطه حرف دارم كه بزنم من حرف
اى زير پاى دانشجويان مسلمان پيرو  شود كه بله امريكا پوست خربزه صورت مى اين كم به متأسفانه مسئله دارد كم    

كم دارند طلبكار  خط امام انداخته و توطئه امريكا به دست اين افراد درست شده و چون ديديم اين افراد كم
: رات خود گفتاالسالم معاديخواه در ادامه اظها حجت» .ام شوند، از اين جهت در جلسه امروز شركت كرده مى

و اميرانتظام را براى ديدن همه ) 53(و شهرام) 52(ايم تا محاكمات سعادتى تاكنون چندين بار از تلويزيون خواسته«
ما از ملت چيزى مخفى نداريم و رودربايستى و شوخى با كسى . مردم پخش كند، ليكن تاكنون چنين نشده است

كنم ليكن مجبورم مسائلى را مطرح كنم زيرا اگر  يارى از مسائل را مىبا اينكه در اينجا رعايت و مالحظه بس. نداريم
سال قبل براى آقاى مهندس بازرگان احترام قائل  بنده از ده الى دوازده. مطرح نكنم نزد خداوند شرمنده خواهم شد

روزى كه ولى آن . سرى مسائل شخصى خودش توانم اين احترام را قائل نباشم به لحاظ يك بوده وهنوز هم نمى
كنم  بخواهد اسالم فداى اين مسائل بشود بايد انسان به ميدان بيايد و براى اين مسئله، مسائل خود را مطرح مى

هاى ايشان  خواهم ببينم دفاعيات ايشان و تلقى زيرا ايشان مدافع نزيه منزه و انتظام منظم شده است و بنده مى
 »درست است يا نه؟
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تواند مسائل را  معتقدم آقاى بازرگان دچار يك اشكال اساسى است كه درست نمىبنده «: معاديخواه افزود    
صورت كه بازرگان مورد  اين اى در اجتماع هست به اكنون مغالطه. تواند درست در دادگاه شهادت بدهد بفهمد، نمى

فرد ديگرى كه مورد اعتماد اعتماد امام و اميرانتظام مورد اعتماد بازرگان، پس اميرانتظام مورد اعتماد امام است و 
حاال بايد ببينيم اعتماد امام به . اين مغالطه است و بايد از بين برود. اميرانتظام است او هم مورد اعتماد امام است

كنم كه اعتماد امام به ايشان يك اعتماد  آقاى بازرگان به چه صورت است؟ من از قول خود آقاى بازرگان نقل مى
 .اند بدبينى خاصى كه امام از افرادى كه داراى روابطى با جريانات سياسى دنيا داشته رغم به. استثنايى است

اى و يونسى  حاال اگر امام يك روزى اعتماد به آقاى بازرگان كردند، معنى آن اين نيست كه به نزيه و مقدم مراغه    
هاى  سرايى وقتى كه نزيه در ايران ياوه. و مدنى و اميرانتظام و امثال اينها كسى نگويد كه باالى چشمتان ابروست

شد كه نزيه خائن  در همان موقع گفته مى. خود را شروع كرده كه اجراى حقوق اسالمى نه ممكن است نه مفيد
است شير نفت را ندهيد دست وى، آقاى بازرگان تعبير كردند كه نزيه منزه است، حاال اين آقاى نزيه منزه 

كند؟ ما  كند؟ نزيه منزه با بختيار چكار مى االن هم دارد با امريكا مبارزه مىكجاست؟ دستش در دست كى هست؟ 
اين مغالطه كه بازرگان مورد اعتماد . ها گذشتيم و لب خود را بستيم ولى هر كارى حدى دارد از كنار خيلى حرف

مغالطه شده يك استثنايى است اين اعتماد امام كه منشأ اين . امام و نزيه هم مورد اعتماد بازرگان بايد به هم بخورد
هاى سياسى امثال جبهه ملى و نهضت آزادى بدبين  طوركلى، امام از روز اول به اين گروه بر قاعده در روش امام به

خرداد تا به قول خودشان  15نفر از سران نهضت آزادى تصميم گرفتند با امام مالقات كنند در جريان  سه. بود
هاى سياسى كه از  چرا؟ چون امام يك بدبينى خاصى به اين گروه. وقت خصوصى نداد امام. مسئله را هماهنگ كنند

كرد بلكه عمل  البته امام اين را عنوان نمى. قبل در جريانات گذشته بودند داشت و اصل براى امام عدم اعتماد بود
ها به امام گفتند هاى مؤتلفه اسالمى تشكيل شد و افراد آن خدمت امام رسيدند، آن وقتى جمعيت. كرد مى
مجدد كه خدمت امام در قم . امام فرمود افراد خوب اينها را قاطى نكنيد. خواهيم با سياسيون مخلوط بشويم مى

هاى آنها  هاى اينها از بدهاى آنها جدا نيست، و وقتى به خوب رسيدند علت را از امام جويا شدند، امام گفتند خوب
 .ها مطلع خواهند شد ه جريانات مطلع خواهند شد و درنهايت ابرقدرتاعتماد كرديد بدهاى آنها نيز از كلي

اگر . هايى از آن را براى شما خواهم خواند ام كه قسمت را آورده» حامد الگار«مصاحبه آقاى بازرگان با دكتر     
و انقالب آمده كردن امام  كند آقاى بازرگان براى خراب كسى بازرگان را نشناسد و اين مصاحبه را بخواند فكر مى

 .است
هاى غربى، يك بهادادن زياد و خاصى به  از خصوصيات آقاى بازرگان اين عوامل است، يك نوع فريفتگى به ارزش    

نوار . نظم و ديسيپلين غربى و يك وحشت عجيب از آخوند و يك ترس از هر چيزى كه از آن بوى انقالب بيايد
هايى از باد و باران  موجود است كه ايشان در آن سخنرانى خود مثالسخنرانى آقاى مهندس بازرگان در مسجد قبا 

بعد نتيجه گرفتند كه آزادى ايران هم از غرب . آيد اند كه بادهاى قبل از باريدن باران از غرب مى اند و گفته آورده
يشان شك هاى دولت ا شناخت با آن مهره اين فريفتگى در چيست؟ اگر كسى آقاى بازرگان را نمى. آمده است

 -كرد كه ايشان قصد براندازى جمهورى اسالمى ايران را دارد؟ شير نفت را دادند دست نزيه و فرياد تخصص  نمى
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حاال رابطه تخصص آقاى نزيه با نفت چه بوده همان رابطه بندتنبان و چپق بوده، . تخصص از هرسو برداشتند
 .ن مورد مقدارى تخصص داردكه همين جواد تندگويان كه خدا نجاتش دهد، در اي درحالى

اى، كردستان را با آن حساسيت بدهند  آذربايجان شرقى را با همه اهميت و حساسيت بدهند دست مقدم مراغه    
كه اگر  درحالى. ترين افراد است ها دست نامطمئن كه مراكز توطئه دست يونسى، خوزستان را به مدنى بدهند درحالى

منتهى وقتى انسان آقاى . كند كردم كه وى عليه جمهورى اسالمى توطئه مى ىشناختم شك م من بازرگان را نمى
چه دليلى دارد كه هرچه . زنند كنند و حرف مى طور عمل مى كند كه چرا ايشان اين شناسد تعقيب مى بازرگان را مى

همين جا بنده اعالم  كنند؟ همين روزنامه ميزان را ببينيد، از با اسالم مغايرت دارد و ضديت دارد اينها بزرگ مى
اى را  اينها از روز اول هر جريان توطئه. كنم كه حاضرم با مسئولين روزنامه ميزان در يك بحث آزاد شركت كنم مى

كنند، و به دنبال اغتشاشاتى كه در نقاط  كمربستگان به قتل جمهورى اسالمى راهپيمايى مى. كنند تقويت مى
خط روزنامه ميزان از . »راهپيمايى زنان تهران به نفع مجاهدين خلق ايران«: ندنويس اندازند آقايان مى مختلف راه مى

براى مردم . كوبد كند و هر چيزى به نفع انقالب است را اين روزنامه مى گران است، حمايت مى هرچه به نفع توطئه
 ».انند قضاوت كنندنام آقاى بازرگان، اين سد بايد شكسته شود تا مردم آزاد بتو وجود آمده است به سدى به

دادگاه تحت اين سيطره نيست كه مثالً آقاى بازرگان چون منتخب امام است اگر كج رود «: رئيس دادگاه گفت    
اگر قدر اعتماد امام به آقاى بازرگان دانسته نشود مصيبت بزرگى . از كار وى گذشت شود، بلكه گناه وى اعظم است

 ».است
گويند  اين آقايان هرجا دادگاه به ضرر آنها باشد آن را قبول ندارند و مى«: ت خود گفتمعاديخواه در ادامه اظهارا    

توانم از روزى  من مى. مردم قضاوت خواهند كرد، ولى هروقت دادگاه به نفع آنها باشد دادگاه را قبول دارند
 ».هاى روزنامه ميزان اين مسئله را ثابت كنم تناقض

ضعف عمده آقاى بازرگان ضعف در تبرى است، ايشان از كفر جهانى «: ات خود گفتمعاديخواه در ادامه اظهار    
هاى ما و جريانات بعد از  ايشان يك نوع سمپاتى ضعيف نسبت به غرب دارد و همه بدبختى. تبرى كافى ندارد

گار كه با هايى از مصاحبه پروفسور حامد ال االسالم معاديخواه سپس به قسمت حجت» .انقالب به اين خاطر است
آقاى بازرگان حركت انقالب و امام را يك مسئله نامنظم و غيرقابل : آقاى بازرگان انجام شده بود اشاره كرد و گفت

گويند كه امام  كنند شناخته ولى مى عنوان يك قدرت كه مردم از وى تبعيت مى ايشان امام را به. دانند قبول مى
 ».ظم خاص غربى است كه در ذهن ايشان استمنظم نيست كه مقصود ايشان از منظم همان ن

 »خوانيد چيست؟ اين اوراق كه شما مى«: رئيس دادگاه از معاديخواه پرسيد    
شناسى دانشگاه كاليفرنيا با آقاى بازرگان است  اين متن مصاحبه دكتر حامد الگار استاد اسالم«: معاديخواه گفت    

 .ى شريعتمدارى كرده استاى نيز با آقا كه البته حامد الگار مصاحبه
بودن بيندازيم كه البته ايشان  اند كه به پاريس رفتيم تا امام را در خط منظم در اين مصاحبه آقاى بازرگان گفته    

آخر . بردار نيست و آنكه از ديد آقاى بازرگان نظم دارد آقاى انتظام است از ديد آقاى بازرگان امام نظم. چنين نبود
فرمايد من شما را  نامه خود به فرزندان عزيز خود مى در وصيت) ع(كه على م را منظم كرد، درحالىشود اما چطور نمى
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هاى اسالمى  آخر چطور است رهبر انقالب يكى از سه ركن ارزش. كنم، تقوا، نظم و وحدت به سه ارزش وصيت مى
براى آنكه نظم اسالمى . ند امام را درك كندتوا آيا آقاى بازرگان با امام دشمنى دارد؟ نه آقاى بازرگان نمى. را ندارد

يعنى . كردن امام است نظم از نظر آقاى بازرگان كاناليزه. دو نظام ارزشى متفاوت است. با نظم غربى متفاوت است
از نظر آقاى بازرگان حاال چون امام . هرچه ما و مردم خواستيم از اين كانال هرچه شما خواستيد از آن كانال

توجه كنيد، روزهاى آخر شاه است، كار رژيم دارد . كند ها تكيه مى نظم است، چرا؟ چون به توده شود بى كاناليزه نمى
زند تا به هرصورت كه ممكن است بماند، امريكا نيز در فكر تثبيت رژيم  رسد، شاه به هر در و ديوارى مى به آخر مى

سخنگوى خاص ]  نه[نه نماينده خاص و . ص نداردامامى كه نامنظم است و كانال خا. اشكال تنها امام است. است
امام بايد با مغزها، . گفت امام را از دست مردم بيرون بياوريد طاهر احمدزاده در ابتداى ورود امام به تهران مى. دارد

 كه رمز پيروزى اين انقالب همين درحالى. كنند، مالقات كند نه با اين مردم با آنها كه مسائل را خوب تحليل مى
. هاى پابرهنه داد و با درايت امام بود كه امريكا نتوانست پيروز شود امام ارزش واقعى را به همين توده. مردم بودند

 ».خواست با سادگى آقاى بازرگان شاه را نگاهدارد امريكا مى. رود و امريكا در فكر نجات وى است شاه دارد مى
آقاى بازرگان در اثر اعتمادى كه «: الگار با مهندس بازرگان گفتمعاديخواه در ادامه قرائت متن مصاحبه حامد     

ها آزاد خواهند  كند كه برنامه حقوق بشر درست است و انتخابات خواهد شد و روزنامه نسبت به غرب دارد، فكر مى
ل وقت راجع به اين كه خط مشى در مقاب آن«: وى سپس متن قسمتى از مصاحبه را به اين شرح قرائت كرد» .شد

آن موقع نظر غالب افرادى كه اهل انقالب و اين «: گويند ها و دنيا چه باشد؟ مهندس بازرگان مى شاه و امريكايى
وزير بود با  وقتى كه شريف امامى نخست. كوبند سنگر بود كه حاال من را مى ها بودند همان نظر سنگربه حرف

بود و امكان اين بود كه دو نفر دور هم جمع بشوند وحرف هايى داده شده  استفاده از حقوق بشر كارتر واقعاً آزادى
. نظر كرده بود دولت هم مقدارى جلو آمده بود، شاه از سال شاهنشاهى صرف. بزنند و مردم هم بيايند گوش بدهند

 آنجا به عقيده بعضى از دوستان نظر اين. مطبوعات را آزادى داده بودند، و چند كار بود كه شريف امامى كرده بود
توانيم از اين امكانات استفاده كنيم و پوزيسيون خود را محكم كنيم و بعد  بود كه موقعيت طورى است كه ما مى

در مورد شركت در ) نهضت آزادى و ديگران(عقيده ماها . تدريج عمل شود يعنى به. يك حمله مجددى كنيم
خواهيم آزادى  گويد مى اى رسيد كه مى رحلهدولت وقتى به م. انتخابات اين بود كه انتخابات يك مائده الهى است

گويى و انتخابات آزاد  گوييم اگر راست مى كنيم به دولت مى اول كارى كه ما مى. انتخابات بدهيم چه بهتر از اين
رود، بوى الرحمن او بلند شده، حاال آقاى  حاال شاه دارد مى» .است بايد اجازه دهى كه ما باشگاه داشته باشيم

 .كند اضاى باشگاه مىبازرگان تق
شود  اى مى اگر داد اين باشگاه وسيله. دهد دهد يا نمى يا مى«: وى سپس ادامه مصاحبه را به اين شرح قرائت كرد    

وقتى باشگاه داد . گويى گوييم پس تو دروغ مى گيريم و مى اگر نداد، همانجا مچش را مى. تا دور هم جمع بشويم
وقتى كانديدا داديم مردم مسلم به كانديداى . گوييم اجازه بده ما كانديدا بدهيم ىآزادى انتخابات است و به او م

گفت تمام شده اين مردكه  اين وقتى است كه امام مى. شوند ده بيست نفرى وارد مجلس مى. دهند مليون رأى مى
 ».رفته است، آقاى بازرگان تقاضاى باشگاه و بعد فرستادن نماينده به مجلس دادند
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 »آيا اين مصاحبه اصالت دارد؟«: ضو حقوقدانع    
اين مصاحبه از سوى اتحاديه دانشجويان مسلمان !! بله، اين ديگر از النه جاسوسى نيامده است«: معاديخواه    

نماينده به  20اگر نتوانستيم «: وى در ادامه قرائت متن مصاحبه گفت» .ايرانى مقيم امريكا و اروپا توزيع شده است
گوييم آقاى كارتر، آقاى امريكا مسئله حقوق بشرت دروغ  كنيم و مى ستيم باز همين جا اينها را رسوا مىمجلس بفر

آزادى دادگسترى و آزادى محاكمات كه شروع . گيرد قدر در آزادى مطبوعات اصالً تمام سنگرها را مى همين. است
 ».هم شده بود

جا امام جلوى حرف مرا گرفت و گفت اگر ما  همين«اند كه  آقاى بازرگان در مصاحبه گفته«: معاديخواه گفت    
كنيد كه مردم با قبول اين چند مورد  وقت آيا شما تضمين مى آن. شوند خود را راضى نشان بدهيم مردم سرد مى

گفتم انتخابات بهترين چيز ) آقاى مهندس بازرگان(هايشان بازگشتند دوباره هياهو راه نيندازند؟ من  وقتى به خانه
ايشان حرف مرا قبول نداشت و وقتى من از فاكتورها صحبت كردم گفت يك فاكتور ملت و روحانيت و فاكتور . است

ها را  زد كه فقط فاكتور مردم و توده طورى حرف مى) امام(ايشان . بعدى دربار و شاه و فاكتور سوم امريكا و غرب
دهم تو برو افراد سالمى پيدا  ن دارم حكومت تشكيل مىگفت م امام مى. كرد قبول داشت و بقيه را اصالً قبول نمى

 ».كنم پيرمرد است بقيه مسائل را تعبير نمى) مهندس بازرگان(چون ايشان » .كن و به من معرفى كن
زد كه مطمئن  امام طورى حرف مى«آقاى بازرگان ادامه داد كه «: معاديخواه در ادامه قرائت مصاحبه مزبور گفت    

فهميم  خمينى كسى است كه اصالً زيربار سيستم و مديريت به آن معنى كه ما مى. شود پيروز مى بود كه موفق و
گفت شما در حد يك رئيس جمهور هستيد دفتر و سخنگويى داشته باشيد،  دكتر يزدى هرچه به او مى. رود نمى

 ».كرد امام قبول نمى
بردار نيست ولى مخلص آن نظمى  آن نظمى كه امام نظم. صورت قبول نداريم اين ما نظم را به«: معاديخواه افزود    

امام مانند يك ساعت كوكى است، تمام مسائل امام . فرمود كه از سه ركن اساسى است) ع(هستيم كه حضرت على
اگر روزى الزم باشد حاضرم مباهله . ولى آن نظم غربى را قبول ندارد. از قبيل عبادتش، تدبرش، تفكرش، نظم دارد

شخص آقاى بازرگان خائن نيست و امام برخالف احتياط كلى خود در مورد افرادى كه يكجورى به غرب و كنم كه 
ظن داشتند و اين مسئله مورد قبول خود آقاى بازرگان نيز  شرق ارتباط دارند استثنائاً به شخص آقاى بازرگان حسن

 .ات زيادى دارند، ولى عميق نيستنديكى ديگرى از نواقص آقاى بازرگان اين است كه با اينكه اطالع. هست
ها  خواهند دادگاه انقالب و تلويزيون زيرنظر دولت باشد و امام هم نماينده به اين ارگان آقاى بازرگان از امام مى    

 خواسته بكند؟ كند و مى حاال چه كسى انحصارطلبى مى. نفرستد

گويد بايد از رژيم باشگاه  نقالب كه آقاى بازرگان مىكند يكى قبل از ا خط بازرگان و امام در دو جا تالقى مى    
كرد انقالب از بين رفته  دهد كه اگر امام گوش به حرف بازرگان مى و تجربه نشان مى! گويد نه بگيريم، اما امام مى

ى شود، آقا كند و قانون اساسى مملكت دارد تهيه مى جاى ديگر بعد از انقالب، مملكت دارد شكل پيدا مى يك. بود
ريزد چون آقاى بازرگان عقيده داشت كه اين قانون اساسى دارد  هم مى گويد االن مملكت دارد به بازرگان مى

عبدالمجيد معاديخواه در ادامه طرح شهادت خود به انحالل » .دهد زيربناى حكومت آخونديسمى را تشكيل مى
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چرا خواستيد مجلس . اى نبوده است طرح انحالل مجلس خبرگان كار ساده«: مجلس خبرگان اشاره كرد و گفت
خبرگان را منحل كنيد؟ اصل اين است كه هركه در فكر انحالل مجلس خبرگان باشد خائن است و اگر دادگاه 

. يك دفعه ديديم كه همه عليه مجلس خبرگان قيام كردند. كسى را با اين اتهام تبرئه كند خالف اصل كرده است
كه توطئه انحالل  درحالى... هاى فدايى، حزب توده و روده و لق، چريكنهضت آزادى، جبهه ملى، مجاهدين خ

در آن جلسه كه آقايان طرح را امضا كردند . مجلس خبرگان مصادف بود با شكستن قدم جمهورى نوپاى اسالمى
اهد گويد اگر اين كار را كنيد امام همه شما را عزل خو كنند و آقاى رفسنجانى مى آقاى رجايى جلسه را ترك مى

 .كرد
هاى ديگرى از مصاحبه مذكور اشاره كرد و خطاب به مهندس  معاديخواه در پايان اظهارات خود به قسمت    

خواهد درباره امام كتاب  آقاى بازرگان آيا درست بود، كه در پاسخ به يك شخصيت جهانى كه مى«: بازرگان گفت
: وى افزود» باز كنى و هرچه به دهانت آيد را بگويى؟بنويسد شما اى آقاى باتقوا چشمانت را ببندى و دهانت را 

بايد تمام اساس . من معتقدم يكى از عوامل نفوذ خط امريكا در انقالب اسالمى ما آقاى عباس اميرانتظام بوده است«
 )54(».خواسته در ايران حاكم شود روشن شود اين قضيه تعقيب شود و تمام موارد كه خط امريكا مى

         
عنوان تنفس تعطيل شد و ادامه دادرسى به صبح  يافتن وقت، دادگاه به دقيقه با پايان و چهل و پنج 12اعت در س 

 .روز بعد موكول شد
  
  
  
  
  
  

  جلسه پانزدهم    
 )1360ماه  بهشت اردى 23(    

  
. اهللا گيالنى تشكيل شد ارديبهشت در محل زندان به رياست آيت 23پانزدهمين جلسه دادگاه عباس اميرانتظام روز  

در ابتداى جلسه گيالنى عباراتى از خطبه غديرخم را قرائت و تفسير كرد و سپس از آقاى مهندس توسلى كه براى 
 .شهادت برله اميرانتظام در دادگاه حاضر شده بود دعوت كرد كه بيانات خود را بگويد

  
  شهادت محمد توسلى 

 »اهللا الرحمن الرحيم بسم«    
اهللا و  الذين هديهم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك عوذ باهللا من الشيطان الرجيم، فبشر عبادىا«    

 »اولئك هم اولوا االلباب



WWW.IRAN-AMIRENTEZAM.COM اميرانتظام عباس دفاعيات و محاكمه( 2 اتهام سوي آن( 

 
 

اسم بنده ضمن مطالبى كه نماينده ]  به[چون . با تشكر از دادگاه محترم كه درخواست بنده را اجابت فرمودند    
عنوان شاهد در اين دادگاه، مطالبى را كه در  ه اخالقى و شرعى خود دانستم كه بهاند اشاره شد، وظيف محترم گفته

در دو جلسه گذشته كه آقاى شيخ محمد منتظرى و . مورد آقاى مهندس اميرانتظام اطالع دارم، به اطالع برسانم
ديخواه دوساعت طورى كه اطالع داريد آقاى منتظرى يك ساعت و آقاى معا آقاى معاديخواه صحبت كردند، همان

بنده نوار كامل سخنان آقاى منتظرى را شنيدم و ديروز هم در . عنوان شاهد در اين دادگاه محترم صحبت كردند به
گونه مطلبى كه دال بر شهادت باشد نيافتم كه از رياست  در بيانات اين دو برادر هيچ. اين جلسه حضور داشتم

ه تقريباً در همين حدود به بنده فرصتى لطف كنند تا مطالبى را كه الزم محترم دادگاه بنده هم اين انتظار را دارم ك
آنچه . بينم در اين دادگاه مطرح كنم، كه البته اين مقدمات براى شهادتى كه در دادگاه خواهم داد، ضرورى است مى

كه نماينده محترم  كه آقاى محمد منتظرى و آقاى معاديخواه در اين دادگاه مطرح كردند، دقيقاً همان مطالبى بود
مطالبى هم كه ايشان فرمودند محورهايش دقيقاً همان مسائلى است كه در يك سال و نيم . دادستان مطرح كردند

ها عنوان  ها نماز جمعه و سخنرانى هاى ما و در بعضى از خطبه هاى گروهى ما و در بيشتر روزنامه گذشته در رسانه
موقت، حمله به جناب آقاى مهندس بازرگان، حمله به نهضت آزادى  مسائلى از قبيل حمله به دولت. شده است
كند كه ما  بنابراين شرط انصاف حكم مى. عنوان يك جريان فكرى در اجتماع، حمله به وزراى دولت موقت ايران به

مسائل گفته  بدون اينكه بنده خواسته باشم در. اين واقعيت را بپذيريم كه اين دادگاه، دادگاه آقاى اميرانتظام نيست
خواهم مطالب را  بنابراين بنده مى. توانيم چشممان را ببنديم شده وارد بشوم، اين واقعيت حاكم است و ما نمى

در . تر و بازتر بر اساس واقعياتى كه در درون انقالب ما وجود دارد، در اين دادگاه محترم مطرح كنم خيلى عام
هاى انقالب و نقش آنها را در  ز روحانيون محترم داشتند، اهميت دادگاهبياناتى كه امام در دو روز گذشته در جمعى ا

 :طور بارزى تأكيد فرمودند كه انقالب ما به
خصوص چون قصاص  هاى انقالب ما كه سمبل تفكر اسالمى ما هست و به چقدر حساس است كه اگر دادگاه« 

شود  ها خارج مى ابراين آنچه كه از اين دادگاهها وجود دارند، نماينده اسالم هستند بن شرعى كه در اين دادگاه
شود و اين عملكرد ما هست كه  انعكاسى از انقالب اسالمى ما هست و صدور انقالب هم از همين جاها انجام مى

 ».تواند انقالب را صادر بكند و براى ديگران الگو و اسوه و نمونه باشد مى
  

كه در يك سال و نيم گذشته در جامعه ما وجود داشته و در اين  المجموع براساس واقعياتى آنچه كه من حيث    
دادگاه هم وجود دارد اين است كه اين دادگاهى است كه متهمين اصلى و رديف اول اين دادگاه مجاهد نستوه 

اهللا طالقانى، شهيد استاد مطهرى، جناب آقاى مهندس بازرگان، دكتر سحابى، استاد شريعتى و دكتر على  آيت
تر اين هرم در واقع متهمين  در سطح پايين. اين هرمى است كه در رأسش اين افراد قرار دارند. ى هستندشريعت

عنوان نمونه و  شود، طبيعتاً افراد بيشترى جا دارند و من به چون هرم باز مى. رديف دوم اين دادگاه قرار دارند
. برم يزدى، و دكتر مصطفى چمران را نام مىاهللا سحابى، دكتر ابراهيم  سمبليك افرادى مثل آقاى مهندس عزت

متهمين بعدى اين دادگاه افرادى شايد مثل بنده هستندكه تعداد آنان خيلى بيشتر است و با اجازه آقاى اميرانتظام 
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بنابراين براى اينكه دادگاه بتواند . هاى بعدى افرادى مثل آقاى اميرانتظام هستند بايد عرض كنم كه متهمين رديف
خصوص با مطالبى كه رياست محترم مطرح فرمودند و  دش را در اين شرايط حساس انقالب ايفا كند، بهنقش خو

اند،  ها پر شود و نبايد نفاق بيشتر شود و امام هميشه تأكيد بر وحدت و يكپارچگى داشته تأكيد بر اينكه بايد شكاف
برد كه چرا آن  ملت ما امروز رنج مى. اميرانتظام بايد متهمين اصلى در اين دادگاه حضور داشته باشند، نه فقط آقاى

بنده در . برند شما برويد در بين مردم و بپرسيد، همه رنج مى. وحدت و يكپارچگى روزهاى اول انقالب وجود ندارد
قرن گذشته كه مبارزات مكتبى و اسالمى  اينجا اين نكته را بايد اضافه بكنم كه جريان مبارزات ملت ما در نيم

قرن قبل در  عنوان متهمين اصلى اسم بردم كسانى هستند كه از نيم ريج شكل گرفته است، همين افرادى كه بهتد به
تدريج اين بذرها در قلوب مردم ما  پذير نبود بذر رهايى را پاشيدند و به زدن امكان شرايطى كه اصالً حرف از اسالم

 ا بود كه باالخره ه ها و جوانه خصوص نسل جوان ما ريشه كرد و اين ريشه به
  

 28عكس شماره     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
طبيعى است كه در طول اين مبارزه همه نوع افراد در جريان مبارزات . انقالب اسالمى ما را به پيروزى رسانيد 

دست و گرايى بكنيم كه همه از ابتدا يك طور نبايد مطلق اين. سياسى، اسالمى ملت ما مشاركت داشته باشند
توانند يكدست و يكپارچه و با  اين يك تحليل است اگر فكر بكنيم كه همه مى. امروز هم نيستند. اند يكپارچه بوده

قرآن بشارت . اى كه تالوت كردم مصداق نداشت اگر چنين بود همين آيه. يك بينش و با يك برداشت باشند
اگر قرار بود يك قول، يك بينش در . كنند ا انتخاب مىشنوند و بهترين ر دهد به كسانى كه اقوال مختلف را مى مى

اگر قرار باشد . داشت كه ديگر اقوال مختلف وجود نداشت خصوص از ديدگاه تشيع وجود مى جامعه اسالمى ما و به
هاى ماركسيستى عمل شده است، مسلمان را قالبى و يكدست بسازيم كه ديگر  طور كه در انقالب كه ما همان

 .داشت گر اقوال مختلف وجود نمىضرورت طرح دي
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اينها كسانى هستند كه خداوند آنها را هدايت كرده (» اهللا الذين هديهم اولئك«توجه كنيد به قسمت دوم آيه     
هاى مختلف را  تواند بشود كه اقوال مختلف را بشنوند و برداشت پس بنابراين هدايت خدا مشمول كسانى مى). است

ايم و ما  هاى متفاوت را پذيرفته اينكه ما در نگرش تشيع مراجع مختلف و نتيجتاً برداشت. دبگيرند و انتخابگر باشن
اين توضيح را نيز در اينجا عرض كنم در مورد . آزاد هستيم كه از هر مجتهدى تقليد بكنيم، همين ضرورت است

شود كه آقاى نزيه عضو  و مى سال و نيم مسائل زيادى گفته شده آقاى نزيه و افرادى مثل آقاى نزيه در اين يك
. طور نيست اين. نهضت آزادى ايران بوده است، بنابراين رفتار و عملكرد آقاى نزيه سمبل و معرف نهضت است

هاى متعهد  اى از مسلمان مرداد كه نهضت مقاومت ملى تشكيل شد، عده 28واقعيات اين است كه بعد از كودتاى 
اى از افراد صادق در آن شرايط خفقان  اى از روحانيون و عده سحابى و عده مثل آقاى مهندس بازرگان و آقاى دكتر

حاضر بودند جانشان را و زندگى خود را به مخاطره بيندازند و با انگيزه سياسى و براى نجات مملكت خود را درگير 
مات اين افراد صادق و جلب همكارى اين افراد براى مبارزات گذشته مغتنم بود كه بتوانند از خد. كردند مبارزه مى

عضو نهضت بودند از همين افراد بودند كه از نظر تفكر  40مند استفاده كنند و آقاى نزيه هم كه در سال  عالقه
سياسى با نهضت هماهنگى داشتند و از نظر فكرى و ايدئولوژيك به مشى فكرى و مسافتى كه در مرامنامه نهضت 

طبيعى است وقتى كه مبارزات رشد پيدا . اى نيز كردند ند و خدمات ارزندهآزادى ايران آمده بود، احترام قائل بود
اين توضيح را از اين نظر دادم كه در مورد افرادى . بريدند كرد هركس تا حدى كششى داشت و خارج از آن حد مى

اگر اعمال خالفى در اند ناديده بگيريم و  مانند آقاى نزيه و امثالهم نبايد آن خدماتى كه اين افراد در گذشته كرده
اند كه برخالف مسائل انقالب و برخالف مرامنامه و خطمشى نهضت  اند يا اظهاراتى كرده طول انقالب انجام داده

اند جلو  كشش آنها تا همين اندازه بوده و تا همين حد توانسته. آزادى ايران بوده آنها را به حساب نهضت بگذاريم
 .بيايند

 :ومعاديخواهآقايان محمد منتظرى     
. اند پاسخ بدهم خواهم در مورد مطالبى كه آقاى محمد منتظرى و آقاى معاديخواه گفته وجه نمى هيچ بنده به    
اما يكى دو نكته را ناچارم در اينجا . ايم گاه نيز ما اينچنين عمل نكرده گونه برخورد در شأن ما نيست و هيچ اين

گفتم  بودند و در حضور ايشان مسائل را مى كه دوست داشتم در اينجا مىدر مورد آقاى شيخ محمد منتظرى . بگويم
طورى كه پدر بزرگوارشان شهادت دادند و براساس فقهى استحصاب تا موقعى كه  ايشان همان. شنوند ولى حتماً مى

د عملكرد خالف آن ثابت نشود سارى و جارى است، بنده به سوابق قبل از انقالب ايشان كارى ندارم، فقط در مور
هايى كه  كنم كه ايشان به اكثر شخصيت ايشان بعد از انقالب بنده كتابى از ايشان را تقديم رياست محترم دادگاه مى

وقتى ايشان به آقاى دكتر بهشتى . اند ها را كرده ترين توهين عهده دارند موهن امروز مسئوليت اداره مملكت ما را به
زبان . دانند كه ناگوارتر است نند راسپوتين يعنى چه كه بسيار ناگوار است يا مىدا دهند، يا نمى لقب مى» راسپوتين«

اند، در اين دادگاه محترم عرض  كار برده هاى مملكتى به بنده الكن است از اينكه الفاظى كه ايشان در مورد شخصيت
جريان دادگاه . كنم ه مىهاى مورد نظر با خط قرمز مشخص شده است عيناً تقديم دادگا كتاب را كه قسمت. بكنم
چنين افرادى بيايند و يك ساعت وقت  اين در شأن يك دادگاه اسالمى نيست كه يك. شود جا منعكس مى همه
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گونه شهادتى در متن صحبتشان نباشد و صرفاً اتهامات ناروايى وارد بكنند و دادگاه نيز  دادگاه را بگيرند و هيچ
دادم و بنابراين  ن بود مبنى بر اينكه بنده اطالعاتى به امريكاييان مىيكى از اتهامات متوجه خود م. سكوت كند

كنم كه ايشان  بنده از دادگاه محترم درخواست مى. جاسوس هستم و بايد به دادگاه احضار شوم و بازجويى شوم
هست در  مدارك اتهام وارده را تسليم دادگاه نمايند كه رسيدگى بشود واگر اين اتهام كذب محض بود كه قطعاً

همين جا ايشان طبق موازين شرع مجازات بشوند تا موجب تنبه شود و ايشان و ديگران در جمهورى اسالمى دست 
در مورد آقاى معاديخواه هم بنده ناچار هستم كه يك نكته را . هاى استالينى و تخريبى بردارند از اين گونه شيوه

كه ايشان در اينجا  ان بد گفتند و توهين كردند درحالىايشان دوساعت به جناب آقاى مهندس بازرگ. عرض بكنم
قرن در اين مملكت خدمت كرده و يكى  مردى كه نيم. حضور نداشتند و دادگاه، دادگاه آقاى مهندس بازرگان نبود

هاى اصلى انقالب ما و مبارزات سياسى ما بوده كه دوست و دشمن معترف هستند، دوساعت در دادگاه  از پايه
ترين تمجيدها را نسبت به او كرده، هم  كه امام قوى]  است[كسى ]  ايشان. [شود المى به ايشان توهين مىانقالب اس

به موجب اعتمادى كه به .. «خوانم  اش را مى وزير دولت موقت كه يك جمله عنوان نخست در موقع انتصاب ايشان به
و هم به هنگام » ...در مبارزات اسالمى و ملى دارمايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسالم و اطالعى كه از سوابقتان 

ضمن قدردانى از زحمات و «نويسند  خمينى مى كه مجدداً امام 1359ماه  قبول استعفاى آقاى بازرگان در آبان
از . »كنم نيت مشاراليه استعفا را قبول مى فرساى ايشان در دوره انتقال و با اعتماد به ديانت و حسن خدمات طاقت

اند و از جناب آقاى مهندس بازرگان هم دعوت  كه امام از مسئولين مملكتى براى رفع تشنج به عمل آوردهدعوتى 
برادر آقاى . دعوت ايشان در آن جمع يعنى چه؟ يعنى ايشان مورد اعتماد امام هستند. شد، چندماه نگذشته است
اند مطالعه بكنيد، متن تسليتى كه  تادهكند، شما متن تسليتى كه امام براى ايشان فرس مهندس بازرگان فوت مى

اند مطالعه بفرماييد كه چطور ممكن است كسانى كه  هاى سياسى و اجتماعى به ايشان داده آيات عظام و شخصيت
ها و  دانند اينچنين با عملكرد و گفتار امام در تضاد و تناقض باشند؟ آيا محمد منتظرى خودشان را در خط امام مى

كنيد چنين  خواهند براى رهبرى انقالب تعيين تكليف بكنند؟ آيا فكر نمى نى نيستند كه مىها كسا معاديخواه
 افرادى عملكردشان از عوامل تشنج در درون انقالب باشد؟

گردم به همان اصلى كه اين دادگاه، دادگاه آقاى اميرانتظام نيست، بلكه دادگاه يك جريان فكرى  بنده برمى    
ام قبالً بگويم الزم است در اينجا اضافه كنم كه در اين جريان فكرى  اى كه فراموش كرده هنكت. اصيل اسالمى است

اند و امروز پشت افرادى مانند آقاى دكتر بهشتى و  اند و رشد كرده اند كه در اين جريان تغذيه كرده افرادى هم بوده
. اند اند و رشد كرده اين جريان تغذيه كرده برم، هستند كه در طور نمونه و سمبليك اسم مى آقاى دكتر باهنر كه به

اند و  هاى اسالمى مهندسين و انجمن اسالمى پزشكان محشور بوده از افتخارات دكتر بهشتى اين بوده كه با انجمن
طور، شايد شروع كار اجتماعى ايشان از  دكتر باهنر هم همين. اند اند و تبادل نظر كرده سخنرانى داشته

بنابراين . اهللا طالقانى شروع شده باشد بارك رمضان در مسجد هدايت در كنار مرحوم آيتهاى ماه م سخنرانى
خواهند مسائل واقعاً  دهند و مى پيشنهاد بنده اين است كه اگر دادگاه محترم اين پيشنهاد را منطقى تشخيص مى

كنند و ما اين درخواست را روشن بشود به جاى اميرانتظام متهمين رديف اول و اصلى در اين دادگاه حضور پيدا 
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بنابراين اگر چنين عمل بشود متهمين اصلى خود پاسخگوى اتهامات بوده . ايم قبالً هم كتبى به دادگاه تسليم كرده
 ».و هستند

چون بايد توضيح بدهم كه در دادگاه شما هم پاى آقاى مطهرى را تالش ... پاسخگويى از چه؟ «: حاكم شرع    
ارد كنيد و هم آنچه كه قبالً عرض كردم كه تالش بشود براى وحدت متأسفانه سركه انگبين ايد كه اينجا و كرده

آقاى بهشتى يكى از افتخاراتش يعنى آقاى بهشتى شاگرد بوده؟ يا آقاى بهشتى خود معلمى بوده؟ . آورد صفرا مى
اهللا طالقانى را براى  وم آيتشما مرح. جاى ترديد نيست كه آقاى بهشتى عمرش را در تعليم و تربيت گذرانيده است

كنيد كه دادگاه ناچار  اينكه چهره دادگاه را مشوش كنيد و دادگاه را به محاكمه بكشانيد و از مسائلى صحبت مى
آقاى طالقانى كسى در صداقت و فضل و رسيدن آقاى طالقانى . جا بدهد است براى تبرئه خود جواب شما را همين

تواند  دهند، اين نمى هايشان هست كه به انبيا نسبت شرك مى فالن و بهمان كتاب آقاى. اى ندارد به اسالم شبهه
آقاى مطهرى از نوابغ . اليقاس مطهرى و فالن و فالن. خواهيم نام افراد اينجا برده بشود ما نمى. الگوى اسالم باشد

بشوند؟ شما چرا ... ف اولعالى اگر اين است كه با تشويش ذهن دادگاه، متهمين ردي بشريت بوده، تقاضاى جناب
گويد اين جريان آقاى اميرانتظام در ارتباط  شود كسى آمده مى متهم تراشيديد در اينجا؟ اگر يك جريانى واقع مى

كنم اين  كنيد، پس آقاى طالقانى هم هست، پس فالن هم هست، فكر نمى با دولت موقت است شما تالش مى
نيد كه فالن فالن، مثالً پدرشان چنين بود و بسيار خوب شما آقاى ك شما خودتان نقادى مى. زيبنده شما باشد

شما خيلى روشن بوده امام فرموده دادگاه ... بريد اين دادگاه توسلى چطور؟ شما حاال دادگاه را به محاكمه مى
و حق را توان كرد كه متهم و هواداران متهم و مقابالن متهم هيچ مراعات فضيلت  حساس، دادگاه مشكل، اما چه مى

پنج جلسه بايد . سرايى كنم گفت بنده بايد اينجا سخن» خيرالكالم قلّ و دلّ«به متهم تذكر داديم كه آقا . كنند نمى
طور گفت آقاى بازرگان از روى احترامشان در اين دادگاه  آقاى متهم وقتى كه اين. »الكالم يجرّ الكالم«صحبت كنم 

از آقاى دكتر سحابى تجليل شد و . ى من مورد مواخذه واقع شدمتجليل شد و آن اندازه تجليل شد كه حت
اگر به آقاى بازرگان خارج دادگاه خداى ناكرده كسى به ايشان . ترين اسائه ادبى به آنها نشد از ناحيه دادگاه كوچك

گذاريد و شما  مى عالى امروز داريد آقاى بازرگان را در اين جريان و جناب. اهانت كند، دادگاه چه كار كند، خدا نكند
دهيد به دادگاه اين  ايد در دادگاه و دستور مى كنيد و خودتان رئيس ديوان عالى كشور شده دادگاه را داريد مشوه مى

آيا اين معنى شهادت است؟ اين معنى دفاع است؟ شما يا شهادت دهيد يا دفاع كنيد از آقاى اميرانتظام . كار را كند
شما به . شود تبرئه كند اما بخواهيد دادگاه را به محاكمه بكشانيد، دادگاه ناچار مى. ه منپذيرم باالى ديد هردو را مى

رسيدند مقايسه  كه از طريق آنها به اسالم مى شناسان را با آنهايى آقاى مطهرى بزرگمردى بود و آقاى طالقانى اسالم
خواستند به انبيا نسبت شرك  طور ديگر مى آنظنى به اينها نبوده  هاى آقايان را دارم كه اگر حسن نكنيد، من كتاب

پذيرم،  كنم دفاع از آقاى اميرانتظام هرجور بخواهيد بكنيد مى شما جناب آقاى توسلى من خيال مى.... كتاب. اند داده
اما به دادگاه بخواهيد دستور دهيد كه متهمين رديف اول را . خواهيد بفرماييد باالى ديده نقّادى هرنحو كه مى

تعيين كنى، دوم را خودت تعيين كنى، سوم هم خودت تعيين كنى، شما حكم رئيس ديوان عالى كشور را خودت 
 ».كنم ايد؟ خيال نمى داشته
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عنوان پيشنهاد و بيان واقعيات اين مطلب را خدمتتان  صرفاً به. وجه قصد دستوردادن ندارم هيچ بنده به«: توسلى    
 ».عالى و دادگاه محترم خواهند بود نابگيرنده ج عرض كردم و بنابراين تصميم

جناب آقاى بازرگان محترم است پيش من . يك از اين آقايان كه شما برشمرديد اتهامى ندارند هيچ«: حاكم شرع    
سليقگى داشته باشد  ام كه مورد احترام قاطبه ملت است و آقاى بازرگان ممكن است كج حتى من گفته. عزيز است

پذيرد و  اش همين كه اشتباه خودش را مى آقاى بازرگان مرد بزرگى است و بزرگى. كنند خودشان هم قبول مى
در حسن نيت و خدمت صادقانه آقاى بازرگان و روز اول ايشان تشريف آوردند من . اشتباه ممكن است داشته باشد

انجمن اسالمى  گفتم كه آقاى بازرگان اول كسى است كه دين را به طرف دانشگاه آوردند و عرض كردم كه
ايم و  شود اما به قضاوت ننشسته حرفى زده مى. ايم دانشجويان را ايشان تشكيل دادند و ما هم به قضاوتى ننشسته

آقاى بازرگان، محترم، جناب آقاى دكتر سحابى، محترم، عزيز، جناب آقاى توسلى . حكم ما هم بيرون نيامده
تر يزدى ما شاهد بوديم خدمت كردند و تالش ما اين باشد كه خدمتگزار، محترم، عزيز، جناب آقايان ديگر، دك

 .شاءاهللا خداوند متعال ما را جمع كند با هم ان
استدعا دارم كه شما هرطور دفاع از آقاى اميرانتظام بكنى، هرجور شهادت به نفع ايشان بدهى و هرجا نقّادى     

اى من  دانم، شما شهردار بوده شما را مرد صالحى مى. پذيرم عنوان نقد باالى ديده من است و بنده مى دارى به
 ».اى هستى ام و شما مرد برجسته خدمات شما را ديده

وقتى كه . كردم عرض بكنم كنم از لطف و مرحمت شما، بنده اين مطلب را تالش مى بنده تشكر مى«: توسلى    
كنند و اين اتهامات مستقيماً به دولت  طرح مىنماينده محترم دادستان انقالب در مورد آقاى اميرانتظام اتهاماتى م

دهند كه اين همان خط نهضت آزادى ايران است و اين را  شود و بعد ايشان مطلب را ادامه مى موقت مربوطه مى
اهللا طالقانى از بنيانگذاران نهضت آزادى ايران هستند، بنابراين اگر  مرحوم آيت. كنند صورت يك جريان مطرح مى به

وجود آورده است به اين علت است كه  ى ايران متهم هست كه يك جريان انحرافى در اين مملكت بهنهضت آزاد
اليه  ايشان مدعى است و آن آقا هم مدعى«: حاكم شرع» .كنم ايشان هم جزو متهمين رديف اول هستند عرض مى

يا حرف ايشان ارزش داشته و يا هاى اينجا را بعداً من بايد رويش مطالعه كنم آ ارزش حرف. هستند بنده هم حاكمم
چه كسى است كه . گذاريم حرف آقا ارزش داشته يا نه؟ شما مطمئن باشيد  كه ما به همه مبادى انقالب احترام مى

عالى  احترامى كرده باشد؟ ما حتى به ايشان آن روز هم عرض كرديم كه جناب خداى ناكرده به آقاى بازرگان بى
البته توى دادگاه حرف . ايم آقاى بازرگان شخصيتى است اندازند و گفته ان را جلو مىشيخ طايفه هستيد، آقاى بازرگ

طورى كه بخورد به دادگاه، شما هرجور دفاع از آقاى اميرانتظام  شود، آن شود، صحبت مى شود، بحث مى زده مى
ن دفاع كردند به ايشان بكنيد بنده نه اينكه بگويم كه شاهدى نه، به آقاى بازرگان هم عرض كردم وقتى كه ايشا

خود است، گفتم  اشكال شد، حتى جناب آقاى دكتر سحابى داورى هم كردند كه آقاى دكتر ايشان گفتند داورى بى
نفع  شود و به كنم آنچه به نفع آقاى اميرانتظام تمام مى بعد شما خواهش مى. كنند چون شخصيتى است داورى مى

 ».كنيم يند ما رويش مطالعه مىفرما شود مى نهضت محترم آزادى تمام مى
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آنچه كه در كيفرخواست مطرح شده چهار . دهم بسيار خوب بنده در همين جهت مطالبم را ادامه مى«: توسلى    
مند  اتهام اصلى است عليه آقاى اميرانتظام كه دو قسمتش را آقاى دكتر يزدى قبالً اينجا شهادت دادند و عالقه

اند به دادگاه كه بنده  اى نوشته اما به علت گرفتارى نتوانستند و نامه. ور پيدا كنندبودند كه اينجا در دادگاه حض
اجازه . كنم اند كه بنده عيناً قرائت مى اين دو نامه است كه آقاى دكتر يزدى به دادگاه نوشته. كنم تقديمتان مى

 »فرماييد؟ مى
 ».بفرماييد«: محمدى گيالنى    

  االسالم والمسلمين آقاى محمدى گيالنى ك انقالب حجترياست محترم دادگاه شماره ي 
پيرو توضيحاتى كه در موضوع خروج اتباع خارجى از فرودگاه مهرآباد و اشيا و لوازم شخصى و خانگى آنان و     

جلوگيرى از خروج افراد خاطى و يا لوازم مربوط و متعلق به دولت ايران يا مؤسسات ايرانى و همچنين كنترل خروج 
 80رساند كه اسنادى در حدود  ز در طى دوران مسئوليت دولت موقت در محضر دادگاه داده شد، به اطالع مىار

كنم كه آقاى مهندس رضا مسموعى كه مسئول مستقيم در فرودگاه  توضيح عرض مى. ها برگ شامل اوراق مأموريت
دادگاه عرضه كنند، متأسفانه اين اسناد از  مهرآباد بودند روزى به دادگاه مراجعه كرده بودند كه اين اسناد را به
برگ اسناد  80درخواست اين است كه اين . ايشان گرفته شده و در خدمت نماينده محترم دادستان انقالب هست

 .هاى گروهى گذاشته بشود در اين دادگاه خوانده بشود و در اختيار رسانه
  

و آقاى مسموعى كه ايشان اشاره كردند و اوراقى داشتند و  آقايانى در دادگاه حاضر بودند«: نماينده دادستان    
خواستند بيايند در رابطه با همين پرونده توضيحاتى بدهند، نحوه رفتار ايشان در دادگاه طورى بود كه عضو  مى

ايشان شخص «: كند عضو حقوقدان اضافه مى. [محترم حقوقدان دادگاه متوجه شدند كه ايشان حركاتى دارند
هرحال علت اينكه اسناد در دست دادستانى هست رفتند نزد جناب آقاى الجوردى دادستان  به] ».دديگرى بو

محترم اين اوراق را دادند كه بررسى بشود، ايشان گفتند كه اين اوراق و اسناد در دو نسخه تهيه شده، فتوكپى 
رفتم آنجا بررسى كردم گفتند شما  بنده. شده، شما يك نسخه براى خودتان نگه داريد و يك نسخه را به من بدهيد

وقتى بررسى كرديم . دهيم اى كه شما داريد ما هم داشته باشيم، آنها را عيناً به شما مى كنار بگذاريد هر نسخه
كند  برگ دو فتوكپى اضافه است به ايشان گفتم همين حرف شما يك مقدار دادسرا را وادار مى 80ديديم كه از اين 

. رصت ديگرى بياييد االن مشغول دادگاه هستيم و عالوه براين دادگاه سه دادگاه ديگر داريمكه تأمل بكند، شما ف
اينها را مطالعه بكنيد كه ما يك نسخه داشته باشيم به شما بدهيم و چرا شما گفتيد كه از اينها دوتا فتوكپى موجود 

داديم وهنوز هم نيامدند،  عيناً به شما مىايشان جوابى ندادند؟ گفتند اگر جز اين بود اينها را ما . است و نيست
اند اين  ترينش را كه آقاى بازرگان ارائه داده طور هم كه بنده بررسى كردم يك سرى اوراق درهم هست و اساسى اين

اى از كميته بروند آنجا و ناظر باشند كه  بود كه چهارماه بعد از پيروزى انقالب دادستان كل انقالب دستور داد عده
ذالك ايشان اگر هستند االن همين امروز  مع. خواهد خارج بشود تحت كنترل و بررسى قرار بگيرد رجى كه مىهر خا
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خواهند اين اوراق را ببينند  شود، يا اگر نيستند و يا اگر دكتر يزدى مى شود و به ايشان داده مى فتوكپى تهيه مى
 ».ماند يك نسخه از اين پيش دادستانى مى فقط. مسئله خاصى نيست و در اختيار ايشان قرار خواهد گرفت

شود كه اين اسناد در اينجا  فرماييد چون كه اسناد خيلى مهم است درخواست مى اجازه مى«: مهندس توسلى    
 ».خوانده شود

 ».اى نيست خواهيد همين االن اينجا آن را بخوانيد، مسئله خود شما مى«: نماينده دادستان    
 »فرماييد؟ امه دوم آقاى دكتر يزدى به دادگاه؛ اجازه مىن«: مهندس توسلى    

  االسالم والمسلمين آقاى محمدى گيالنى رياست محترم دادگاه شماره يك انقالب حجت 
بخش فلسطين مطالبى در كيفرخواست عليه  در مورد روابط خارجى دولت موقت با دولت ليبى و سازمان آزادى    

شدن حقيقت امر مطالب و توضيحات زير به اطالع  ت كه الزم است براى روشنآقاى اميرانتظام عنوان شده اس
 .دادگاه محترم و مردم قهرمان ايران برسد

 :در مورد روابط با دولت ليبى - الف  
جانب تكليف خدمت در وزارت امور خارجه را قبول  طور كه در دادگاه معروض گرديد پس از آنكه اين همان    

آغاز كردم ابتدا طرح سياست خارجى جمهورى اسالمى را تنظيم و در هيئت دولت و شوراى  نموده و كار خود را
شوراى انقالب تنها در يك مورد، رابطه با دولت ليبى، نظر خاص داشت و . انقالب مطرح نمودم كه به تصويب رسيد

ثانياً همزمان با اين امر، هيئتى  لذا تصويب نمودند كه اوالً ارتباط ديپلماتيك با ليبى در سطح كاردار برقرار شود،
 .صدر به ليبى اعزام گردد براى بررسى سرنوشت امام موسى

پيرو اين مصوبه شوراى انقالب، وزارت امور خارجه هيئتى را مأمور سفر به ليبى جهت تدارك برقرارى روابط     
 :شرح زير صادر نمود به 27/4/58اى در تاريخ  تعيين نمود و بيانيه

  يه وزارت امور خارجهبيان    
هاى برادرانه مستمر مقامات دولت موقت جمهورى اسالمى ايران با برادران و همكاران ليبيايى  در اثر تماس«    

مقرر شد كه به دعوت ليبى هيئتى از جانب وزارت امور خارجه جمهورى اسالمى در آينده نزديك به ليبى بروند تا 
 ».مذاكرات پيرامون استقرار مناسبات ديپلماتيك گفتگو كنندبا مقامات آن كشور نسبت به تكميل 

. اعضاى هيئت نيز تعيين شده بودند. اين هيئت قرار بود بعد از ماه مبارك رمضان آن سال به ليبى سفر كند    
 جانب اطالع داده شد كه در پس از انتشار اين بيانيه، در يك تماس تلفنى توسط يكى از مراجع محترم قم به اين

. اند قدر و آيات عظام در حضور امام امت اين موضع بحث شده است و تصميماتى گرفته جلسه مشترك مراجع عالى
حضور امام رسيده و موضوع را عنوان نمودم و گزارش آمادگى سفر هيئت را به  جانب در اولين فرصت در قم به اين

دند كه فعالً موضوع را مسكوت بگذاريد و نفياً يا امام ضمن تاييد مذاكرات مراجع محترم فرمو. ليبى اطالع دادم
 .جانب طبق همين رهنمود امام عمل كردم اين. اثباتاً اقداماتى نكنيد

 .هرگونه تفسيرى يا برداشتى جز اين خطاست و در پيشگاه خداوند بارى تعالى موجب مؤاخذه خواهد بود    
 :در مورد دفتر فلسطين در اهواز -ب  
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. ى انقالب، دولت موقت مهماندار اولين هيئت فلسطينى به رياست برادر گرامى ياسرعرفات بودپس از پيروز    
مركز سفارت . جانب به نمايندگى از طرف دولت موقت همراه برادران فلسطينى به مشهد و اهواز سفر كرديم اين

ار برادران فلسطينى، جهت مركز دولت متجاوز غيرقانونى اسرائيل در ايران كه به تصرف مردم درآمده بود، در اختي
طور رسمى انجام گرفت و  نمايندگى آنان، قرار داده شد و بعدها، تشريفات قانونى معرفى و شناسايى ديپلماتيك به

عنوان تنها نماينده مشروع مردم فلسطين  بخش فلسطين به باالترين شناسايى ديپلماتيك ممكن از سازمان آزادى
وزير اطالع دادند كه  از وزارت امور خارجه به جناب نخست 58يا اواسط فروردين  57د در اواخر اسفن. انجام گرفت

گويا دفترى از طرف برادران فلسطينى در اهواز داير شده است، بدون آنكه مقامات دولت ايران از اين امر مطلع 
هايى در خوزستان  فعاليت هاى ديگر فلسطينى نيز دست به در همان زمان به دولت اطالع داده شد كه گروه. باشند
بعدها . بخش فلسطين هستند هاى فلسطينى وابسته به عراق، آنها كه مخالف سازمان آزادى خصوصاً گروه. اند زده

دانستند دست  دست آمد كه دولت عراق و برخى از اعرابى كه خود را فلسطينى و وابسته به عراق مى اسنادى هم به
دولت ايران براى . اند اى نظامى به برخى از عناصر منحرف در خوزستان زدهه به اقدامات خرابكارانه و آموزش

. جلوگيرى از هرگونه تشنج و توسعه عمليات دشمن، با برادران فلسطينى مسئله را مطرح و با آنها مشورت نمود
و . ايران بودمبخش فلسطين در  الحسن، سفير محترم سازمان آزادى جانب در جريان مذاكره با برادر آقاى هانى اين

بايستى آن دفتر را بدون اطالع مقامات دولت ايران  بعد از اين مذاكرات اين برادران خودشان هم قانع شدند كه نمى
جاى آن دفترى در مشهد يا تبريز يا جاى ديگر، اگر  كردند و قبول كردند كه خودشان آن را تعطيل كنند و به باز مى

هايى در كار است كه  حال معلوم نيست چه دست. ترتيب هم عمل شد همين به. نياز دارند و مفيد است باز كنند
 .موضوعات را وارونه جلوه دهند و در شرايط كنونى بحرانى و حساس مملكت اين مسائل را مطرح سازند

 كردن ذهن اعضاى محترم دادگاه و مردم قهرمان ايران مفيد و مؤثر واقع اميدوار است اين توضيحات در روشن    
 .با تشكر والسالم. شده باشد

 21/2/60دكتر ابراهيم يزدى،     
  

در مورد انحالل مجلس خبرگان كه يكى ديگر از اتهامات آقاى مهندس اميرانتظام است توضيحات «: توسلى    
نشان  اى از وزرا كه تقديم دادگاه شده است به وضوح كافى قبالً داده شده و نامه جناب آقاى مهندس بازرگان و عده

دهد كه اوالً آنچه كه انجام شده سوءنيت و توطئه و مخالفتى با جمهورى اسالمى نبوده، بلكه دولت موقت  مى
عنوان مسئول اجرايى مملكت، خواست مردم و جوى را كه در آن زمان وجود داشت به صورت يك طرح  به

وقوع پيوسته و  ثانياً اگر جرمى به. فى شدپيشنهادى درآورد و به امام امت تقديم كرد كه پس از مخالفت امام منت
. اند و پاسخگو هستند كار خالفى انجام شده مسئولين آن الحمداهللا در قيد حيات هستند و قبول مسئوليت كرده

اى كه دو نفر از  دادگاه محترم توجه دارند كه نامه. شود بنابراين اين اتهام نيز به شخص آقاى اميرانتظام مربوط نمى
هاى ديگرى كه با  اند و نامه ن كنونى مجلس، آقايان شجونى و فخرالدين حجازى در آن موقع نوشتهنمايندگا
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كرد با توجه به جوى كه  دولت موقت هم كوشش مى. شد، نمودار جو سياسى آن روز است امضاهاى زياد نوشته مى
 ».حلى پيدا كند هست و با توجه به مصالح انقالب راه

اى از نامه آقاى شجونى و فخرالدين حجازى در اختيار دادگاه  خواهد كه نسخه دادستان مىدر اينجا نماينده (    
 )».كنم حتماً در جلسه بعدى، خدمت دادگاه تقديم مى«: گويند قرار داده شود كه آقاى توسلى مى

هاى ديپلماتيك  اسماند از اتهامات پرونده ايشان در ارتباط با سفارت امريكا و تم اما آنچه باقى مى«: توسلى    
در اين مورد خود ايشان . بينم كه در كيفرخواست باشد، اگر هست بفرماييد ايشان است، جز اين مطلب ديگرى نمى

بنده چون در جريان مستقيم قسمتى از ارتباطات ايشان بودم احساس مسئوليت كردم كه در دادگاه . توضيح دادند
قبل از اينكه شهادت خود را . شاهد در اين دادگاه محترم مطرح كنم عنوان حضور پيدا كنم و اطالعات خودم را به

شنوند چه قبل از  بگويم، با وجود اينكه مردم شهر تهران و همه خواهران و برادرانى كه اينجا هستند و صداى مرا مى
ها و مبارزات  عاليتسال سوابق ف 25دانم  اما الزم مى. پيروزى انقالب و چه بعد انقالب، با سوابق من آشنايى دارند

هاى اجتماعى من از  فعاليت. اسالمى خود را خيلى مختصر در چند جمله به عرض دادگاه محترم برسانم -سياسى 
در دانشكده فنى تحصيالت دانشگاهيم را آغاز كردم با  1335خصوص از موقعى كه از سال  دوران دبيرستان و به

فقط اين نكته را عرض بكنم كه در آن شرايط در دانشكده فنى . عضويت در انجمن اسالمى دانشجويان شروع شد
خواندند و بعضى از آنهايى هم كه نماز  نفر نماز مى 15تا  10اى داشتيم، در تمام دانشگاه تهران حدود  نمازخانه

 40اى ه در سال. شدند شدند تا كسى آنها را نبيند كه به نمازخانه وارد مى خواندند آهسته از آن گوشه رد مى مى
هاى سياسى آن روز مشاركت داشتم و موقعى هم كه نهضت آزادى ايران تأسيس شد  طور فعال در فعاليت به
گذار  در اروپا پايه. براى ادامه تحصيل به خارج رفتم 41البته سال . كردم عنوان يك عضو فعال در نهضت كار مى به

مكتب مبارز آن موقعى كه كسى اصالً نه از مكتب  اى تحت عنوان نشريه. زبان بودم انجمن اسالمى گروه فارسى
اين اقدام موقعى انجام . يافت طور فعال انتشار مى كار كرد و تا پيروزى انقالب به زد و نه از مبارزه، آغاز به حرفى مى

حصيل بعد از انتشار دو شماره اول اين نشريه براى ادامه ت. شد كه هنوز آقاى دكتر بهشتى به اروپا نيامده بودند
هاى سياسى مشاركت داشتم كه  اجباراً به امريكا رفتم و در آنجا هم در انجمن اسالمى دانشجويان و فعاليت

براساس  44وقوع پيوست، در سال  خرداد و تحوالتى كه در ايران به 15بعد از قيام . خواهم به جزييات بپردازم نمى
ه منطقه خاورميانه رفتم و آموزش نظامى و چريكى در مصر تحليلى كه از نهضت در ايران داشتيم براى ديدن دوره ب

ماه در خدمت  اشرف منتقل شدند، بنده قبالً آنجا بودم و مدت شش كه امام از بورسا به نجف 44ديديم و در سال 
 بعد هم كه در سال. كردم شد بنده تصدى و همراهى مى هايى كه آن موقع از نجف خارج مى تمام بيانيه. ايشان بودم

در . به ايران آمدم زير فشار و كنترل ساواك باز فعاليت خودم را در سطوح مختلف سياسى و فرهنگى ادامه دادم 46
در ارتباط با سازمان مجاهدين همراه با آقاى مهندس سحابى و آقاى هاشمى رفسنجانى بازداشت شديم و  50سال 

مدن از زندان، مبارزات را در سطوح مختلف همراه با آ در همين اوين مورد پذيرايى قرار گرفتيم و بعد از بيرون
اى از برادران كه  با عده 54بعد از سال . ها مخفى بود برادران همفكر و همگام ادامه داديم كه طبيعى است فعاليت

 وجود آمده افشا كرديم و طور مخفيانه انحرافى را كه در سازمان مجاهدين به امروز نقش فعال در انقالب دارند به
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مطالبى كه آن موقع به امضاى مستعار در مجله . اى به جوانان مسلمان در داخل و خارج كشور داديم روحيه
بود با جمعى » جنبش مسلمانان ايران«بعداً مطالبى كه با امضاى . شد از اين حلقه بود مسلمانان متعهد چاپ مى

تدريج مبارزات  به 56از اواخر سال . ساختيم مى ديگر از برادران مسلمان كه باز آن روز نقش فعالى داشتند منتشر
 .شود اى مى كند و توده مبارزات گسترش پيدا مى 57گيرد و در نيمه دوم سال  علنى شكل مى

دانم در اينجا تأكيد بكنم اين است كه چه بخواهيم و چه نخواهيم، اين واقعيت وجود دارد  آنچه كه بنده الزم مى    
هاى اصلى انقالب بود و كسانى كه  جريان فكرى كه قبالً توضيح دادم يكى از پايهكه نهضت آزادى ايران و 

خواهد كُل  ريزند كه مى ريزند، آب به آسيابى مى دانند كه آب به آسياب كه مى خواهند اين جريان را بكوبند نمى مى
ز پيروزى انقالب انجام شده ها و مفصل حوادث را كه قبل ا سازى بنده خيلى خالصه زمينه. انقالب را مخدوش بكند

 .كنم است ذكر مى
هاى عمومى آن و اولين سخنرانى عمومى آقاى مهندس  ريزى راجع به اربعين قم و تبريز و مسجد قبا و برنامه    

كه نقطه عطفى بود؛ برادران و خواهران يادشان هست كه ) تير 30(بازرگان در مسجد قبا برنامه پانزدهم شعبان 
و سخنران آن آقاى مهندس ) 55(شعبان كه قرار بود در همان زمين چهارراه مصدق برگزار شود 15 قبل از برنامه
از آن تاريخ بود كه اثر پيام امام به سطح شهر . آمد اثرش فقط در محدوده بازار بود وقتى پيام امام مى. بازرگان بود

نماز عيد فطر كه جاى . دادند مل نشان مىالع شد و مردم عكس تدريج تمام شهر تعطيل مى گسترش پيدا كرد و به
شهيد دكتر مفتح بسيار خالى است بنده جزو ستاد اجرايى نماز عيدفطر بودم و مسئوليت كارهاى اجرايى آن 

برادرمان آقاى هادى غفارى اينجا حضور دارند، آنچه بعد از نماز عيد فطر انجام شد و بايد بهايش را . عهده من بود به
خواهند بعد از نماز تظاهرات داشته  گرفتند كه مى برادرانى با ستاد برگزارى نماز عيدفطر تماس مى. به ايشان بدهيم

باشيم جرأتاً گفته شد بسيار خوب اين كار را با توجه به شرايط آن زمان مستقالً انجام دهيد و ما هم جزو كسانى 
بعد از پايان . و آن راهپيمايى باشكوه انجام شددنبال آقاى هادى غفارى عمل ايشان را تأييد كرديم  بوديم كه به

 .برنامه نماز مرحوم شهيد دكتر مفتح مطرح كردند كه برنامه ما تمام شد و بعد برنامه راهپيمايى شروع شد
اى با  اين مطالب چه رابطه«: گويند صحبت را قطع و مى) دادستان انقالب مركز(در اينجا آقاى الجوردى [    

 »ا خاطرات شخصى است؟شهادت دارد اينه
كنند كه سوءقصدى ندارم  نه خاطرات شخصى هم نيست ايشان بيان مى«: گويند حاكم شرع در جواب مى    

 ]».بفرماييد. ام وخدمتگزار بوده
ها عوض  عنوان مسئول تبليغات اين راهپيمايى هاى تاسوعا و عاشورا و ميدان شهدا؛ بنده به باالخره راهپيمايى    

ها توانست چه در داخل و چه خارج از كشور آن نقش عظيم را  يعنى اگر اين راهپيمايى. ها بودم يمايىستاد راهپ
و باالخره ستاد استقبال از امام و باز بنده مسئول . ها تبليغات بود داشته باشد قبول داريد كه پايه اصلى برنامه

وجود آمد، نتيجه آن  و خارج كشور به تبليغات آن ستاد بودم و آن موج عظيمى كه در آن تاريخ در داخل
بنده . در اين برنامه گروه وسيعى از جوانان معتقد به انقالب و به اسالم شركت داشتند. سازماندهى و آن تالش بود

در حسينيه ارشاد  57ماه سال  اى كه در تاريخ پنجم بهمن براى اينكه خالصه بگذرم يك نوار تاريخى از مصاحبه
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ايران . شايد در هيچ نقطه دنيا سابقه نداشت تا آن حد خبرنگار در يك جا جمع بشوند. كنم مىانجام شد، تقديم 
كنندگان در اين مصاحبه مطبوعاتى متأسفانه امروز در بين ما نيستند و  مركز خبر دنيا شده بود، دو نفر از شركت

عنوان نماينده استقبال از امام در  م بهشهيد استاد مطهرى و شهيد دكتر مفتح و بنده ه. اى براى انقالب است ضايعه
. عنوان مسئول حقوق بشر در اين مصاحبه شركت داشتند اين مصاحبه شركت كردم و آقاى دكتر ميناچى هم به

ها و سؤاالتى كه در  ديديد جوسازى گذاشتند و مى بسيار جالب است اگر فرصتى بود اين نوار را در اين دادگاه مى
هايش در اين  كردن انقالب اسالمى ما در اين مملكت شده بسيارى از جواب براى منحرف اين يك سال و نيم اخير

واقعياتى كه در انقالب مطرح بوده از زبان شهيد استاد مطهرى، شهيد دكتر مفتح، دكتر ميناچى و بنده . نوار هست
هاتى است كه امروز در سؤاالتى كه مخبرين در اين مصاحبه مطرح كردند همين اتهامات و شب. بازگو شده است

ها و امثالهم مطرح هستند، چه اينها به وضوح نشان  ارتباط دولت موقت با شوراى انقالب با سران ارتش، با خارجى
كنم، بنده  نوار را عيناً تقديم رياست محترم دادگاه مى. دهد كه تمام اين اقدمات با اطالع امام بوده است مى
تشريح نقشى كه سيستم ارتباطى داخل ايران با . و تحوالت قبل از پيروزى بشومخواهم داخل جزييات اقدامات  نمى

ها وقت  نجف اشرف و پاريس در انقالب داشت و اقداماتى كه برادران ما در خارج از كشور انجام دادند، نياز به ساعت
دند كه روى طرح گارد ملى بعد از پيروزى انقالب و تشكيل دولت موقت معاون امور انقالب به بنده تكليف كر. دارد

اى كه در كارهاى اجتماعى و سازماندهى داشتم اسم و اساسنامه و شكل سازمان  مطالعه بكنيم و بنده هم با تجربه
سپاه پاسداران را تهيه و پيشنهاد كردم كه پس از تصويب، اولين هسته آن در پادگان باغشاه و بعد در پادگان 

كه مجدداً به بنده تكليف كردند كه مسئوليت اداره شهر تهران را به  57فند سال اس 9تا . آباد تشكيل گرديد عباس
بنده در اين زمينه مطلبى . ماهى كه شما شاهد كار ما و برادران ما در اداره شهر تهران بوديد 22عهده بگيرم و بقيه 

ده است فقط اين مطلب را خاطر خدا و انجام وظيفه و خدمت به مردم بو كنم اگر كارى انجام شده به عرض نمى
هايى كه  درصد مردم شهر تهران از نظرخواهى 90تا  80اين افتخار هميشه براى ما خواهد بود كه بيش از . گويم مى

 .كردند انجام شد اقدامات ما را تأييد مى
رادران و رياست خواهران و ب. گردد به ارتباط با خارجيان قبل از پيروزى انقالب اما مسئله شهادت، شهادت برمى    

محترم دادگاه استحضار دارند كه جناب آقاى مهندس بازرگان حدود يك سال و نيم قبل در يك مصاحبه تلويزيونى 
فرمودند كه ما از سه ماه قبل از پيروزى انقالب با كشورهاى مختلف خارجى ارتباط داشتيم و اين ارتباط را براى 

 .مبارزه ضرورى تلقى كردند
خواستيم مبارزه كنيم و تمام سيستم اطالعاتى و پليسى در اختيارش بود در  با رژيم منحط شاه مى وقتى كه ما    

اتفاقاً آقاى شيخ محمد منتظرى يكى . ريزى مبارزه دسترسى به اطالعات ضرورت داشت آن جو اختناق براى برنامه
دادند و  بود كه اطالعات به سفارت امريكا مىكردند اين  از اتهاماتى كه به آقاى مهندس اميرانتظام و ديگران وارد مى

پس اطالعات براى مبارزه و جنگ . عنوان يك جرم تلقى كردند اين اطالعات براى امريكا خيلى مهم بود و اين را به
ترين اطالعى كه از درون كشور عراق داشته باشيم و براى كسانى كه جنگ را  نقش اساسى دارد و امروز با كوچك

بسا سرنوشت جنگ را تغيير بدهد، اين واقعيتى است  تواند چه اطالعات مى. كنند بسيار حياتى است مىريزى  برنامه
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كردند دسترسى به  بنابراين براى كسانى كه در آن شرايط خفقان مبارزه مى. تواند انكار بكند كس نمى كه هيچ
يط خفقان از ضروريات بوده است كه اى بسيار حياتى بوده و براى هر سازمان سياسى در آن شرا اطالعات مسئله

نقش ارتباط . خواهند نقش ارتباط را محكوم بكنند در اشتباهند بنابراين كسانى كه مى. بتواند كسب اطالع بكند
خواهيم  آنچه كه مهم است محتواى ارتباط است و نيت ارتباط كه آيا ما در اين ارتباط مى. وجه مذموم نيست هيچ به

نيم يا خدمت؟ براى نهضت آزادى ايران كه يك پايه مهمى از مبارزات قبل از پيروزى انقالب به يك ملتى خيانت بك
بوده است كسب اطالعات از منابع مختلف بر اين اساس استوار بوده كه اگر عمل نكرده بود شما بايستى امروز خرده 

به مسائل درون انقالب و  خواسته نسبت بسته مى گرفتيد كه چطور يك سازمان سياسى بدون اطالع و چشم مى
 ».صورت انتقاد و ايراد وارد بود ريزى مبارزات سياسى ايران عمل بكند دراين برنامه

جناب آقاى توسلى در ارتباط با فرمايشات شما «: گويد در اينجا حاكم شرع صحبت توسلى را قطع كرده و مى    
كه آقاى اميرانتظام روى دل با آنها باز كرده و اسرار  گذارد، مسئله اين بوده دادسرا اصل اطالع را رويش انگشت مى

گفتيم كه اطالعات  ها مى دولت اسالمى را در اختيار آنها گذاشته، جناب آقاى بازرگان هم فرمودند كه ما با امريكايى
م مردود گفتيم كه اطالعات آنها را به ما بدهند كه خود اين از نظر اسال شوروى را به ما بدهند و به اينها هم مى

يا «: كرديد كه آقاى اميرانتظام موادت با آنها نداشت كه قرآن نهى فرموده نيست، خوب بود براى ما روشن مى
دهد  اين اوراق نشان مى. و استدالل دادسرا هم همين آيه بوده» ...ايهاالذين آمنوا ال تتخذوا عدوى و عدوكم اولياء

چنانكه اسرار دولت آقاى . كرده و فالن چنان شده و خمينى چنين شده كه آقاى اميرانتظام با آنها روى دل باز مى
الذين لم يقاتلونكم  اهللا عن ال ينهيكم«: فرمايد داد واال قرآن كريم مى بازرگان را با يك شكلى در اختيار آنها قرار مى

كند با كفارى كه  هى نمىخدا شما را ن: ترجمه آيه» الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم فى
اتهام در اصل ارتباط نيست، اتهام اين است كه آقاى . سر دشمنى با شما ندارند حتى با آنها احسان هم بكنيد

گذاشته، اين نكته را اگر بتوانيد دفاع كنيد  اميرانتظام روى دل با آنها باز كرده، اسرار دولت را در اختيار آنها مى
 ».خيلى مناسب است

هم با كفار ) ص(طور كه فرموديد اصل ارتباط مورد تأييد و ضرورى است، حتى پيامبر همان. متشكرم«: لىتوس    
هاى كنونى مملكت  قبل از پيروزى انقالب بسيارى از شخصيت. كردند مكه ارتباط داشتند و از دشمن كسب خبر مى

اين مطلبى است كه در . تباط داشتندهاى ديگر ار براساس همين ضرورت با مقامات سفارت امريكا و سفارتخانه
اند، آقاى دكتر بهشتى، آقاى  تنها آقاى مهندس بازرگان ارتباط داشته هاى گروهى تصريح و اعالم شده، نه رسانه

آنچه مهم است نيت و . داند كس اين ارتباط را مذموم نمى اند و هيچ موسوى اردبيلى و ديگران هم ارتباط داشته
خصوص امروز كه مسئوالن مملكت در سطوح مختلف با خارجيان ارتباط دارند و  است، به محتوا و نتيجه ارتباط

اند؟ اين مسئله  مهم اين است كه آيا اين ارتباط عادله است يا نه؟ آيا به نفع ما بوده است يا سر ما را كاله گذاشته
ن ارتباط ما برنده هستيم؟ آيا مهم است، امروز هم در بررسى ارتباطات مسئولين دولتى مهم است كه آيا در اي

گذارند؟ در واقع اين ارتباطات اين خطر را هم  ها سر ما كاله مى كنيم يا خارجى منافع و مصالح ملتمان را حفظ مى
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تر باشند احتمال دارد سر  هميشه دربردارد، يعنى اگر متانتى كه بايد مؤمن داشته باشد نداشته باشيم و آنها ورزيده
 .گذارندما را كاله هم ب

است  57در آن قسمتى كه قبل از پيروزى انقالب بنده در جريان ارتباط بودم، از حدود خردادماه : اصل شهادت    
در اين دادگاه محترم . عنوان مترجم آقاى مهندس بازرگان با نماينده سفارت امريكا شركت داشتم كه بنده به
ريزى مبارزات قبل از پيروزى انقالب بسيار  رفتيم براى برنامهگ دهم كه اطالعاتى كه ما از اين افراد مى شهادت مى

 .داد بينى و چشم باز مى مفيد و مؤثر بود، به ما واقع
كرديم كه اين  كه هنوز نهضت گسترش پيدا نكرده بود ما در اين جلسات تأكيد مى 57در حدود خردادماه سال     

ايران نيست و مردم به امام اعتماد دارند، امام نقش رهبرى حكومت پوشالى است، رژيم شاهنشاهى مورد تأييد ملت 
كرديم و كسانى كه در اين  دارد و شما بايد اين واقعيت را بپذيريد و اين از مطالبى بود كه ما آنها را بمباردمان مى

اين اقدام هميشه خدا ما در . تواند مؤثر باشد ها تا چه اندازه مى دانند كه اين نوع بمباردمان ارتباط آشنايى دارند مى
ديديم و با احساس مسئوليت سنگينى، دست به اين اقدام  و مصالح ملت را در مقابل چشمان خود ناظر و شاهد مى

با پيشنهاد جناب آقاى بازرگان اين . بنده اين مسئوليت ترجمه و ارتباط را داشتم 57تا حدود آذرماه . زديم مى
ميرانتظام واگذار شد، بنابراين چه قبل از پيروزى انقالب كه بنده و ايشان مسئوليت از آن تاريخ به آقاى مهندس ا

ايم و چه بعد از پيروزى انقالب  ايم در خدمت انقالب و مسئوالن انقالب عمل كرده نقش مترجم و رابط را داشته
مهندس بازرگان هم اند و جناب آقاى  عنوان مأمور دولت عمل كرده آقاى مهندس اميرانتظام زير نظر دولت موقت به

دانم به استحضار دادگاه محترم  اما اين مطلب را الزم مى. ضمن شهادت خودشان تأييد و قبول مسئوليت فرمودند
گذاردن قسمتى از اسناد  هايى كه از باقى برسانم كه ابهامات زيادى روى اسناد باقى مانده در سفارت و هدف

 .اند ظام توضيح دادهاند وجود دارد كه آقاى مهندس اميرانت داشته
هاى غيرمستند كه از  جاى توجه روى گزارش خواهم تأييد كنم اين است كه آيا بهتر نيست به اما آنچه بنده مى    

سوى دشمنان انقالب و فاسقين تنظيم شده، دادگاه محترم روى واقعيات و عملكرد آقاى مهندس اميرانتظام 
گرفتن قدرت ايجاد كرد و آقاى  دست جريانى سياسى براى به متمركز شود نه روى ظن و گمان و جوسازى كه

كردن اين جريان سياسى اصيل مطرح ساخت؟ بايد  زدن و از صحنه خارج صورت چماقى براى ضربه اميرانتظام را به
ام آيا آقاى مهندس اميرانتظ. بازكردن آقاى مهندس اميرانتظام و آثار عملى آن مورد توجه قرار گيرد انگيزه روى دل

طور طبيعى در سطح روابط  اند كه دشمن عليه انقالب اسالمى استفاده كرده است؟ يا مذاكرات به اطالعى داده
طور متعارف انجام شده است؟ منافع كشورهاى خارجى در كشور ما چيست؟ بدون ترديد اگر دشمن  ديپلماتيك و به

آيا ببينيم مودت و . خاطر سلطه اقتصادى است به خواهد در كشور ما نفوذ داشته باشد از نظر فرهنگى و سياسى مى
اند موجب عقد قراردادى برخالف مصالح انقالب و ملت  بازكردن آقاى اميرانتظام در اين ارتباطى كه داشته روى دل

ما شده است؟ آيا مصالح ملت ناديده گرفته شده؟ در اين محيط جوسازى شده براى قضاوت عادله، دادگاه محترم 
مثالً در مورد ارزيابى ارتباطات . نند روى عملكرد دولت موقت و آقاى اميرانتظام كامل بررسى فرمايندتوا فقط مى

ها كه  اند يا نه؟ مثالً در مورد حل مسئله گروگان خارجى دولت آقاى رجايى و اينكه آيا مودت با دشمنان ملت داشته
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اينكه آيا نتيجه آن به نفع ملت ما بوده يا نه؟ به نفع امروز در جامعه ما مطرح است بايد نتايج آن را بررسى كرد و 
اند؟ در روابط خارجى دولت موقت نيز بايد ديد اگر نظر خاصى برخالف  ملت عمل شده يا سر دولت را كاله گذارده

المال از مملكت خارج شده؟ آيا افراد  مصالح ملت در ميان بوده اين نظر منتج به چه عملى شده است؟ آيا بيت
زدن به انقالب استفاده كرده است؟ من  اند؟ آيا عملى انجام شده كه امريكا از آن براى ضربه تى فرار داده شدهطاغو

. خاطر خدا و خدمت به ملت و انجام وظيفه عملى انجام نشده است دهم تا آنجا كه اطالع دارم جز به شهادت مى
توان چنين  مدرك و سند و شهادت معتبر نمى گونه صرفاً براساس گزارش دشمنان انقالب و فاسقين بدون هيچ

 .اساسى را وارد دانست اتهامات بى
خواستم در پايان مطالبم  اى بود كه مى اما مطلبى را رياست محترم دادگاه در ابتداى دادگاه فرمودند، دقيقاً نكته    

. هاى انقالب را حل بكند بست تواند بن هايى كه شده است، نمى محاكمه آقاى اميرانتظام و جوسازى. عرض كنم
در مملكت ما  20خصوص بعد از شهريور  واقعيت اين است كه دو جريان اصيل اسالمى به. بين باشيم بياييد واقع

هاى متفاوت در جامعه اسالمى مورد  اى كه تالوت كردم برداشت براساس آيه. وجود داشته و امروز هم ادامه دارد
 ».القول فيتبعون احسنه معونالذين يست فبشر عبادى«. پذيرش است

دهد و ضمن تفسير نتيجه  كند و توضيحى در مورد آيه تالوت شده مى در اينجا حاكم شرع شروع به صحبت مى(    
 .)ها را ها را در نظر گرفت نه همه قول گيرد كه بايد بهترين قول مى

خواستم عرض كنم  آنچه كه بنده مى. طبيعى است احسن بايد بهترين نظريات باشد«: دهد كه توسلى ادامه مى    
يك . در مملكت ما دو جريان اصيل اسالمى وجود داشته و امروز نيز ادامه دارد 20اين است كه بعد از شهريور 

اهللا طالقانى  جريان همان جريانى است كه بنده عرض كردم اگر آقاى اميرانتظام مجرم باشند مجرمين اصلى آن آيت
كرده و روشنفكر جامعه ما كه  اين جريانى است در بين اقشار تحصيل. سحابى هستند و مهندس بازرگان و دكتر

يك حركت اصيل اسالمى . اند دست آورده اعتقادات خودشان را از طريق منطق و استدالل و عقل متكى بر مذهب به
اند و اسالم را  جوشيده ديگرى وجود دارد كه شايد مقدمين اين حركت فداييان اسالم باشند و از متن توده جامعه ما

 ».درنگ نيز اعمال شود طور گفته و اين است و جز اين نيست و بايد بى خواهند، اسالم اين در آن كليتش مى
عرض كردم بله اين تحليلى است كه بنده دارم، ادامه اين «: دهند كند آقاى توسلى ادامه مى دادستان سؤالى مى    

 15خرداد و قيام  15گيرد و نقش بسيار مؤثرى در  شكل مى 40هاى  سال هاى مؤتلفه است كه در جريان هيئت
اين دو جريان اصيل فكرى در جريان انقالب و بعد از . كنند خرداد و رسانيدن پيام امام در آن شرايط خفقان ايفا مى

اند اشاره به اين دو  اينكه امام امت به كرآت مسئله فيضيه و دانشگاه را مطرح ساخته. آن در كنار هم حضور داشتند
طور كه در پيروزى انقالب فيضيه و دانشگاه در كنار هم بودند، براى تداوم انقالب نيز ضرورى  همان. جريان است

سال قبل مورد توجه ايشان بود كه بايد دانشگاه و فيضيه  30سال يا  20اى است كه برادران ما از  اين نكته. است
در . ها حانيت را به دانشگاه آوردند و از طرف ديگر سياست را به مساجد و حوزهطرف رو پيوند داشته باشند، از يك

هاى سياسى آن روز مثل جبهه ملى مخالف  اهللا بروجردى فوت كرده بودند، سازمان كه مرحوم آيت 1339سال 
لبه و دانشجو از دادن پيوند ط رغم مخالفت آنها براى نشان برگزارى مجلس ترحيم براى ايشان بودند، دوستان ما على
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طريق انجمن اسالمى دانشجويان به قم رفتند و راهپيمايى باشكوهى در شهر قم در كنار برادران طلبه برگزار كردند 

دادند و ايشان براى ما سخنرانى  اى شديم كه آقاى دكتر بهشتى در آنجا درس مى و اتفاقاً آن روز ما وارد به مدرسه
اهللا طالقانى با  پيوند آيت. هاى مبارز آن دوره بودند ى خسروشاهى جزو طلبهكردند و افرادى مثل آقاى سيدهاد

بينيد شهيد استاد مطهرى در اين جريان حضور پيدا  جناب آقاى مهندس بازرگان همين فلسفه است، اينكه مى
و دانشگاه در كنار حلى است كه انقالب ما بتواند تداوم داشته باشد كه فيضيه  كند اين پيوند است و اين تنها راه مى

. بينيم و سمبل دانشگاه را آقاى مهندس بازرگان ما سمبل فيضيه را امام مى. هم و دست در دست هم داشته باشند
بعد از پيروزى انقالب براى اينكه . پذير باشد اين دو جريان بايستى در كنار هم باشند تا تداوم انقالب اسالمى امكان

اى به اسالم و انقالب  طور ريشه وليه خودش را داشته باشد و منحرف شود، كسانى كه بهانقالب ما نتواند آن انسجام ا
اسالمى اعتقاد نداشتند دو تز انحرافى را مطرح كردند، گروهى از همان روزهاى بعد از پيروزى انقالب واژه ليبرال را 

با طرح ارتجاع و . در كنار هم باشند گروه ديگر تز ارتجاع را براى اينكه فيضيه و دانشگاه نتوانند. مطرح كردند
وجود آوردند و اين يكى از رموز جدايى مردم، تفرقه، نفاق،  ليبراليسم بين فيضيه و دانشگاه جدايى و شكاف به

مطرح ) ص(هايى است كه رياست محترم دادگاه در ابتدا دادگاه از زبان پيامبر اسالم پراكندگى و همان شكاف
 .كردند

اينكه كسانى . كنم قرن در مملكت ما دارد جلب مى محترم را به اين واقعيت تاريخى كه سابقه نيمتوجه دادگاه     
اين همان خط امريكاست . هاى انقالب اسالمى را امريكايى و در خط امريكا معرفى بكنند خواسته باشند يكى از پايه

آن . اين همان خط است» روگان خمينىگ«نام  و همان كتابى است كه آقاى دكتر يزدى در مجلس معرفى كردند به
گوييد اسطوره است براى  خواهد معرفى بكند اين انقالب كه شما مى است مى» سيا«اش عضو  كتاب كه نويسنده

گوييد نه؟  ايم، مى گذارى كرده پرورده خود ما بوده، خود ما آن را پايه محتواست، اين دست كشورهاى اسالمى، اين بى
. گويند طور مى خود آنها اين. اند امريكايى هستند ى و فالنى كه نقش مهم در انقالب داشتهگويند فالن خودشان مى

گر هستند، آنها كارشناس دارند، آنها دقيقاً مسائل  آنها توطئه. اين دامى است كه دشمن در مقابل انقالب ما باز كرده
هاى اصيل انقالب و ايجاد تحير و  كردن چهره متر با بدنا كنند و از اين طريق راحت درون انقالب ما را ارزيابى مى

اين شيوه كه استراتژى مشترك امريكا . وجود آورند مرداد را به 28كنند شرايط  تفاوتى در درون جامعه تالش مى بى
شود بسيار مؤثرتر و  گيرى مى نما و متأسفانه دوستان نادان انقالب پى هاى چپ و چپ و شوروى است و توسط گروه

بنابراين با توجه به مسائلى كه در اين دادگاه . از تجاوزى است كه دولت بعث عراق به مملكت ما كرده است تر مهلك
. مطرح شده است و حساسيت اين دادگاه بسيار ضرورى است كه رياست محترم دادگاه توجه خاص مبذول نمايند

ود عمل كنيم، اگرچه فدا بشويم، آنچه عنوان فرد مطرح نيست ما بايد به وظيفه خ آقاى مهندس اميرانتظام، به
گذرد  رويم؟ آيا آنچه در درون انقالب ما مى به كجا مى. مطرح است مصالح انقالب و سرنوشت ملت ماست

اند  هاى صادق و صميمى انقالب را كه ديروز در كنار هم بودند امروز در مقابل هم قرار داده هايى كه چهره دست
توانيم قبول كنيم كه آقاى مهندس اميرانتظام براساس گزارش كسانى كه  مى دوستان انقالب هستند؟ آيا ما

ساله آنان و عملكرد امروز آنان نشان  جاسوس و دشمن ما بودند جاسوس تلقى شوند، اما كسانى كه سوابق چهل
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طور  دهند و به ب مىهاى مملكتى اطالعات را به دشمنان انقال ها ارتباط دارند و با نفوذ در ارگان دهد و با ابرقدرت مى
كنند جاسوس نيستند؟ آنها با اين سوابق بايد آزادانه نشريه داشته باشند و  مستمر عليه انقالب اسالمى توطئه مى

گونه سؤالى و ابهامى در مورد آنان مطرح نشود، ولى آقاى مهندس اميرانتظام بر اساس  آزادانه فعاليت كنند و هيچ
بايد مشخص شود جاسوس واقعى . شود عنوان جاسوس در اين دادگاه محاكمه مى ا بهه ها و جوسازى گونه گزارش اين

 كيست؟

ام و  ام و در اين انقالب نيز نقش كوچكى داشته سال در مبارزات مملكتم شركت داشته 25عنوان فردى كه  من به    
ود من بوده و صدها هزار ها هزار شهيد كه يكى از اين شهيدان برادر خ ام و شاهد ريختن خون ده خدمت كرده

اند يكى از مشكالت ما و دو نسل آينده ما همين معلولين  كه آقاى دكتر خواجوى قبل از دادگاه اشاره كرده(معلول 
خواهم قبل از آنكه حكمى صادر شده باشد به خود  دادگاه محترم و ملت قهرمان ايران مى] ام، از بوده.) [خواهند بود

خواهم آنچه را كه حق هست، آنچه را كه  دادگاه محترم مى] از[كنيم؟  رويم و چكار مى آييم و ببينيم به كجا مى
دادگاه ] از[طرفى عنوان شد و  با بى]  اين مسائل. حكم كنند[كند  خواست خداست و مصالح انقالب ايجاب مى

والسالم والعاقبة . كنم هاى من گوش دادند تشكر مى محترم و خواهران و برادرانى كه حوصله كردند به صحبت
 .للمتقين

  
  
  
  
  
  

  جلسه شانزدهم    
 )1360ماه  بهشت اردى 29(    

  
االسالم موسوى  شانزدهمين جلسه محاكمه عباس اميرانتظام با حضور چندتن از نمايندگان مجلس از جمله حجت 

ابتدا حاكم شرع . ل گرديدو تعداد زيادى تماشاچى تشكي) شهردار سابق(تبريزى و هادى غفارى و محمد توسلى 
 :توضيحاتى به شرح زير داد

كيفرخواست خوانده شد، . هاى متعددى در همين جا منعقد شد محاكمه آقاى اميرانتظام به درازا كشيد و جلسه    
دفاع اجمالى آقاى اميرانتظام استماع شد، ادله كيفرخواست بيان شد، دفاع تفصيلى آقاى اميرانتظام از ادله 

ست شنيده شد، شهودى كه در دادگاه اقامه شهود كردند جناب آقاى مهندس بازرگان، جناب آقاى دكتر كيفرخوا
سحابى، جناب آقاى محمد منتظرى، جناب آقاى معاديخواه، جناب آقاى دكتر يزدى، و جناب آقاى مهندس 

قاى اميرانتظام درباره مطالبى حاال دادگاه مهياست كه دفاعيات آ. عنوان شهادت يا دفاع توسلى، مطالبى فرمودند به
ها جواب بگويند، چون خيلى  كه گفته شد و نماينده محترم دادستان آنها را عليه ايشان بيان نكرده ايشان به همان

عنوان شهادت اينجا بيان كردند له و عليه، نماينده محترم دادستان خيلى از آنها را  از مطالب و مسائلى كه آقايان به
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و جناب آقاى اميرانتظام هم به آنها پاسخ و جواب گفته بودند و اينكه زودتر دادگاه منعقد شد به اين بيان كرده بود 
. دليل بوده است كه بتوانيم امروز اين دادگاه را به پايان برسانيم و دادگاه براى تصميم براى ايشان وارد شور شود

رانتظام هم با مراعات خيرالكالم قلّ و دلّ مطالبشان را بيان كنم و اميدوارم آقاى امي عنوان پيشنهاد بيان مى اين را به
ايم و آنچه در دادگاه شرع  هاى ما باز است و هوش ما هم به خواب نرفته، ما مطالب همه را شنيده كنند و گوش

ر ها دادگاه روى آنها خواهد اعتماد كرد و حكمش را خواهد صاد تواند مدركيت داشته باشد با حذف همه عقده مى
 »جناب آقاى اميرانتظام شما حاضر شده بوديد؟. كرد
اميدوارم كه كسى . طورى كه فرموديد من آخرين كس هستم ديگر كسى صحبت نخواهد كرد؟ اين«: اميرانتظام    

 .صحبت نكند، بسيار خوب، بسيار خوب
  
  

 .اهللا الرحمن الرحيم بسم    
ام، بيان و يادآورى مفاهيم كالم  صوصاً آياتى را كه انتخاب كردهمن مخ. كنم سخنانم را با آيات الهى شروع مى    

دانم، اميدوارم كه متن كامل عرايضم را در  خدا را براى اعضاى محترم دادگاه و همه مردم يك وظيفه شرعى مى
يقاً توجه به كالم خداوند دق. هاى گروهى با ذكر آيات قرآن منتشر سازند تا همه از آنها اطالع حاصل نمايند رسانه

حق را به باطل مپوشانيد و حق را پنهان نكنيد . وال تَلبِسوا الْحقَّ بِالباطلِ و تَكْتُموا الْحقَّ و اَنْتُم تَعلَمون: فرماييد
اَالّ تَعدلوا   قَومٍ على يا ايهاالذين آمنوا كُونُوا قَوامينَ للَّه شُهداء بِالْقسط وال يجرِمنّكُم شَنĤنُ. دانيد كه شما مى درحالى

گفتن و  ايد بپاايستيد به حق اى كسانى كه ايمان آورده. والتَّقُواللَّه انَّ اللَّه خَبيرٌ بِما تَعملُونَ  اعدلُوا هو اَقْرَب للتَّقوى
كنيد، البته عدالت پيشه گواهى به داد باشيد و دشمنى با قومى و گروهى شما را وادار نكند كه به عدالت رفتار ن

كنيد آگاه است،  چه شما مى تر است و بترسيد از خشم خداوند كه او از آن كنيد كه به تقوى و پرهيزكارى نزديك
ند و در آن دار كسانى كه مردم را از راه خدا باز مى. اللَّه و يبغُونَها عوجاً و هم بِاآلخرَةِ كافرونَ اَلَّذينَ يصدونَ عنْ سبيلِ

قُلْ يجمع بينَنا ربنا ثُم . ايمان هستند جويند، آنان در آخرت هم كافر و هم بى عيب ببيند و راستى آن را كجى مى
ليمالْفَتاح الْعوه قِّ ونَنا بِالْحيب فْتَحبگو پروردگار ما روز رستاخيز همه ما را با هم خواهد آورد، پس از آن ميان ما . ي

 .داورى درست و راست كار گشايد و او حاكم كارگُشاى داناست
 .كنم قبل از شروع عرايضم چندين تذكر هست كه خدمت دادگاه عرض مى    
دل و صديق و مسلمان ما اصرار دارند  كردن مردم ساده اى برخالف حق براى گمراه عده: تصرف النه جاسوسى. 1    

من براى ثبت در تاريخ و توجه همه . آن را با ساختگى اسناد يكى كنندكه مسئله تصرف النه جاسوسى و تعطيل 
طور كه رهبر بزرگ  رسانم كه تصرف النه جاسوسى و تعطيل آن همان جويندگان حقيقت به استحضار آنها مى

بودن  اى بود در تاريخ انقالبمان و هيچ ارتباطى با ساختگى انقالب نيز تأييد فرمودند عملى بود انقالبى و حماسه
كردن مسئله تصرف النه جاسوسى و  بنابراين قاطى. جا گذاشتند ندارد اسنادى كه جاسوسان سياى امريكا در آنجا به

 .كنند اى دانسته يا ندانسته براى گمراهى مردم آن را بيان مى بودن اسناد گناهى است بزرگ كه عده ساختگى
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بودن اين اسناد به امپراتوريشان پايان داده خواهد شد، اصرار  گىآنهايى كه با اثبات ساخت: بودن اسناد ساختگى. 2    
باز . دارند برخالف دستور خدا دايماً به مردم خالف بگويند و توجه آنها را از اين مسئله بسيار حياتى منحرف سازند

طلب از ابتداى  اى جاه رسانم كه جاسوسان امريكا جوى را كه عده شدن مطلب به استحضار ملت ايران مى براى روشن
كردند، اين دشمنان خدا در اسنادى كه  دولت موقت ساخته بودند ومطالب خالفى را كه آنها در اجتماع شايع مى

بودن  دليل، ساختگى 28حاوى گزارشات مالقات خودشان با مقامات رسمى دولت موقت بود اضافه كردند كه من با 
ختن فيلم براى معرفى عضو موهومى آنها بود و يكى ديگر وجود آنها را ثابت كردم و دو دليل تازه هم كه يكى سا

 .شود دليل مى 30هاى سفارت به نام من و دولت موقت بود كه  ها و اطاق ها و ماشين نوار و اوراق در تمام فايل
 .اند با صحت مطلب تفاوت دارد عنوان صحت ترجمه اعالم كرده آنچه را كه به: صحت ترجمه و صحت اسناد. 3    

فرض بفرماييد فردى از حضار در اين جلسه پس از خروج از جلسه دادگاه به منزل برود و در بيان مطالب دادگاه 
براى افراد منزلش مطالبى را هم از خودش اضافه نمايد، بگويد كه در دادگاه شخصى به شخصى فحش داده و در 

دادن را هم درست ترجمه  اشد و گوينده لغت فحشاين خانواده كسى باشد كه فارسى نداند مثالً از برادران ترك ب
دادن دليل صحت نقل او مبنى بر اينكه  كند و به تركى هم همين خالف واقع را بيان كند، اين ترجمه صحيح فحش

شدن اين اسناد هم عين همين مثالى است  مسئله درست ترجمه. كسى در اين دادگاه به كسى فحش داده نيست
ام و  مطالب نادرست اين اسناد به همان شكل ترجمه شده، بسيار خوب، آنچه من گفته گويند مى. كه االن زدم

ها را  اند و آقايان هم همان ام مطالبى است كه در مذاكرات اصالً وجود نداشته ولى اين دشمنان خدا اضافه كرده كرده
 .اند، بنابراين فرق است بين درستى ترجمه و درستى متن درست ترجمه كرده

كنم كه متن مدافعات مرا كه سند واقعى جنايت امريكاست  در آخرين روز و آخرين ساعات، مجدداً تقاضا مى. 4    
براى اطالع ملت مظلوم ايران كه در تمام طول تاريخ سرش كاله رفته و اين بار نيز با اسناد ساختگى سفارت امريكا 

 .طور كامل منتشر سازند ها به يند و روزنامهطور كامل پخش نما مغبون شده است، از راديو و تلويزيون به
اند و  ها به من و دولت موقت قبل از تصرف النه جاسوسى وارد كرده در اينجا از اتهاماتى كه افراد و گروه. 5    

ام و دليل آن هم  نكرده» سيا«عيناً آنها را كپى كرده صحبت خواهد شد، من كسى را متهم به همكارى با » سيا«
اين محاكمه، . از اين مطالب براى ساختن اسناد خودشان است» سيا«مقصود استفاده . و فرهنگ من استاعتقادات 

ام كه  من از ابتداى اين محاكمه دائماً به استحضار ملت ايران رسانيده. محاكمه نهضت آزداى و دولت موقت است
الدين فارسى و  بختانه مقاله آقاى جاللخوش. سال اخير ايران است اين محاكمه، محاكمه خدمتگزاران واقعى پنجاه

گويم كه اين بنده ناچيز و اين  بيانات آقايان منتظرى و معاديخواه اين واقعيت را تأييد كرد و خدا را سپاس مى
خدمتگزار انقالب اسالمى و ايران را در اين محك آزمايش و پاسخگويى قرار داد و توانايى دفاع از حق را به من عطا 

 .فرمود
طور كه چندين بار  اند، همان ها كه به خواست خداوند در اين دادگاه صحبت كرده مجموع افراد و سازمان    

اهللا محمدى گيالنى فرمودند كه قرار نبود اين دادگاه طوالنى شود و افرادى كه در آن صحبت  ايد حضرت آيت شنيده
خصوصى در اين دادگاه صحبت كنند  هاى به فراد و گروهاما اينها تماماً خواست خداوند بود تا ا. اند صحبت كنند كرده
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. 1: ها و افراد عبارت بودند از و يا در خارج اعالميه بدهند تا مسائل پيچيده آشكار شود و اين نهادها و سازمان
. 5آقاى مجيد معاديخواه؛ . 4آقاى محمد منتظرى؛ . 3الدين فارسى؛  آقاى جالل. 2دادستانى دادگاه انقالب اسالمى؛ 
كننده يك خط فكرى خاص  ها منعكس تمام اين افراد و نهادها و سازمان). 56(سازمان مجاهدين انقالب اسالمى

هستند كه بعداً دقيقاً به آنها خواهيم رسيد و خداوند خواست تا همه آنها با هم مسير فكرى و اقداماتشان را به ملت 
هاى خط فكرى فوق و چكيده  ها و نوشته يرى از گفتهگ مقايسه و نتيجه) 57.(ايران جهت قضاوت عرضه دارند

 :رسانم طور خالصه براى ثبت در تاريخ به استحضار ملت ايران مى هاى خط فكرى فوق را به ها و نوشته گفته
دوم . اول تأييد صددرصد از صحت و صداقت اسناد ساختگى سياى امريكا: دادستانى دادگاه انقالب اسالمى. 1    

كردن  سوم متهم. كرده است يرانتظام به اينكه سفره دلش را براى دشمنان ايران، يعنى امريكا باز مىكردن ام متهم
. اند مند به داشتن روابط بين ايران و امريكا بوده اند و عالقه اميرانتظام و دولت موقت به اينكه همكار امريكا بوده

عنوان همكاران  يزدى، انتظام، چمران و ديگران بهكردن دولت موقت و آقاى مهندس بازرگان و دكتر  چهارم متهم
ششم . عنوان ضد امام، ضد اسالم، ضد روحانيت و ضد مردم كردن من و دولت موقت به پنجم متهم. امريكا
كردن من و  هفتم متهم. خواستم دولت خودمان را سرنگون كنيم عنوان اينكه مى كردن من و دولت موقت به متهم

كردن من و دولت موقت  هشتم متهم. خواستيم بين مسلمانان تفريق ايجاد كنيم ينكه مىعنوان ا دولت موقت به
نهم . عنوان اينكه جاسوسان امريكايى و انگليسى را فرارى داديم و اموال ملت ايران را نيز به آنها داديم تا ببرند به

كردن من و دولت موقت از اينكه از  دهم متهم. كردن من و دولت موقت به وحشت از نفوذ دين در دولت و امام متهم
 .ايم پيروزى روحانيت به وحشت افتاده

خودشان در روزنامه جمهورى اسالمى عين مطالب فوق را با قلم  17/2/60الدين فارسى نيز با نامه  آقاى جالل. 2    
بردند زمين  شهر ديگر مىها از شهرى به  و زبان شيوايشان فرمودند و خوشبختانه با بيان اين مطالب بارى را كه سال

بعد هم افشا فرمودند كه اولين كسى بودند كه افتخار رسواكردن اميرانتظام و دولت موقت را . گذاشتند و فارغ شدند
داشتند و همكارى نهضت آزادى و دولت موقت و اميرانتظام را با شاه و ساواك نيز مانند آقاى منتظرى تأييد 

نى محترم دادگاه انقالب اسالمى صداقت مأموران سياى امريكا را در تهيه اين ايشان هم مانند دادستا. فرمودند
 .اسناد تأييد فرمودند

آقاى محمد منتظرى نيز در محضر دادگاه عين مطالب فوق را با بيان خودشان فرمودند، بعد هم تقاضاى اشد . 3    
الب سيا را تأييد فرمودند و به دادگاه توصيه مجازات فرمودند كه بعداً دقيقاً به فرمايشاتشان خواهيم رسيد و مط

رسند به كل آنها هم برسند و مثال رقصيدن را زدند، همكارى با شاه و  فرمودند همچنان كه به جزءجزء مسائل مى
 .دانشجويان را سپر بال قرار دادند] و[ساواك را اضافه فرمودند 

اسالمى نيز ضمن شكاندن بت شخصيت بازرگان و تأييد آقاى مجيد معاديخواه نماينده محترم مجلس شوراى . 4    
تمامى . شده از طرف سياى امريكا آنها را ارزشمندترين رهاوردهاى انقالب توصيف فرمودند صددرصد اسناد تهيه

ايشان هم دانشجويان را سپر بال كردند و از طرفى . اتهامات دادستانى را با زبان شيرين خودشان تشريح فرمودند
صادفى و بدون هيچ مشورت قبلى از دادگاه خواستند كه به جزء جزء و بعد در كل به مسائل رسيدگى كنند كامالً ت
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تر به استحضار دادگاه رسانيدند و بعد تقاضاى اشد  و درست همان مثال رقصيدن آقاى منتظرى را با زبان شيرين
 .مجازات كردند

 :رسالت اميرانتظام    
رم اين است كه تحت بدترين شرايط ممكن در تاريخ بشريت در يك حكومت مذهبى عهده دا رسالتى كه من به    

ها و گروه كوچكى از  آن هم اسالمى تا آخرين لحظه ممكن زندگى فرياد كنم كه سيا، شما گروه حاكم بر دادگاه
اين مسئله را  خدا مرا زنده نگاه داشت كه با دليل و استدالل. ملت مسلمان ما را رنگ كرده است و گول زده است

كنيد دست از  كنيد به حرف حق گوش دهيد و اگر لجبازى مى تفهيم كنم و به شما بگويم كه اگر اشتباه مى
 -اين خدمتگزاران بدون ادعا  -لجبازى برداريد چون مسئله اميرانتظام و حتى نهضت آزادى و اعضاى دولت موقت 

طرح است و اين دو نعمت خداوند را با لجبازى يا با اصرار بر مسئله انقالب اسالمى و استقالل ايران م. مطرح نيست
ها را با نور خودش  اميدوارم خداوند همچنان كه كمك كرده، كمك خواهد كرد و دل. خطر نيندازيد اشتباه خود به

  گيالنىاهللا  اما نظرات آيت.گونه اعمال حفظ فرمايد روشن كند و اين انقالب و اين كشور را از خطرات ناشى از اين
. شدن دادگاه فرمودند كه اميرانتظام باعث آن شده است اهللا گيالنى چندبار درباره طوالنى اول، حضرت آيت    

كنم تا آنها  مطالبى فرمودند كه توجه ايشان و ملت شريف ايران را به عنايات خداوند در مدت توقيف خودم جلب مى
اول اينكه همه ملت ايران . مال خود شوند و به راه خدا برگردندكنند شايد متوجه اع كه هنوز برخالف خدا عمل مى

صورت درآمده و با وجود  اين دانند كه در طول عمر اين جمهورى اين اولين بار است كه دادگاهى به مى
هايى كه هنوز هم وجود دارد مطالب اين دادگاه از ديوارهاى آن گذشته و در سطح كشور و جهان منتشر  محدوديت

آيا اين رياست . صورت درآورد؟ هرگز اين ت چرا؟ آيا اين اميرانتظام بوده است كه توانسته است دادگاه را بهشده اس
چون نه سابقه داشته و نه در همين مدت ايشان از اين امر . اند چنين شود؟ هرگز محترم دادگاه بوده كه خواسته

صورت درآورده و افرادى را مأمور كرده تا به اين دادگاه  ناي رضايت داشتند، بلكه نيرويى فوق ايشان اين دادگاه را به
اقدس خداوند هيچ نيروى  اين نيرو جز نيروى ذات. بيايند و با بيانات خودشان حقايق را براى ملت ايران آشكار كنند

 .ديگرى نيست
مشاورى نه وكيلى نه  نه مالقات داشته نه. المالقات است ماه است زندانى ممنوع دوم، اميرانتظام مدت هيجده    

اما شما به عنايت خداوند توجه فرماييد در زمانى كه در سفارت امريكا زندانى بودم برادرانى كه از من . مداركى
كردند با همه تلقيناتى كه به آنها شده بود و ديوى كه از من براى آنها ساخته بودند با برخوردهاى با من  حفاظت مى

خواندم و نگاه  آوردند و همه آنها را مى هاى آن زمان و قبل از آن را براى من مى هداوطلبانه روزنامه و اعالمي
همراه داشتم و دراين مدت  طورى كه وقتى به اوين منتقل شدم يك ساك بزرگ روزنامه و اعالميه به به. داشتم مى

و ياور را كمك كند و از بين  پناه و بدون يار ها مطالبى را بنويسند كه بتواند من تنها و بى هم بايستى روزنامه
 .ها مطالبى خارج شود كه هرگز دادگاه انتظار آنها را نداشته است همين

سوم، دادگاه پس از چهارصد و شصت و سه روز بالتكليفى باالخره تصميم غيرمترقبه بگيرد و جلسه دادگاه براى     
آن زمان هرگز آمادگى دفاعى نداشتم و  تعيين نمايد و سه روز قبل آگهى نمايد و در 59بيست و شش اسفند 
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ولى درست شب محاكمه ابرهاى تيره به كنارى رفتند و . آغاز شد 59ترين روزهاى سال  جريان محاكمه در تاريك
آسمان تيره يكمرتبه . نفرى تعيين شود امام، رهبران كشور را به حضور پذيرفتند و قرار شد كميته حل اختالف سه

هم  طور غيرمترقبه در اولين جلسه دادگاه حضور به اف شد و آقاى مهندس بازرگان بهطور غيرمترقبه ص و به
رسانيدند و شهادت دادند و دادگاهى كه شايد قرار بود كارش را تا آخر اسفند تمام كند يكمرتبه به هشت فروردين 

م مدت جمع كرده بودم پيدا هايى كه در تما موكول شد و من فرصت كافى براى تهيه مدافعات اوليه از روى روزنامه
 )58.(كردم

چهارم، در هشت فروردين جلسه تشكيل شد و من مدافعاتم را در روزهاى هشت و نه فروردين به اطالع دادگاه     
گيرد كه دستور  اى آقاى گيالنى تصميم مى طور غيرمنتظره رسانيدم و تقاضاى مدارك سفارت را تكرار كردم و به

بدون اينكه . توانند در خلوت خودشان با خدا به راز اين دستور پى ببرند ايشان مى. ن بدهنددهد اين اسناد را به م
ويك روز به  ترين تأثيرى در تعيين زمان كافى براى ترجمه و آناليزكردن داشته باشم، دادگاه بيست من كوچك
ها  شوم تمام نامه خداوند موفق مىافتد و در اين مدت با روزى شانزده تا هيجده ساعت كار مداوم با كمك  تأخير مى

بودن  را با وجود خوانانبودن آنها رونويسى كرده، بخوانم، ترجمه كنم، آناليز كنم و بعد با هدايت خداوند رمز ساختگى
صورت مدلل دربياورم و آماده براى عرضه آن به  آنها را كشف كنم و آنها را در فرصتى كه نه كم بود و نه زياد به

دهد كه اجازه طرح آنها را به من  ولى باز خداوند دادگاه را با اصرار در مقابل من قرار مى. ت ايران باشمدادگاه و مل
همين مدافعات نماينده دادستانى حقايق جديدى . شده شياطين بپردازد ندهد، بلكه دو روز به دفاع از اسناد ساخته

چهار جلسه من، متن مدافعات را به . مريكا بپردازمهاى ا تر به افشاى حيله را آشكار سازد كه من بتوانم قاطع
به استحضار دادگاه  16/2/60شود كه آخرين دفاع را در جلسه چهارشنبه  رسانم و قرار مى استحضار دادگاه مى

اند و دليل ديگرى بر رسوايى آنهاست نشان  ورزد تا فيلمى را كه جاسوسان تهيه كرده باز دادگاه اصرار مى. برسانم
فرمايند، و  فرمايند كه حقايق بيشترى را به ملت ايران عرضه مى دنبال آن نماينده دادستانى مطالبى را مى بهدهد و 

افتد و من با مدارك  كه من تقاضا كنم باز سه روز تا جلسه بعدى فاصله مى بدون اين. رسد نوبت دفاع به من نمى
خداوند آقايان . كنم ماينده دادستانى را باطل مىترى به كمك خداوند تمام داليل قبلى روز چهارشنبه ن قاطع
ها  كند كه مقاله بنويسند، و بيايند مطالبى بگويند تا باز پرده الدين فارسى و منتظرى و معاديخواه را وادار مى جالل

بيشتر و بيشتر باال بروند و حقيقت بيشتر روشن شود كه بعداً به استحضارتان خواهد رسيد و خواهيد ديد كه 
سازد، به من آنقدر قدرت و توانايى  ها را چگونه ممكن مى كند و غيرممكن اوند درهاى بسته را چگونه باز مىخد
 .بينيد كه حاصل شده است دهد كه تصور آن هم در چنين شرايطى ممكن نيست، ولى مى مى
اينها را گفتم كه توجه . يداينها شمه كوچكى از عنايات خداوند بود كه بقيه آنها را تا آخر مدافعات خواهيد د    

جنگيد، به خود بياييد و حقيقت را ببينيد كه شما چندصدنفر يا چندين هزار  كنيد شما داريد با خواست خداوند مى
كس است ولى خدا را دارد و يكتنه در اين بازى و در  كشيد و اميرانتظام تنها و بى نفر شب و روز نشسته و نقشه مى

اشكال همه آقايان . اين اميرانتظام نيست، اين خواست خدا و نيروى خداوند است. ده استاين تالش شما را مات كر
كنند  كنند و همان اشتباهى را مى لباسان خودشان جستجو مى اين است كه توجه به عنايت خداوند را در بين هم
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لباس او با خدا صحبت كرد كه همه خداپرستان بايد با زبان او و با  حضرت موسى فكر مى. كه حضرت موسى كرد
كه شما قصه حضرت  كنند، و كسانى كه شباهت ظاهرى به او داشتند بايستى مورد عنايت خدا قرار گيرند، درحالى

فكر ) يعنى حضرت موسى(ايد و اين قصه براى تنبه افرادى است كه حتى مانند پيامبر خدا  موسى و شبان را خوانده
از اعتراض موسى به شبان، خداوند حضرت موسى را سرزنش كرد كه چرا دانيد كه پس  كنند و داستان را مى مى
. گشت تا چوپان را بيابد و پشيمانى خود را به او بگويد در در بيابان مى گونه با بنده من رفتار كردى و موسى دربه اين

شما هم با خدا حرف حاال هم آقايان، عنايت خداوند شامل حال كسى است كه اصالً به شما شباهت ندارد و با زبان 
با . آسايى او را حفظ كرده و قدرت داده كه شما را مات و مبهوت كرده است طور معجزه زند، ولى خداوند به نمى

 .خواست خداوند نجنگيد كه پيروز نخواهيد شد
رت اى است كه ايشان فرمودند، حض مطلب دوم كه بايد به عرض دادگاه و رياست محترم آن برسانم جواب نكته    
داند،  فرمودند دين مقدس اسالم خيانت را به هرشكل باشد جرم مى 22/2/60شنبه  اهللا گيالنى در جلسه سه آيت

اگر بين مسلمين و بين جامعه كفار عهد و پيمانى بسته شود و از آن جامعه كفار اگر خيانتى به بروز «بعد فرمودند 
ت كافر كه فعالً پيمان دارد خيانت كند، با او اگرچه آثار گونه حق ندارد كه با مل و ظهور برسد دولت اسالم هيچ

عنوان دلسوزى و مليت اينها را پياده كنند، اگر  توانند به ظهور رسيد ملت ايران حق ندارند و نمى خيانت از او به
را نداريد، اند بيمناكيد از آنها، شما اى مسلمان حق خيانت با كفار مقابل خود  ديدى كفارى كه با شما پيمان بسته

بعد هم مثال جنگ بين ايران و عراق را » .به آنها بگوييد كه عهد شما را به شما پس دادم، مؤاخذه در بين ما نيست
دهد كه  كند، اسالم اجازه نمى هاى مسكونى ما را ويران مى زدند و فرمودند با وجود اينكه عراق با موشك خانه

شدن مطلب از نظر رياست  براى روشن. لطمه وارد نمايد] و[نها زده پناه آ ارتشى حمله كند و صدمه به مردم بى
در محضر  26/12/59محترم دادگاه و هموطنان عزيز عين مطالبى را كه جناب آقاى مهندس بازرگان در تاريخ 

روزنامه صبح آزادگان مهندس بازرگان در دنباله  49رسانم، مدرك شماره  دادگاه بيان كردند به استحضارتان مى
 :مطالبشان اظهار داشتند

هاى پيچيده جهت كنترل رفت و آمدها و  با پيروزى انقالب و با فرار كارشناسان و مسئولين و وجود دستگاه 
ها و نيز فاقد  مكالمات و عمليات، تمام كارها زير نظر آنها بود و دولت موقت اسالمى ايران فاقد وسايل و اسباب

دين منظور تصميم گرفتم كه به سفير شوروى بگويم شما كه خود را طرفدار ب. ها پرسنل الزم براى كشف جاسوسى
كند به  دانيد پس با ما همكارى كنيد و آنچه را كه امريكا مى دولت جمهورى اسالمى ايران و حافظ و مدافع آن مى

بايد جوابگو  شود بنده ما بگوييد، همين مطلب را به سفير امريكا گفتم و اگر اين كار جرم و خيانت محسوب مى
 .باشم نه اميرانتظام

  
وزير براى كسب اطالعات خرابكارى در ايران بود، نه  طور كه مالحظه فرموديد تقاضاى آقاى نخست همان    

 »...دليل براى  28يك از دو ابرقدرت روسيه يا امريكا، مطلب سوم اصرارى است كه با وجود  اطالعات عليه هيچ
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در مورد درخواست ايران از دو كشور امريكا و شوروى براى دادن اطالعات و همچنين  در اينجا محمدى گيالنى    
داستان حضرت موسى را كه اميرانتظام نقل قول كرده بود توضيحاتى داده و هردوى آنها را از نظر اسالم مردود 

 (!)شمرد

ه بودند در آن جلسه باز يك خيلى متشكرم، در مورد مطالبى كه آقاى مهندس بازرگان فرمود«: اميرانتظام    
توضيحى خدمتتان بدهم و آن اين بود كه آقاى مهندس بازرگان گفتند و نوشتند و بنده هم چندين بار خدمتتان 
گفتم آنچه را از امريكا خواسته شده بود به ايران بدهند يا از روسيه خواسته شده بود به ما بدهند، اطالعات درباره 

 ».در مورد كارهاى خودشان مطلقاً چنين چيزى درخواست نشده بود. ان بودها در اير هاى حريف دخالت
بحث ما موضوع همين يعنى اخبار شوروى را از امريكا بخواهد عليه (!) بلى همين خيانت است«: حاكم شرع    

به نفع كشور  اخبارى كه اين دوتا را دو قطب را مقابل هم با هم معاهد بودند سر هر دو را ما كاله بگذاريم. ايران
 )59(».خودمان

 ».هايى كه در ايران انجام شد نه اخبار شوروى و نه اخبار امريكا خواهم، دخالت معذرت مى«: اميرانتظام    
 »يعنى از او بگيريم، از او تقاضا كنيم؟«: حاكم شرع    
 »...هايى در ايران هايى كه غلطكارى دخالت«: اميرانتظام    
 ».ما متوجه«: گيالنى    
 ».من توضيح دادم حاال قضاوتش با شماست«: اميرانتظام    
 ».بله«: گيالنى    
بودن  مطلب سوم اين است كه با وجود دويست و هفت دليل بر رد كليه اتهامات موهومى و ساختگى«: اميرانتظام    

شدن  ار دارند براى روشنبازكردن آن هم برمبناى مدارك سيا اصر اهللا گيالنى بر روى دل اين اسناد، حضرت آيت
در نامه اواسط اكتبر كه از ابتدا تا انتها ساختگى . كنم حقيقت يك دليل ديگر به داليل ديگر به شرح زير اضافه مى

اميرانتظام طرح اقتصادى به دولت و شوراى انقالب داده است و اين طرح «گويد كه  اين نامه مى 3است در پاراگراف 
مالحظه بفرماييد كه » .ه ولى باالخره با دوازده رأى در هيئت دولت تصويب شده استهايى مواجه شد با مخالفت

طرحى كه من به دولت دادم و تصويب شد طرح امنيت عمومى است كه . كند خداوند چگونه دروغگويان را رسوا مى
اين خبر را به  اى كه آن بيچاره. با يازده رأى در هيئت دولت تصويب شد، نه طرح اقتصادى 58بهشت  در اردى

و اين تصويبنامه در بايگانى . سفارت امريكا داده، طرح امنيت عمومى را با طرح اقتصادى اشتباه كرده است
. ام ولى در هيئت دولت مطرح نشد تا به تصويب برسد اما طرح اقتصادى هم به دولت داده. وزيرى وجود دارد نخست

 و امام رسيد آيا هنوز هم به حرف شياطين بيشتر اعتماد هست؟وزير  اين طرح فقط به استحضار جناب آقاى نخست

خواسته است با روشى سيستماتيك مهر تأييد بر اسناد سياى امريكا ]  كه[اعالميه مجاهدين انقالب اسالمى . 5    
ها در الدين فارسى كه همگى آن بزند، ضمن تكرار داليل دادستانى دادگاه انقالب اسالمى و آقايان منتظرى و جالل

طور مطلق در  يك خط فكرى هستند و مانند حلقه زنجير به هم مربوطاند و دادستانى دادگاه انقالب اسالمى نيز به
بودن مرا عيناً مانند ساير همفكرانشان تكرار كردند  بودن، ضد دين و ضد روحانيت و مشكوك اختيار آنهاست، يهودى
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اند چون همان مطالبى كه در اسناد النه جاسوسى است در  ى گفتهو مانند استدالل اسالمى نماينده محترم دادستان
شود كرد و همين گواه صادق  ها هم هست، پس هيچ ترديدى در صحت اين اسناد نمى ها و نزيه مشخصات مدنى

چشم فقهاى اسالم روشن كه پس از هزار و چهارصد سال فقهاى مجاهد انقالب اسالمى و . درستى اسناد است
كردن خواننده هشت دليل  الب اسالمى فصل جديدى را در فقه اسالمى باز كردند، بعد براى گيجدادستانى انق

اند كه  كردن خواننده نوشته نامربوط را به هم مربوط كردند كه حقيقت را بپوشانند و به خيال خودشان براى گيج
اين مطالبى است كه سازمان (را  اسناد. 1: اند بودن اين اسناد دليل متناقض زير را ذكر كرده مدعيان ساختگى

هاى مؤثر  اند كه عليه چهره ها ساخته اسناد را امريكايى. 2. اند دانشجويان ساخته) اند مجاهدين انقالب اسالمى گفته
توسط . 5. هاست اى اينها كار عناصر روسيه و توده. 4. دهنده به زبان فارسى تسلط نداشته است گزارش. 3. كار رود به

دليل عدم تأييد مقامات مسئول و متخصصين فاقد ارزش قانونى  به. 6. برنامه] و[ه شده و از روى نقشه فاسقين تهي
عنوان مقام مسئول و با اجازه دولت  مكاتبات و مذاكرات به.  8. ترجمه به فارسى درست انجام نشده است. 7. است

جوى مردم را منحرف سازند اما  افكار حقيقتگويند تا  دانند كه درست نمى اين آقايان خودشان هم مى. بوده است
 .كند اما جواب مطالب هشتگانه باال ملت ايران بيدار و هشيار است و قضاوت صحيح خودش را مى

كننده يك خط فكرى  عنوان دنبال هايى كه قبالً به سازمان مجاهدين انقالب اسالمى و ساير نهادها و گروه -اوالً     
اند و  اند و خدا را نيز به كنارى گذاشته دليل اينكه گول همين اسناد را خورده ام به انيدهبه استحضار ملت ايران رس

اند، حاال با كشف اين راز كه اين اسناد ساختگى است در  بدون توجه به دستورات او بدون تحقيق حكم صادر كرده
وت بدون تحقيق، دانشجويان را سپر جاى بازگشت به خداوند و تقاضاى بخشش از قضا اند كه به وضعيتى قرار گرفته

چنان كه در همين جا هم براى انحراف افكار عمومى در رديف اول آنها . اندازند جا آنها را جلو مى اند و همه بال كرده
سياست ] از[بودن اسناد  اند، اين اتهام را براى پوشاندن حقيقتى كه ساختگى را متهم به ساختن اين اسناد كرده

كه هركسى  ها هم باز براى انحراف افكار عمومى است درحالى اى كردن عناصر روسيه و توده عنوان .كنند مطرح مى
 .ام داند كه من چنين استنادى نكرده سواد فارسى داشته و مدافعات مرا خوانده باشد مى

م گرفت و من دانند كه مدافعات اوليه من بدون ديدن اسناد النه جاسوسى انجا همه ملت ايران مى - ثانياً     
اى از آقايان عضو شوراى انقالب گواه صادق آنند و آنها هم در مالقاتشان ديده بودند  حقيقتى را بيان كردم كه عده

ولى مجاهدين انقالب اسالمى كارى به سى . دانند كه اين افراد به زبان فارسى آشنايى دارند ولى زبان فارسى نمى
شده است ندارد و  ودن اسناد النه جاسوسى كه پس از رؤيت اسناد ارائهب دليل غيرقابل انكار من براى ساختگى

 .كردن مردم است نه هدايت آنها اش گمراه خودش را با آن آشنا نكرده است، چون وظيفه
گويم كه همين االن نيز دولت مكتبى شما با نمايندگان كشورهايى كه  براى اطالع افراد اين سازمان مى -ثالثاً     

كنند و بايستى هم مذاكره كنند،  نشينند و مذاكره مى عنوان يك مقام رسمى مى ا را قبول ندارند بهاصالً خد
ها را نخواهند خورد، اعضاى دولت  مردم گول اين حرف. كه آنها نه مسلمانند، نه خداپرست و حامى بشريت درحالى

يم، همچنان كه اعضاى دولت مكتبى كرد عنوان يك مقام مسئول با همين فاسقين مذاكره مى موقت و من هم به
 .دهند كنند و كار درستى هم انجام مى شما مى
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. تأييد دادستانى مبنى بر اينكه اسناد درست ترجمه شده است، اوالً غلطهاى ترجمه را اصالح نخواهد كرد - رابعاً     
. بودن مطلب نيست د صحيحشدن دليل تأيي ثانياً به فرض اينكه اين اسناد درست ترجمه شده باشد، درست ترجمه

 كردن از چيزى را  اى را اعم از ستايش يا نكوهش هر جمله

 29عكس شماره     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
آنچه . تواند ستايش را نكوهش و نكوهش را ستايش ترجمه كند تواند عين خودش ترجمه كند، نمى مترجم مى 

نيست اين است كه ترجمه جمالت درست انجام شده، ولى نه جمالت دادستانى اعالم كرده كه درست هم 
كنيد، ولى بدانيد مردم  دانيد و مردم را گمراه مى هايى است كه در حقيقت بوده و شما خودتان هم مى همان

گويد اگر  مى. سازمان مجاهدين انقالب اسالمى خواسته باز فكر مردم را منحرف نمايد. خورند هشيارند و گول نمى
ام و در اينجا  اهللا منتظرى را بدنام نكرده است؟ جواب شما را قبالً داده سيا خواسته بود كسانى را بدنام كند چرا آيت

زنيد، براى از هم پاشيدن يك امت  دانيد و خودتان را به ندانستن مى دهم اگرچه خودتان خوب مى خصوص هم مى به
ترند،  كنند كه ضعيف ان آن بوديد، هميشه از كسانى شروع مىگير كه انجام هم گرفت و شما بهره مسلمان، چنان

بنابراين بين امام رهبر انقالب و گروه روحانيت روشنفكر كه بازرگان و دولت موقت سمبل آن بوده . پذيرترند اتهام
 .تر از همه بود و حساب سياى امريكا هم درست از آب درآمد و نتايج حاصل شد گروه روشنفكر، ضعيف

بار بنده  ، رياست محترم دادگاه و هموطنان عزيز عرض كردم كه خداوند اين)60(االسالم محمد منتظرى حجت    
. ناچيز خودش را كه اصالً شباهتى در ظاهر و لباس با افراد خداپرست و مسلمان انقالبى ندارد مورد عنايت قرار داده

اول، در حدود . ه بقيه اين عنايات الهى توجه فرماييدچند نمونه آن را چند دقيقه قبل به اطالعتان رسانيدم، حاال ب
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ها و  چهارصد و پنجاه روز قبل كه من در شمال سفارت امريكا زندانى بودم، برادران زندانبان من بايستى روزنامه
د و چرا دانستم چرا آنها را به من دادن روز نمى هايى را به دستور خداوند براى من بياورند كه چهارصد و پنجاه اعالميه

سابقه اسناد سفارت امريكا در اختيار قرار داده  طور بى دوم در جريان محاكمات من، به. من آنها را نگاه داشتم
نويسد و آقايان معاديخواه و منتظرى به  الدين فارسى پس از نزديك به يك سال مقاله مى شود و آقاى جالل مى

كنند و سازمان مجاهدين انقالب اسالمى هم  م صحبت مىكنند و در همين مجلس ه آيند و صحبت مى دادگاه مى
كس  هيچ. پردازند همه اينها به اضافه دادگاه انقالب اسالمى به دفاع از صداقت اسناد سيا مى. شود وارد ميدان مى

از آن  تر داند، توجه فرماييد مسئله خيلى جالب ارتباط اين مسائل و دليل اجتماع آنها و ظهور آنها را جز خداوند نمى
آمدن آقاى منتظرى و تبلور افكار و . توجه كنيد خدا را بهتر خواهيد شناخت. است كه حتى شما بتوانيد فكر كنيد

ها و  الدين فارسى هاى ايشان در اجتماعى كه از مجموعه دادستانى دادگاه انقالب اسالمى و جالل خواسته
نمايد كه جز خواست  شده است حقايق بزرگى را عرضه مىها بروز  ها و سازمان مجاهدين انقالب اسالمى معاديخواه

 .خداوند هيچ چيز ديگرى دليل آن نيست
االسالم محمد منتظرى كيست، البته از زبان خود ايشان و قلم خود ايشان و  توجه فرماييد، حال ببينيم كه حجت    

خواهم، هرگز قصد اسائه ادب به  قبالً از كسانى كه نام ايشان در نوشتجات آقاى منتظرى نوشته شده عذر مى
منظور شناختن آقاى محمد منتظرى است، روزنامه . يك از آنها را ندارم، بلكه همه آنها مورد احترام من هستند هيچ

 .كنم توجه فرماييد قول مى پيام شهيد كه من از آن نقل
گويم ولى  م از اينكه مطلب را مىخواه خوانيم، باز هم عذر مى صفحه يك چنين مى 58در روزنامه سى مرداد . 1    

 :نوشته ايشان است
گران صهيونيست در ايران يا آنان  سازد؟ آيا توطئه ها را ميراث بر خون شهيدان مى چه دستى است كه دكتر بهشتى 

هاى خائن به خون  رقصند و دكتر بهشتى دار وابسته به غرب و در رأس اياالت متحده امريكا مى كه به ساز سرمايه
خواهند داراالسالم ايران را با آنچنان مشكالت عظيمى مواجه سازند و آنچنان خوبان و  از صد هزار شهيد نمى بيش

خمينى را در محظور قرار دهند كه  دور سازند، آنچنان امام هاى انقالبى كشور را از صحنه به انقالبيون و شخصيت
 .رهبريت آينده ايشان تضمين گردد

ها استخراج   بهشتى مطالب بسيار ديگرى هم هست كه من تمام آنها را از روى اين روزنامهاهللا درباره حضرت آيت    
ام تقديم دادگاه خواهم كرد و به پاس احترام به شخصيت ايشان و مقامى كه در اختيار دارند از خواندن بقيه  كرده

 .كنم مطالب درباره ايشان خوددارى مى
قبل از تصرف النه جاسوسى و در حقيقت از اولين روزهاى دولت موقت آقاى ها  توجه بفرماييد كه از ماه. 2    

عين مطالب ايشان و روزنامه . اند اند و نوشته محمد منتظرى همان مطالب ذكر شده در اسناد النه جاسوسى را گفته
تحت  2فحه ص 58مرداد  8رسانم، پيام شهيد دوشنبه  ايشان را براى ثبت در تاريخ به استحضار ملت ايران مى

 .عنوان توطئه جاسوسان يهود و صهيونيست در جهان
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چه دست مرموزى است كه باقرياشين و عزيز بصرى صهيونيست را از رهبران بعث عربى و حزب صهيونيست  
آورد؟  دهد؟ عبدالرزاق نايب صهيونيست اسناد صدام حسين صهيونيست سيا را در عراق بر سر كار مى عراقى قرار مى
موزى است كه در سال پيش همين باقرياشين وعزيز بصرى را از عراق به شكل جاسوسى خارج چه دست مر

) عباس روافيان فرزند يعقوب(دهد؟ چه دستى است كه عباس اميرانتظام  سازد و از رهبران بعث سورى قرار مى مى
 دهد؟ را سخنگوى آقاى مهندس بازرگان قرار مى

  
 58تير  28از روزنامه االنبا، مصاحبه آقاى منتظرى است در تاريخ  3صفحه  58مرداد  10پيام شهيد چهارشنبه     

 در هتل هيلتون كويت،

نام : االصل به نام عباس روافيان فرزند يعقوب توصيف كرد و گفت شيخ محمد منتظرى عباس اميرانتظام را يهودى 
، )61(اند، همه اينها را مدارك و اسناد كردهعنوان تبرك از نام عباس افندى رهبر بهاييان براى او انتخاب  عباس به

داريم زيرا عباس اميرانتظام وقتى كه سخنگوى رسمى آقاى مهندس بازرگان بود هميشه از روى قصد در امور 
اهللا شيخ طاهر آل شبير خاقانى كه از پيروان امام خمينى  كه در تماس تلفنى با آيت چنان. كرد خرابكارى مى

ريزيم،  كنيم و آنها را به خليج مى هايشان را مى ر اعراب از اين كارها انجام دهند ما دندانباشد، گفته بود اگ مى
 .ها اختالف بياندازد ها و عرب خواست بين فارس پرواضح است اين شخص مى

  
 .3صفحه  58مرداد،  16شنبه  پيام شهيد سه 
 شما درباره اميرانتظام سند داريد؟: سؤال 

يشان كه اسمشان را عباس گذاشتند پدرشان به افتخار عباس افندى نام نهاد، در حدود سند هست و ا: جواب    
اين هم . سال پيش در يك جا رفت و عباس را تبديل كرد به عباس اميرانتظام كه فرزند يعقوب روافيان است 15

 .لياقت آقايان
 وجود آمده؟ در مورد مسئله مسافرت شما يك شايعاتى به: سؤال    

اوالً ما اسنادى كه برايم عبارت بودند از مجله شهيد، دوم اينكه ثانياً گفته بودند دوازده عدد چمدان : بجوا    
ها بدهيم كه  اند، ما اينها را برده بوديم ببريم استكهلم تحويل يك سرى صهيونيست فلزات قيمتى و جواهرات برده

 .ه اسرائيلآقاى اميرانتظام به آنجا رفتند تحويل بگيرند و بفرستند ب
  
 .مصاحبه با صالح عامرى 4، صفحه 58مرداد  22دوشنبه  
ما بايد در توسعه انقالب خود بشريت را از مظالمى كه بر او رفته است نجات بخشيم، در صورتى كه هنوز در ايران  

موقت آقاى عباس  تنها در ايران كه در دولت انقالب اسالمى نه(كنند  عناصر زيادى هستند كه برعليه انقالب كار مى
عباس اميرانتظام اسمش . نه او انقالبى است نه مسلمان) اميرانتظام نفوذ كرده آيا اين انقالبى است؟ يا مسلمان؟

عباس روافيان و يهودى بوده و در سال هزار و سيصد و چهل و دو نامش را عوض كرده و االن شنيدم كه سفيرش 
قدر اينجا و آنجا گفتيم كه حقيقتش را مردم شناختند و گفتند  آن اند، چرا سفيرش كردند؟ اين مفتضح شد كرده
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كنند بايستى اينجا بگذراند تا محاكمه كنند، ولى بعد ممكن است  برو فرار كن اينهم يك نوع فراره چرا سفيرش مى
 .بعد از رفتن ديگر نيايد

  
 .3، صفحه 58پيام شهيد يك شهريور  
پرسند كه چرا از سفر اين گروه  كردم موقعى كه از آقاى اميرانتظام مىطور كه در مجله شهيد مطالعه  همان 

مطلب بعدى شما آقاى دكتر يزدى گفتيد . خورد هم مى گويد چون روابط ما با امريكا به جلوگيرى كرديد جواب مى
هستند و فقط  شناسيد، يعنى اميرانتظام را از يك خانواده كامالً مذهبى ايشان از موقع تحصيل در دانشكده فنى مى

 كنيد يهودى است؟ هايشان را از روافيان به اميرانتظام عوض كردند چون اسم پدرشان يعقوب است فكر مى فاميل
  
 .مصاحبه آقاى منتظرى 3، صفحه 58مرداد  8پيام شهيد دوشنبه  
وجود  ايران به هاى الهى، علم، تقوا، عدالت، لياقت و چهل ميليون مردم بايستى حكومت اسالمى و حكومت ارزش 

 .آيد و قوانين قرآن و اسالم محمدى و تشيع علوى و نه اسالم ابن كعبى و اميرانتظامى بر جامعه ايران حكومت كند
  
 .6مرداد، صفحه  8دوشنبه  
در اين . تازد كامالً غيراسالمى است كنيم كه اين دولت با مسيرى كه انتخاب كرده و پيش مى ما همين جا اعالم مى 

 .همان كسانى هستند كه در زمان حضرت على راه را براى بازگشت معاويه باز كردنددولت 
  
 .، صفحه يك58مرداد  15دوشنبه  
هايى را در حق  ها چه جنايت المللى و همكاران فاسد ساختند، عباس اميرانتظام بسيارى را همين صهيونيست بين 

صوم كردند و در دوره طاغوت هزاران اشكال بر سر امام ريختند و آنها كه امام را مع 58مرداد  15. اند اين مردم كرده
گرفتند حال آمد يك نفر آدم نااليقى كه نه بينش انقالبى دارد نه تجربيات سياسى دارد و اصالً پوچ  هزاران ايراد مى

ن به بنده است و اصالً ايشان به مبارزات سياسى معتقد نبوده و فقط معتقد به مبارزات فرهنگى بوده و خودشا
شود عباس اميرانتظام كه ايشان صهيونيست و يهودى  المثل سخنگوى اولش مى وزير شده و فى گفتند ايشان نخست

 .است
  
 .نامه سرگشاده 6مرداد، صفحه  16شنبه  سه 
گويد من متأسفم كه شما از  بيند كه آقاى اميرانتظام در مصاحبه مندرج در كيهان هوايى مى امپرياليسم مى 

سخنگوى دولت آقاى عباس . هاى دولت اطالع نداريد، دولت درنظر دارد كه روال كار به صورت عادى برگرددكار
كند، اميرانتظام در شرايطى كه براى  هاى مطبوعاتى كارى جز دلدارى غرب نمى اميرانتظام در هريك از مصاحبه

كند و  همه دشمنان فلسطين را آرام مى كشيد و خاطر بخش فلسطين خط و نشان مى روابط ايران با سازمان آزادى
دهيم و  ها را در ايران كامالً كنترل خواهيم كرد و هيچ اسلحه به آنها نمى هاى فلسطينى گويد ما رفتار و فعاليت مى



WWW.IRAN-AMIRENTEZAM.COM اميرانتظام عباس دفاعيات و محاكمه( 2 اتهام سوي آن( 

 
 

اطالعى  راجع به قطع رابطه با مصر به علت امضاى قرارداد خائنانه امپرياليسم با اسرائيل از تصميم دولت اظهار بى
اميرانتظام در مقام سخنگوى دولت در پاسخ به اين سؤال كه آيا به دنبال قطع رابطه سياسى با مصر و قطع . كند مى

گويد در اين زمينه دولت در حال مطالعه است و بايد  جريان نفت ايران به آن كشور نيز صورت خواهد گرفت، مى
طور  كند چه ها صحبت مى درباره فلسطينىسخنگوى دولتى كه به آن صراحت و قاطعيت . منتظر تصميم دولت بود

كند؟  اطالعى مى در مورد مسائل حاد مصر و تقويت جبهه ضدصهيونيستى اين اندازه سبك و سنگين و يا اظهار بى
 كرد؟ ها ايجاب مى آيا كدام مسئله حادى موضعگيرى سخنگوى دولت در مورد فلسطينى

  
 .2مرداد، صفحه  17چهارشنبه  
شان را پاك نسازند تا  هاى داخلى و خارجى هاى حاكم بر اكثر سياست ها و امپرياليست يونيستدولت موقت با صه 

اميرانتظام و دولت بازرگان و يزدى سركار باشند كه حتى دفتر انقالب فلسطين را در اهواز ببندند و براى سازمان 
 .اند بخش فلسطين كه هنوز كه هنوز است حقوق ديپلماتيك قائل نشده آزادى

 .، سخنرانى آقاى محمد منتظرى2مرداد، صفحه  17چهارشنبه  
گيرند  آيند و يك ورقه مى سرى از جاسوسان كه االن مى اند و يك نما شده اصوالً خبيثان يهود كه براى نفاق مسلمان 

د و دارن زيرا پشت پرده خود را نگاه مى. خورند خورند يا كمتر فحش مى شوند اينان يا فحش نمى و مسلمان مى
دفعه كسى  دهيد كه چطور شد كه يك دهند و اصوالً شما مورد بررسى قرار نمى ديگران را آلت اجرايى قرار مى

 .آورند كنيم و متوجه نيستيم اينها از استكهلم سر درمى مسلمان شد و شما و بنده هم كار مى
  
 .مرداد، صفحه يك 21يكشنبه  
اكنون  اوايل فروردين از راديو تهران اعالم كرد هم. قت بودعباس اميرانتظام صهيونيست سخنگوى دولت مو 

طبيعى است كه پيوسته عوامل صهيونيست و امپرياليسم . اغتشاشات، امنيت بلوچستان را به خطر انداخته است
ها بر اثر  بينند، اين سلسله خسارت اهواز، خرمشهر يا مريوان ديگرى را در سرزمين سيستان و بلوچستان تدارك مى

اكميت دولت موقت مهندس بازرگان، دكتر يزدى و دكتر حسين بهشتى در مسائل حساس كشور خون و شهادت ح
 .هاست يعنى ايران و توده

  
 .2، صفحه 58مرداد  31چهارشنبه  
بفهمند كه تشكيل دولت بازرگان، دكتر يزدى و عباس اميرانتظام و تركيب صهيونيسم امپرياليسم ديكتاتورى شاه  

المللى  ترين دركى از انقالب بين و نادانى دولت موقت انقالب اسالمى نيست، بفهمند دولتى كه كوچكو جهالت 
 .ها كادر انقالبى و اسالمى جان بركف و مؤمن و زيرك ندارد، دولت موقت نيست اسالمى و مستضعفين ميليون

  
 .2مرداد، صفحه  31چهارشنبه  
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كه كشور چهل ميليونى پايگاه اينترناسيوناليسم اسالمى را به پرتگاه ... نهاى مبتذالنه و خائنانه اينچني آيا كوشش 
دارى غرب به نام اسالم بكشانند و انقالبيون را در دولت بازرگان، يزدى و  صهيونيسم و امپرياليسم امريكا و سرمايه

 .اميرانتظام
  

ه در اسالم مسلمانى را بهايى و هموطنان عزيز و رياست محترم دادگاه چند سؤال مطرح است، اول كسى ك    
 يهودى معرفى نمايد و آنها را بارها و بارها بگويد و بنويسد چه مجازاتى درباره او بايستى اجرا شود؟

روز پانزده بار مطلب را تكرار  22ناپذيرى است، در مدت  شناسند، آدم خستگى آقاى محمد منتظرى را همه مى    
بيش از پانصدبار اين مطلب را  60بهشت  اردى 22تا  57از بيست ودو بهمن  كرده و در مدت هشتصد و بيست روز

دوم . اينجا دادگاه انقالب اسالمى است و من تقاضاى اجراى حد اسالمى را درباره ايشان دارم. تكرار كرده است
سال از من  ينفرمايند براى اثبات اينكه اميرانتظام بهايى و يهودى بوده است مدرك دارم با وجودى كه چند مى

فرمايند دوازده چمدان فلزات قيمتى و  ايشان مى! اند كنند كه در زمان تولد و نامگذارى من بوده ترند ادعا مى كوچك
االسالم محمد منتظرى مرا يهودى ضد  جواهرات به استكهلم برده شد تا اميرانتظام به اسرائيل بفرستد، آقاى حجت

خرابكار، دشمن فلسطين، دشمن ليبى، دشمن مردم ايران، طرفدار امريكا  اسالم، ضد روحانيت، ضد امام، جاسوس،
اند، يعنى همان اتهاماتى را كه سياى امريكا چندين ماه بعد در  مند به ايجاد روابط با امريكا معرفى فرموده و عالقه

 عين مطالب را در . اسناد ساختگى خود به من و دولت موقت وارد كرد

 30عكس شماره     
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به حضور امام دادند و به ايشان هم خواستند القا كنند كه اميرانتظام يهودى است و شامل همه  58خرداد  

توجه فرماييد مطالب خيلى جالب . گويند ها درباره او مى الدين فارسى ها و جالل مشخصاتى است كه محمد منتظرى
 .هاى ايشان به زبان و قلم خودشان درباره جناب آقاى مهندس بازرگان تهاست، عين گفتار و نوش

 .مرداد، صفحه يك 15دوشنبه  
گفت كه از  كرد و مى هاى ضدشاهى خود را تخطئه مى آقاى مهندس بازرگان كه در زندان حتى كارها و اعالميه 

هايى  دوستان مرا به چنين فعاليت فرنگ كه برگشتيم معتقد به كارهاى تربيتى داخل مؤسسات آموزشى بوديم و
 .كشاندند وچه اشتباه كردم

  
 .1، صفحه 58مرداد  31چهارشنبه  
هاى شرايط  و آن اعالميه 1340اگر كسانى مثل بازرگان كه حتى پس از تأسيس نهضت آزادى ايران در سال  

له به شاه كه آنگاه در زندان ها و احزاب حادتر بود و حم وزيرى دكتر على امينى كه نسبت به برخى گروه نخست
گفت كه چه اشتباهاتى كرديم كه به شاه حمله كرديم و اينكار دوستان بود كه  مرتب به ماها مى 46، 45هاى  سال

ها، فعاليت تربيتى در درون مؤسسات آموزشى  كرد كه بهترين فعاليت اى انداخت و اضافه مى ما را به چنين مخمصه
اهللا شريعتمدارى  دادن به راديو نداشت و تز آيت خوانند وعنايتى هم به گوش ه هم نمىاست، مهندس بازرگان روزنام

 .كرد سازى را دفاع مى و دارالتبليغ
  
 .7، صفحه 58مرداد  31چهارشنبه  
ام و من از اول  صورت افراطى عليه شاه حرف زده گفت كه اصالً من اشتباه كردم كه به به ما مى 46بازرگان در سال  

 .ز فرانسه آمدم معتقد بودم كه بايستى از طريق فرهنگى در جامعه كار كردكه ا
  
 .2، صفحه 58مرداد  31چهارشنبه  
درست كرد كه به فكر تأسيس شركت ياد و امثال آن ... هاى فكرى همين شرايط فكرى اقتصادى براى چه زمينه... 

هاى مبتذلى و چه  تصادى ترغيب و چه استداللهاى اق افتد و اصرار بر اين كه ديگران هم به تأسيس شركت مى
. دارى و عمالً دورساختن آنان از انقالب اسالمى است دارى و غلطيدن در منجالب سرمايه رادمردانى به دام سرمايه

اين بود استادى آقاى مهندس بازرگان در دانشگاه زندان و اين قبيل تزهاى ايشان چه جناياتى به بار آورده است و 
 .ان در همين زمينه ادامه دارداستاديش

  
 .مصاحبه آقاى منتظرى. 4مرداد، صفحه  20شنبه  
حتى من يادم هست كه در نوفل لوشاتو بودم آقاى مهندس بازرگان، دكتر سنجابى هم آمدند آنها كه امام طبق  

دند شماها بايد موضع بعد آنها خواستند دومرتبه آقا را مالقات كنند، امام فرمو. روش خودشان هردو را پذيرفتند
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هاى فرانسه اعالم بكنيد تا ببينيم كه نسبت به شاه و رژيم چه مواضعى داريد تا بعد با شما  خودتان را در روزنامه
سنجابى حاضر شد موضع خودش را مشخص كند، ولى آقاى مهندس . حاضر به مالقات باشم و خداحافظى كنم

 .در نوفل لوشاتو پاريس اعالم كند بازرگان حاضر نشد موضع خودش را نسبت به شاه
  
 .2، صفحه 58مرداد  23 
خمينى در نوفل لوشاتو اجازه  همين دكتر ميناچى را كه اكنون وزير اطالعات دولت بازرگان و يزدى است امام 

 .خمينى براى خداحافظى نپذيرفت داد و مهندس بازرگان را هم امام وراجى كارتريستى نمى
  
 .3خرداد، صفحه  10 
اهللا مطهرى را به دست  اهللا امام خمينى ترور آيت آيت: اهللا مطهرى، شيخ محمد منتظرى گفت درباره ترور آيت 

ها،  اهللا مطهرى را در رابطه مبارزه او عليه ماركسيست كه بازرگان شهادت آيت دهد، درحالى ها نسبت مى امريكايى
 .اين به علت تأثيرپذيرى او از اعمال سيا بوده است

  
 .7مرداد، صفحه  10تاريخ  
 .شود توانيم نسبت به اين دولت شك كرده و بگوييم خطوط امريكا دشمن بزرگ ما دارد دنبال مى مى 
  
 .58مرداد  13پيام شهيد،  
ها و  هاى صهيونيستى و سيا و بارون اگر دولت موقت به سرعت برق خود را از جايگاهى كه لياقت ندارد و توطئه 

كارى و خيانت آن را در چنين جايگاهى قرار داده است و خمينى بزرگ و اسالم  امت با هزاران دغلبلعم و باعورها 
سرعت جاى خالى نكند ديگر تصور قصور نشايد و مقصر خواهند بود و  ها بزند اگر به خواهد ضربت حياتبخش آن مى

ها، عوامل  ژيم گذشته، صهيونيستروز عمال ر روز به. گردد مستحق هرگونه آثارى كه بر خيانت عظيم مترتب مى
گردند و انقالبيون را در تنگنا قرار داده چه تهديدهاى  هاى بيشترى برخوردار مى جاسوسى سيا از موقعيت

 .صهيونيستى
  
 .، مصاحبه با النهار58مرداد  13 

 بينيد؟ ثبات ايران را در چه مى راه خروج از وضعيت بى: سؤال    

ن به علت اينكه بعضى اعضاى آن ديدگاه انقالبى ندارند ضعيف است، چه عوامل دولت فعلى ايرا: جواب    
 .كنند صهيونيستى و عوامل امريكايى در داخل صفوف آنها فعاليت مى

 كنيد، اگر جواب مثبت است چه وقت؟ بينى مى ترتيب آيا تغييراتى در دولت پيش بدين: سؤال    

 .دولت داده خواهد شد اى نزديك تغييراتى در در آينده: جواب    
  
 .مرداد، صفحه يك 22دوشنبه  
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تنها هيچ كارى را در زمينه  لياقتى دولت موقت نه درست همان عوامل هنوز در اين كشور وجود دارند و بى 
لياقتى هواى نفس و خيانت افرادى چون دكتر محمد  آرى با اين بى... نابودساختن عوامل مزدور و مراكز جاسوسى

 .ها دكتر يزدى ها و بهشتى
  
 .، صفحه يك58مرداد  31چهارشنبه  
 .نقش دولت مهندس بازرگان، دكتر يزدى، بهشتى در مسير سريع به طرف اسرائيل و امريكا 
  
 .، صفحه يك58شهريور  1 
و ها  ها را صهيونيسم از طريق تركيب جهالت، خيانت و دولت مهندس بازرگان، اميرانتظام آرى اگر همه اين تاكتيك 

 ...ها دكتر يزدى
  
 .، مصاحبه آقاى منتظرى با خبرگزارى انقالب اسالمى در قم4، صفحه 58مرداد  15دوشنبه  
ها هيچ موقعيتى ندارد و مبادا كه يكمرتبه  اگر سستى از دولت موقت فعلى است، اين دولت موقت در بين توده 

واستم يك چيزهايى را شرح بدهم كه آقا اين دولت خ البته مى. فريب اينكه دولت موقت نماينده امام است بخوريد
 .ها نيست ملى ما نيست، نماينده توده

  
 .، سرمقاله58مرداد  16شنبه  سه 
ها، خود را به  ها، دكتر محمد بهشتى ترين انقالب، تيمسار فربدها، حسين شاكرى اينجاست كه پس از پيروزى بزرگ 

 .كارآوردن افرادى چون مهندس بازرگان و دكتر يزدى نداشتندهاى مسلمين بقبوالنند و راهى جز روى  توده
  
 .مصاحبه آقاى محمد منتظرى. 4، صفحه 58مرداد  20شنبه  
شدن  با تركيدن بمب هيدروژنى بالميك كمونيست 54حرف ما اين است كه آقاى مهندس بازرگان كه از سال  

اين تاكتيك . اش چرت بود و توخالى فت همهمجاهدين خلق را و اينكه اى واى كمونيسم آمد و كشور را گر
 .صهيونيستى بود آقاى بازرگان

 .مصاحبه با محمد منتظرى 4مرداد، صفحه  20شنبه  
توانند هم با كمونيست، هم با امريكا دربيافتند و گفتند كه فعالً با كمونيست دربيفتيم و  يكسرى ديدند كه نمى 

صهيونيسم سيا در اين آقايان اين فكر را . نفت را با امريكا ناديده نگرفت فعالً با امريكا بايستى دوست بود و مسئله
دار،  دار، كارخانه فرماييد كه در اين مقاالت بازرگان يك فرد غيرانقالبى، سرمايه خُب مالحظه مى. وجود آورده است به

كمك آنها ممكن هيچ عملى را بدون . خصوص امريكاست زمين به و با روحانيت خوب نيست  و شيداى مغرب
ترسو است، امام او را در نوفل لوشاتو پاريس . شريعتمدارى و مخالف و ضد امام است... داند، پيرو آيت نمى

با جاسوسان همكارى دارد، بايستى . كند در خط امريكا حركت مى. باشد همكار و همراه عمال سيا مى. اند نپذيرفته
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ها و  دائماً بازرگان و همكارانش كارشان مالقات با سوليوان. ا بيرون كنددكتر يزدى نااليق و همكار سيا ر. كنار برود
. خورد كند و با قاشق چنگال طاليى غذا مى ها زندگى مى كند، در كاخ ها همكارى مى با مقدم ساواكى. هايزرهاست

ها و  ها، مدنى ها، شاكرى خواهد اوضاع و احوال را به حال سابق كه در رژيم طاغوتى بود برگرداند، با ميناچى، نزيه مى
ها نيست، از  دولت او، دولت ملى و نماينده توده. كند ها اين عوامل صهيونيسم و سيا همكارى مى اميرانتظام

 .ترسد، به همين دليل است كه بر دامان امريكا پناه برده است، او آدم درمانده و نااليقى است كمونيسم مى
  
آمده است؟ و آقاى محمد  C.I.Aلبى نيست كه در اسناد النه جاسوسى خُب هموطنان تمام اينها همان مطا 

اند؟ و به  ها را صدها بار تكرار نكرده الدين فارسى از ابتداى دولت موقت همين منتظرى و همكار صديقشان جالل
ه رسيم و مالحظ ها در افواه وجود نداشته است؟ حال به دكتر يزدى مى قول نماينده محترم دادستانى همين

شود جاسوس و رابط  روز چگونه از دكتر يزدى مى 21بار فقط در مدت  بفرماييد از با تكرار يك مطلب در هفت
 .امريكا ساخت، توجه فرماييد

 .2مرداد، صفحه  31 
سرعت و قاطعيت به هرشكل ممكن از اين كودتاى سفيد مرئى  اگر ما به اسالم و قرآن معتقديم وظيفه ماست كه به 

دايان، برژينسكى، سوليوان و هنرى در نوفل لوشاتو، آرى از اين كودتاهاى صهيونيستى، سيا  مريكا، موشهو نامرئى ا
 .جلوگيرى كنيم

  
 .4صفحه  58مرداد،  15 
ام، خط صهيونيستى و سيا را در ايران كه يكسرى افراد نااليق را محاصره كرده به دست خودشان  درست شرح داده 

هاشان  اما چند نفر كه نه بينش انقالبى دارند، نه شعور سياسى و بعضى. دهند و امريكا مىكشور را تحويل اسرائيل 
تواند تصور كند  نام هنرى در نوفل لوشاتو در تماس بوده، او اصالً استقالل را نمى مثل دكتر يزدى با شخصى به

بگير است، ولى آن  ضا كرده يا حقوقاى هم ام خواهم بگويم كه ورقه هايى گرفته بوده در امريكا نمى باالخره تماس
 .دهد كار را كرده و كل اين جريانات در مسير خط امريكا و صهيونيست دارد سوق مى

  
 .2، صفحه 58مرداد  15 
سرعت و قاطعيت به هرشكل ممكن از اين كودتاى سفيد مرئى  اگر ما به اسالم و قرآن معتقديم وظيفه ماست كه به 

يان، برژينسكى، سوليوان، هنرى در نوفل لوشاتو، آرى از اين كودتاهاى صهيونيستى سيا دا نامرئى امريكا و موشه
 .جلوگيرى كنيم

  
 .1، صفحه 58مرداد  28يكشنبه  
 .دولت بازرگان، دكتر يزدى، دكتر بهشتى و آقاى هنرى امريكايى، ژنرال هايزر و تيمسار مقدم 
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 .58مرداد  28يكشنبه  
سازند به ساز امريكا، اسرائيل، سنتو و  ، بهشتى كه فلسطين را در عمل شهيد مىحتى دولت بازرگان، يزدى 

 .رقصند دارى امريكا مى سرمايه
  
 .2، صفحه 58مرداد  31چهارشنبه  
آرى به آقاى سعد مجبر گفتم كه گفته دكتر يزدى خائن دوست آقاى هنرى در نوفل لوشاتو را گوش نده و تلكس  

 .نه صهيونيسم و سيا هم نزن، اسالم پيروز است
  
 .1، صفحه 58شهريور  10 
هاى امريكايى مرتب در نوفل لوشاتو مالقات  ها با هنرى آرام دكتر يزدى هاى پشت پرده و كودتاهاى آرام اگر بازى 

 .دهد
  

هاى ستمديده جهان ساخت كه در مدت بيست روز  شود از دكتر يزدى يك نمونه ضدخلق بعد ببينيد چگونه مى    
 .بار تكرار شده است لب ششمط

 .1، صفحه 58مرداد  13 
پين و كه  بخش فلسطين، اريتره، فيلى هاى آزادى هاى وزارت خارجه آقاى دكتر يزدى در مورد جنبش گيرى تصميم 

ترين امكانات در اختيار دفاتر آنها در تهران بگذارد حتى به برادران و خواهران افغانى،  حاضر نيست كوچك
 .دهند ندى كه راه عبور آنها از ايران است ويزاى عبور نمىپاكستانى، ه

 . 8، صفحه 58مرداد  13 
به انقالبيون مسلمان و مردم افغانستان به راحتى ويزاى عبور از سرزمين ايران را ندهند و هزاران مشكل براى آنان  
كند تا ويزا بگيرد  ان مراجعه مىهاى اير وجود آوردند، هر جنبش آزاديبخشى در سراسر جهان كه به سفارتخانه به

 .شود پس از چند روز معطلى و تماس با وزارت خارجه دكتر يزدى، پاسخ رد مى
  
 .4، صفحه 58مرداد  15 
شوند، ولى به اتباع مستضعف جهان  ها و اروپاييان بدون ويزا وارد ايران مى چطور شده كه اكنون كليه امريكايى 

 .شود سوم حتى ويزا داده نمى
  
 .1، صفحه 58مرداد  25شنبه  پنج 
وجدانمان را بيندازيد كه ]خوانم، غلط است  ببخشيد، انشاى ايشان است، بنده فقط مى[وجدانمان را بيندازيد  

ايم كه هيچ، برادران و خواهران افغانستانى را  شده فلسطين را در داراالسالم ايران پناه نداده برادران وخواهران آواره
 .اغوتشان حاكم افغانستان به ايران پناه آورده بودند دولت موقت آنها را نيز از كشور بيرون انداختهم كه از شر ط

  



WWW.IRAN-AMIRENTEZAM.COM اميرانتظام عباس دفاعيات و محاكمه( 2 اتهام سوي آن( 

 
 

 .2مرداد، صفحه  31چهارشنبه  
المللى ايران  بفهمند كه حتى برخالف قوانين حقوق بشر الاقل به برادران پاكستانى و افغانى اجازه عبور از راه بين 

اين است دولت مهندس بازرگان، دكتر يزدى، . ى از اين كشور به رژيم تركيه تحويل ندهندبدهد، و هزاران هزار افغان
 .دكتر بهشتى

  
 .1مرداد، صفحه  31چهارشنبه  
هاى  هاى مادى و معنوى را به انقالب ترين ضربت انقالب گروه دكتر يزدى، دكتر بهشتى، تيمسار شاكرى ايراد بزرگ 

رسد در اسناد النه جاسوسى  ه است، بعد نوبت به ساير همكاران دولت موقت مىفلسطين، اريتره و ليبى وارد كرد
اند و به سمت همكارى امريكا  مالحظه فرموديد ميناچى، نزيه، چمران بيش از همه مورد عنايت امريكا قرار گرفته

 .اند معرفى شده
  
 :االسالم محمد منتظرى توجه فرماييد به بيانات حجت 
مران كه انسانى است مخلص و سروسرى همچون ديگران با صهيونيسم و سيا ندارند آقاى دكتر مصطفى چ 

بگير هم نيست ولى بر اثر نادانى در فرودگاه حضور يافته و آنچنان عنايت خاصى داشت كه هواپيما را با  وحقوق
هم سوءاستفاده از اسالم . چه عوامل خطرناكى در همه جاى جهان وجود دارند. سرنشينان او به ليبى برگرداند

آن ايادى . شد هاى صهيونيسم و سيا از طريق دكتر چمران پياده مى هرحال نقشه به. كنند وچه تحريكاتى مى
سازند، من در خارج فرودگاه با  شوند، بلكه ديگران را بلندگوى خود مى خطرناك خودشان در صحنه ظاهر نمى

كس حق ندارد خواسته انقالبيون اسالمى ايران را  م و گفتم هيچا برادران انقالبى، با آقايان سعد مجبر در تماس بوده
برادران وخواهران ليبيايى مهمان مردم ايران هستند نه مهمان دولت بازرگان، . فداى خيانت يا جهالت خود كند

 .دكتر يزدى و چمران
  

 .ر تكرار شده استبا 8روز مطلب در مورد ميناچى و نزيه  8فرماييد كه در مدت فقط  حال مالحظه مى    
 .2، صفحه 58مرداد  23 
حاجى ... خمينى در نوفل لوشاتو اجازه همين دكتر ميناچى را كه اكنون وزير اطالعات دولت بازرگان است امام 

 .داد ترخانى نمى
  
 .1، صفحه 58مرداد  30 
تى، دكتر يزدى، دكتر هاى مهندس بازرگان، بختيار، دكتر بهش از اين جاست جلسات و ارتباط مشترك و توطئه 

 ...ميناچى و حسن نزيه
  
 .2، صفحه 58مرداد  30 
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. گونه كار انقالبى شركت نداشته بفهمند كه تشكيل دولت مهندس بازرگان، دكتر يزدى، دكتر بهشتى، در هيچ 
آن درج ترين شعار ضد رژيمى در  بخشيدند كه كوچك اند مكتب مبارز را اجازه نمى حتى وقتى كه در هامبورگ بوده

بنابراين گروه دكتر بهشتى، حاج ترخانى، اصغر صباغيان در آينده برد بيشترى از گروه مهندس بازرگان، دكتر . كرد
يزدى، دكتر ميناچى و حسن نزيه، عباس اميرانتظام و تركيب صهيونيسم و امپرياليسم خواهند داشت، ديكتاتورى 

 .ستشاه و جهالت ونادانى دولت موقت انقالب اسالمى ني
  
 .2، صفحه 58مرداد  31 
انقالبيون را در دولت مهندس بازرگان، دكتر يزدى، دكتر بهشتى، عباس اميرانتظام، دكتر ميناچى، حسن نزيه،  

 ...تيمسار باقرى
  
 .7، صفحه 58مرداد  31 
زى است در كشور شما قانون مطبوعات را ببينيد اين مغز احمقانه و مزدورانه ميناچى وزير اطالعات اصالً آبروري 

 .اين ميناچى بايد زندانى شود. اسالمى
: حال به مسئله دشمنى دولت موقت و يزدى و اميرانتظام و بازرگان و چمران با فلسطين و ليبى توجه فرماييد    

 .بار تكرار شده است 8روز مطلب  22درباره ليبى در مدت 
 .7، صفحه 58مرداد  10 
آيد كه باز ديديم با مخالفت  ى از بهترين افراد انقالبى ايران به ليبى پيش مىنفر 550جريان مسافرت يك هيئت  

هاى پوچ و واهى از مسافرت براى جشن استقالل ليبى از زير سلطه امريكا مانع  سرسختانه و آشكار شما به بهانه
 .كند دارد دنبال مى توانستيم نسبت به اين دولت شك كرده و بگوييم خطوط امريكا دشمن بزرگ، ما را گرديد، مى

  
 .4، صفحه 58مرداد  15 
خواستيم به دعوت دولت ليبى برويم كه با مخالفت دولت موقت انقالب  نفر بوديم كه مى 550از طرف ديگر ما  

 .رو شديم، چون قذافى ضدصهيونيسم و ضد امريكا بود، مانع شدند و نگذاشتند كه مسافرت كنيم اسالمى روبه
  
 .1صفحه  مرداد، 2يكشنبه  
نفر در فرودگاه مهرآباد متحصن بوديم و دولت موقت مهندس بازرگان، دكتر يزدى اجازه  550كه با  در هنگامى 

داد كه در جشن آزادساختن پايگاه صهيونيستى، امريكايى، انگليسى در طرابلس ليبى شركت  خروج را به ما نمى
 .جوييم

  
 .6، صفحه 58مرداد  30شنبه  سه 
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نفر  550گفتند چرا  نفر بوديم، بعد هرجا كه رفتيم در داخل و خارج مى 550ه بوديم به ليبى برويم، ما دعوت شد 
هاى اين اقشار طبقات  فقط چند نفر از نماينده. براى اينكه ما چهل ميليون جمعيت مبارزه كرده و پيروز شديم

 .هاى اين اقشار باشد نفر از نماينده 550اجتماعى بوده پس بايد 
  
 .7، صفحه 58مرداد  13 
وزير، ابراهيم يزدى وزير  اند او را از ديدار ليبى بازدارند مهندس بازرگان نخست وى افزود كسانى كه سعى كرده 

هاى جاسوسى سيا، امريكا  گيرى ندارند و بندهايى كه به صهيونيسم و سازمان خارجه و سايرين آزادى تصميم
 .كنند مربوطاند حركات آنها را تعيين مى

  
 .58مرداد  16شنبه  سه 
باالخره خط سيا و خط صهيونيسم در امر . اند ها اينها را تصفيه نكرده ها، نه در كنسولگرى نه در وزارتخانه 

لذا ما گفتيم شماها اينقدر قرار مدار داريد با امريكا . متحدكردن بين دولت موقت و بين كادرهاى فاسد گذشته
 .كشيد هاى صهيونيستى مى كشيد و داريد كشور را هم به طرف سياست نمىكنيد و هيچ خجالت هم  امضا مى

  
 .58مرداد  10چهارشنبه  
آقاى بازرگان باز هم شاهد جدايى كشورمان از كشورهاى انقالبى مسلمان جهان بوديم كه نمونه آن كشور ليبى  

ايران از طريق دولت شما به نفرى به  55وزير ليبى با يك هيئت  است كه ديديم هنگام مسافرت جلود نخست
 .نمايندگى آقاى شعبان اجازه ورود به آنها نداديد

  
 . 8، صفحه 58مرداد  13 
بهشت، امسال  چهارم اردى. نفرى به ايران 55كوشش به منظور نيامدن برادر مجاهد آقاى عبدالسالم جلود و هيئت  

قات ندهد و كوشش براى نماينده سادات وقت وزيرى كه امام خمينى به برادران ليبيايى وقت مال كوشش نخست
 .بگيرد

  
 .بار تكرار شده است 12روز مطلب  22درباره دشمنى با فلسطين و بستن دفتر آنها در مدت     

 .5، صفحه 58مرداد  13 
 هاى انقالبى ندارند ضعيف است، چه عوامل صهيونيستى دولت فعلى ايران به علت اينكه بعضى از اعضاى آن ديدگاه 

را دعوت به تعطيل كنسولگرى » الحسن هانى«گونه كه  كنند، همان و امريكايى داخل صفوف آنها فعاليت مى
 .اند فلسطين در اهواز كرده

  
 .تحت عنوان كارنامه سيا 8، صفحه 58مرداد  13 
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يك انقالب فلسطين حقوق ديپلماتيك ندارد، ولى سفارت امريكا، شوروى و چين از هرگونه حقوق ديپلمات 
 .ماه بسته شد بهشت دفتر كنسولگرى فلسطين در اهواز در اردى. برخوردارند

  
 .، سرمقاله1، صفحه 58مرداد  25 
وجدانمان، ايمانمان و اهداف انترناسيوناليستى اسالميمان توجه كند كه حتى دولت موقت مهندس بازرگان، دكتر  

زمه اينكه سفارت انقالب فلسطين ملك شخصى افراد يزدى كنسولگرى انقالب فلسطين را هم در اهواز بست و زم
 ...است و آنها ناراضى

  
 .2، صفحه 58مرداد  25 
اين است معنى حساسيت شديد نسبت به دولت انقالبى ليبى، به انقالب فلسطين در ايران در دولت بازرگان، يزدى  

نسبت به كنسولگرى انقالب فلسطين  گيرى بدتر از مرتجعين حكام روى زمين كه بدون حقوق و مزد و جيره موضع
 .در اهواز و برقرارى روابط ديپلماتيك با دولت انقالبى ليبى است

  
 .5، صفحه 58مرداد  31چهارشنبه  
را بفروشيم، دفتر F 14خواهد كه تسليم شرايطى باشد كه هرچه شما گفتيد، بگويد صحيح است  ملت ديگر نمى 

 .دشمنى كنيم فلسطين را در اهواز ببنديم، با ليبى
  
 .7مرداد، صفحه  31چهارشنبه  
كند ومى گويد  الحسن نماينده فلسطين در تهران را دعوت مى آيد هانى حتى از طريق مهندس بازرگان مى 

» امروز ايران، فردا فلسطين«گفتند  اين سياست يك ملتى است كه مى. كنسولگرى خود را در اهواز تعطيل كنيد
 .المللى است، ولو از طريق بازرگان و يزدى باشد ، اين سياست صهيونيسم بيناين سياست يك كشور نيست

  
 .1، صفحه 58مرداد  23يكشنبه  
بدين اندازه وقاحت صورت پذيرد كه در دولت، در وزارت خارجه دولت موقت دكتر يزدى به برادر مجاهد  

توان  طين ملك شخصى افراد نيست و نمىالحسن نماينده انقالب فلسطين در ايران گفته شود كه سفارت فلس هانى
 .درباره آن تصميم گرفت

  
 .2، صفحه 58مرداد  28يكشنبه  
سازند و به ساز امريكا و اسرائيل  حتى دولت بازرگان، يزدى، بهشتى كه فلسطين را در عمل خود شهيد مى 

ان، هايزر، تيمسار مقدم، هنرى نرد زنند اما با سوليو ها زده و مى رقصند و حتى دولت انقالبى ليبى را چه ضربت مى
 .بازند عشق مى
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 .7، صفحه 58مرداد  30 
اكنون اى برادر، اى خواهر اى همرزم، برادر ابوعمار و فلسطين و اسالم، به خون ما محتاج است و خون ما باعث  

... تگاه دولت وخواهد شد بازكردن دفتر فلسطين را در اهواز كه اكنون توسط خطوط امريكايى نفوذكرده در دس
 ...دكتر يزدى بسته شده و از بازكردنش جلوگيرى و چون ما سفارتى براى فلسطين در تهران تدارك خواهد ديد

  
  
 .2، صفحه 58مرداد  31چهارشنبه  
بخش فلسطين حداقل از حقوق  ويژه انقالب رهايى هاى اسالمى و ملى در سراسر جهان به بفهمند كه انقالب 

ردار باشند و سفارت فلسطين را هزاران مشكل در امر ساختنش فراهم نياورند و تازه آخر كار ديپلماتيك برخو
 .سفارت فلسطين در ملكشان باشد. نگوييم ملك شخصى است و صاحبش راضى نيستند

  
 .2، صفحه 58مرداد  31چهارشنبه  
گويد كنسولگرى خود را در اهواز  الحسن تلفنى مى نماينده انقالب فلسطين در ايران برادر مجاهد آقاى هانى 

 .ببنديد
  
 .فروردين، روز امضاى قرارداد صلح بگين، كارتر، سادات 6 
الحسن رسماً ابالغ  وزير اسالمى و معاونش دكتر يزدى به برادر هانى و چند روز بعد آقاى مهندس بازرگان نخست 

ه خون شهيدان ما، ايشان غلطكردن كه وزير كنند كه كنسولگرى خود را در اهواز ببنديد، آقاى يزدى خائن ب مى
 .خارجه شدند

  
 .7، صفحه 58مرداد  31چهارشنبه  
خواهيم روابط ما با اتيوپى  دهيم به خاطر اينكه مى آقاى دكتر يزدى به نماينده اريتره بگويد كه به شما دفتر نمى 
هزاران كارشكنى . زيم، يعنى ما انقالبيونسا ما كه داريم سفارت اسرائيل را براى سفارت فلسطين مى. هم نخورد به
كنند بگويند بلى اين است اين كه ملك شخصى است و صاحبش راضى نيست كه سفارت فلسطين بشود اين را  مى
 .آيد خودش را اعالم كند گويند صهيونيستى، روى پرده نمى مى

  
 :ت منتخب امام و ملت ايرانرسيم به اظهارنظر ايشان نسبت به دولت عراق و نهادها و دول حال مى    

 .4، صفحه 58مرداد  10 
 علت اختالف ايران و عراق چيست؟: سؤال 

ها  عراقى. اند كدام در كشتارهاى خوزستان دست نداشته كدام از آنها و هيچ عراق با ليبى يا كره هيچ: جواب    
ها  اش تبليغات صهيونيست لكه اينها همهاند، ب گاه هواپيماهايشان را براى بمباران روستاهاى ايران نفرستاده هيچ
 .است
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 .، مصاحبه با النهار58مرداد  13 
 دانيد؟ آيا بازگشت ارتش را ممكن مى: سؤال 

ترين  ام و ارتشيان در هر بار از باالترين تا پايين هاى ارتش سخنرانى كرده بار در پادگان خير من بيش از ده: جواب    
بايستى آن را  آنچه همه مى. اهللا خمينى اعالم داشتند طرفدارى خود را از آيت رتبه از شدت هيجان گريستند و

 .ها و نهادها هاست نه عصر سازمان بفهمند اين است كه اين عصر، عصر توده
 حقيقت حوداث مرزى اخير ميان عراق و ايران چيست؟: سؤال    

كويت و ليبى را متهم كردند كه در اين جريانات  كه حوادث اخير در خرمشهر اتفاق افتاد عراق و هنگامى: جواب    
كه حوادث مزبور در  هنگامى. زنند ها به چنين اعمالى دست نمى ما گفتيم و اعالم كرديم كه عراقى. اند دست داشته

مرزهاى ايران و عراق افتاد با سفارت عراق در تهران تماس گرفتم و سفير را متوجه ضرورت افشا و كشف عوامل 
 .هاى مناسبى داد كند كردم، وى از موضع من تشكر كرد و وعده نده كه در صفوف آنها عمل مىكن تحريك

  
 .، مصاحبه آقاى منتظرى3، صفحه 58مرداد  25 
 رفتيد؟ جريان مسافرت شما به ليبى چيست؟ آيا شما از طرف دولت مى: سؤال 

تنها در ليبى عنايت داشتيم  در خارج كشور و نهحقيقت اين است كه در رابطه با ليبى ما اصالً چيزى كه : جواب    
خواستيم سلسله اشكاالتى را كه به  و در هرجا رفتيم تذكر داديم اين بود كه ما نماينده دولت نيستيم و اصوالً مى

 .دولت داشتيم فاش كنيم
  
  
  
  
  
  

  جلسه هفدهم    
 )1360ماه  بهشت اردى 29(    

  
 شد دادگاه اميرانتظام وارد شور 

در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى مركز  1360ماه  بهشت اردى 29هفدهمين جلسه دادگاه عباس اميرانتظام صبح  
و با حضور اعضاى دادگاه و عده كثيرى تماشاچى و خبرنگاران داخلى و ) حاكم شرع(به رياست محمدى گيالنى 

: مهندس رضا مسموعى توضيح كوتاهى داد و گفتابتدا حاكم شرع دادگاه در مورد شهادت . خارجى تشكيل گرديد
اند و از نظر موازين قضايى دستور داده شده به حكم ارجاف تحت تعقيب قرار  ايشان منشأ ارجاف در بيرون شده«

 ».توانند در جلسه امروز اوراقى كه در دست دارند بيان كنند بگيرند و البته ايشان مى
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 :شهادت در جايگاه شهود قرار گرفته و به اداى شهادت پرداخته و گفتسپس مهندس رضا مسموعى براى اداى     
ام، در مورد اين اتهام بايد بگويم پس از پيروزى  عنوان يك وظيفه شرعى در اين دادگاه شركت كرده من به«    

رودگاه بر انقالب گرچه از طرف كميته مركزى و همافران نيروى هوايى و بسيارى از كاركنان مؤمن به انقالب در ف
شد اما عدم هماهنگى و سازماندهى و تداخل  هاى الزم انجام مى كليه امور رفت وآمدها با نظارت و حتى وسواس

از طرف دفتر امور انقالب، دكتر يزدى گروهى به فرودگاه  58در اوايل فروردين . كرد وظايف مشكالتى را ايجاد مى
عنوان بازرس  جانب به هران مصطفى فاتحى شروع به كار كرد و اينمهرآباد عازم شدند كه زير نظر معاون دادستان ت

دهم كه  به ملت ايران اطمينان مى. هاى فرودگاه مشغول به كار بودم وزيرى در بخش كنترل وسايل خارجى نخست
ه هاى بسيار سفارت امريكا حتى يك پيچ و مهره از وسايل و يا برگ از اسناد اين مملكت خارج نشد رغم كوشش على
 ».است
اين اسناد مربوط به چندين ماه پس از آن مسئله است، شما «: در اين هنگام حاكم شرع خطاب به شاهد گفت    

ها داريد بيان كنيد تا در رفع اين اتهام مؤثر باشد و اين  اگر اسنادى در رابطه با ماه بهمن و خروج آن خارجى
 ».بعد است به هاى فروردين گوييد مربوط به ماه مطالبى كه شما مى

 عنوان دومين شاهد به شهادت پرداخت، وى پس از قرائت اسنادى طى  سپس هادى غفارى به    
  

 31عكس شماره     
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براى اينكه جلو هر نوع جوسازى گرفته شود حداقل از طرف من نه شهادت و نه اظهارنظرى عليه «: سخنانى گفت 
 ».آزادى و يا مهندس بازرگان و يا هركس ديگر دارم، بلكه سخنان من فقط در رابطه با آقاى اميرانتظام استنهضت 

عنوان سؤال و توضيح از وى پرسيد  وى در رابطه با شهادت محمد توسلى در جلسات گذشته دادگاه مطالبى را به    
توانست  كرد و چون نمى و امريكا نيز احساس خطر مىانقالب ما در جريان خودش در حال پيروزى بود «: و ادامه داد

كشاندن آن از طرق مختلف شد كه كوشش براى جداكردن دين از  اين انقالب را شكست دهد درصدد به انحراف
كردن توطئه  شاهد، سخنانش را با محكوم» .هاى تاكتيكى در منازل اشخاص از آن جمله بود گذارى سياست و بمب

به پايان رسانيد و سپس عباس اميرانتظام از دادگاه اجازه خواست تا مطالبى را در چند  انحالل مجلس خبرگان
الدين فارسى گذشته است هنوز  روز از پاسخ به نامه آقاى جالل با اينكه حدود ده«: دقيقه مطرح كند، وى گفت

قطعه  ديگر نيز آن را قطعه هاى برخالف قانون مطبوعات روزنامه جمهورى اسالمى آن را چاپ نكرده است و روزنامه
 .كنم كه اين متن به طور كامل به چاپ برسد اند و تقاضا مى كرده
اى بنويسد  تواند باز هم متن دفاعيه در جلسه گذشته حاكم شرع فرمودند كه پس از ختم دادرسى اميرانتظام مى    

مطالب و داليلم را به عرض دادگاه و  كنم كه من تمام از نظر اطالع ملت شريف ايران عرض مى. و به دادگاه بدهد
ملت ايران رساندم و ديگر حتى يك كلمه به دادگاه چيزى نخواهم نوشت و چنانچه بعد از اين جلسه مطلبى جز 

كنم و ضمناً ايشان گفتند كه شهودى خواهند  اكنون تكذيب مى ام از من نقل شود از هم آنچه در اين دادگاه گفته
گفتن ندارد كه البته من در تمام مطالبى كه در اين دادگاه مطرح  الب آنها متهم حق سخنآمد و بعد از استماع مط

 ».شد را اثبات كردم
روى من تحريف كردند كه البته  آقاى اميرانتظام سخنان مرا روبه«: در پايان جلسه دادگاه محمدى گيالنى گفت    

شود با  كردند، شهادتى كه در دادگاه شرعى اقامه مى ىايشان در دفاعياتشان نيز مطالبى را به همين صورت بيان م
تواند جرح كند، شاهد را و اما اينكه دادگاه ملزم  عليه مى شود مدعى شهادتى كه داده مى. دستور حاكم شرع است

شان تواند به اي آنچه ما گفته بوديم چنين بوده و البته دادگاه مى. عليه وقت بدهد در فقه اسالم نيست باشد به مدعى
آنچه در اين دادگاه براى ملت مطرح شده و حاكم «: وى اضافه كرد» .وقت بدهد، فقط در مقام جرح صحبت كند

صورت جرم  شود آن اتهامى كه به نظر مى رود و دقت اند در زير مكبره فقه مى شرع و ديگر اعضاى دادگاه متوجه شده
 ».گاه از اين ساعت وارد شور خواهد شدكند و داد به چنگ دادگاه آمد رأى شرعى خودش را صادر مى

 .عنوان تنفس تعطيل و دادگاه براى صدور رأى نهايى وارد شور شد دقيقه به 30/12جلسه در ساعت     
  
 اميرانتظام به جرم جاسوسى براى امريكا به حبس ابد محكوم شد 

نتظام به جرم جاسوسى توسط سرانجام بعد از تشكيل جلسات متعدد دادگاه رأى نهايى در مورد عباس اميرا 
 :متن دادنامه دادستانى و رأى آن به شرح زير است. دادستانى انقالب اسالمى مركز صادر گرديد

الناس بِالحقّ به شرحى كه در مقدمه رأى منعكس گرديد به داللت اوراق پرونده و مدارك موجود در  فاحكم بين    
ى عباس اميرانتظام فرزند يعقوب با نام فاميلى قبلى روافيان پس از دست آمده از النه جاسوسى، آقا آن و اسناد به
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كاتم را با آقاى مهندس . با كاتم ديپلمات جوان امريكايى در سفارت امريكا آشنا شده 1332مرداد  28كودتاى 
داده معرفى كرده و آشنايى خود را با كاتم ادامه ) تأسيس شده بعد از كودتا(بازرگان عضو نهضت مقاومت ملى 

همزمان با نهضت اسالمى و مبارزات انقالبى بار ديگر كاتم در صحنه سياست ايران ظاهر شده، ابتدا قبل از . است
اميرانتظام هم در پاريس بوده، و پس از پيروزى انقالب، كاتم به . پيروزى انقالب در زمان اقامت امام به پاريس رفته

اوراق . ته و از طريق او با آقاى مهندس بازرگان مالقات كرده استتهران مسافرت كرده، با اميرانتظام تماس گرف
پرونده داللت بر دوستى آقاى اميرانتظام و كاتم در اين مدت طوالنى دارد و كاتم از طريق آقاى اميرانتظام براى 

ى كالرك احراز پست سفارت امريكا در ايران به آقاى مهندس بازرگان معرفى شده است و براين اساس كاتم و رمز
آقاى مهندس بازرگان در جلسه دادگاه گفتند كه كاتم را . اند براى احراز اين مقام به مقامات امريكايى پيشنهاد شده

مرداد در ارتباط با مبارزه نهضت مقاومت ملى و دادن نامه به جانسون  28از طريق آقاى اميرانتظام پس از كودتاى 
براى . نبودن او آگاهى كاملى ندارد بودن و يا جاسوس ت و از جاسوسمعاون وقت رئيس جمهور امريكا شناخته اس

 18/10/57برابر با  79ژانويه  8مورخ  4510بردن به ماهيت و شخصيت او از سند محرمانه  شناختن كاتم و پى
رشگر اين سند و اسناد ديگر كاتم را گزا. گيريم وزارت خارجه امريكا كه به سفارت خود در تهران نوشته، كمك مى

. كرده است عنوان مأمور اطالعاتى براى وزارت خارجه امريكا كار مى كنند كه به وزارت امور خارجه امريكا معرفى مى
التحصيالن رشته مهندسى  آقاى اميرانتظام ادعا دارد كه عضو نهضت مقاومت ملى بوده است ولى شاهدى از فارغ

د حاكم شرع و آقاى دادستانى انقالب مركز شهادت داد كه او دانشگاه تهران كه همدوره آقاى اميرانتظام بوده نز
آقاى اميرانتظام به اقرار خود از زمان مبارزات خونين . عضو نيروى سوم و از طرفداران خليل ملكى معروف بوده است

شور دور ها از ك كند و سال براى اندوختن دانش بيشتر و تحصيالت عاليه به اروپا و امريكا مسافرت مى 1342خرداد 
آمده از النه  دست اى از اسناد به پاره. بوده است و وضعيت سياسى و اجتماعى او در خارج از كشور روشن نيست

جاسوسى حكايت دارد كه او پس از دريافت مدرك مهندسى از دانشگاه بركلى اياالت متحده، مدتى در 
يك شركت مهندسى مشاور، مشغول به كار شده سانفرانسيسكو به كار اشتغال داشته و پس از مراجعت به ايران در 

وى به . اى تشكيل داده است و سپس چند شركت تجارى را براى واردات وسايل سنگين از امريكا، با مشاركت عده
مجدداً به نهضت آزادى  57شهريور  17شروع كرده و پس از  57اقرار خود فعاليت سياسى مجدد خويش را در سال 

هاى آقاى بازرگان با خارجيان  عنوان مترجم در مالقات آقاى مهندس محمد توسلى بهپيوسته است، و به جاى 
گويد كه پس از معرفى آقاى مهندس بازرگان و هنگام ورود او به  وى مى. زبان و امريكاييان ظاهر شده است انگليسى

اند كه وى را  ن به او گفتهوزيرى اولين نفرى بوده كه به ايشان تبريك گفته و آقاى مهندس بازرگا ساختمان نخست
پذيرد؟ و او اين سمت را با جان و دل پذيرفته است و  آيا اين سمت را مى. عنوان معاون خود انتخاب كرده است به

وزير در امور مطبوعاتى شروع  عنوان معاون نخست بنا به اظهار آقاى مهندس بازرگان آقاى اميرانتظام از اين تاريخ به
ماه در اين مقام  عنوان سخنگوى دولت موقت نيز انتخاب شده و قريب به پنج مدت كوتاهى به به كار كرده و پس از

معين ...) سوئد و نروژ و(عنوان سفير دولت جمهورى اسالمى در كشورهاى اسكانديناوى  فعاليت كرده و پس از آن به
 .شده است
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شود كه با  بات و مقامات او و پس از آن، مطرح مىاتهامات آقاى عباس اميرانتظام از زمان و دوران قبل از انتصا    
و نمايندگان سيا در ايستگاه جاسوسى سيا مستقر ( C.I.A)مقامات و كارشناسان اطالعاتى امريكا و مأموران سيا 

كه جزئيات آن در . هاى سرى برقرار و مذاكره كرده است مالقات) سوئد(در النه جاسوسى، در تهران و استكهلم 
ها را رها نكرده و  آقاى اميرانتظام پس از انتصاب به سفارت ايران در سوئد نيز اين تماس. آمده استمقدمه رأى 

هاى سرى خود را با استمپل، كارشناس اطالعاتى امريكا در تهران و جرج كيو نماينده سيا و كاردار  همچنان مالقات
وزير فراتر از حدود  مقام معاونت مطبوعاتى نخست وى عالوه بر اين اتهام، متهم است كه در. سفارت ادامه داده است

شده بارها دخالت كرده و اقدامات اجرايى  وظايف قانونى خود در كارهاى اجرايى كشور و امورى كه به او مربوط نمى
نموده، چند بار  كرده است و در پست سفارت سوئد خارج از حدود وظايف خويش در اوضاع داخلى ايران مداخله مى

 .به تهران آمده و ايفاى نقش كرده است از سوئد
پس از اشغال النه جاسوسى امريكا از طرف دانشجويان مسلمان پيرو خط امام و كشف اسناد سرى جاسوسخانه     

هايى از آنها در مقدمه رأى منعكس گرديد، عمليات  و اسناد جاسوسى ايستگاه جاسوسى سيا مستقر در آن كه نمونه
بازكردن با دشمنان اسالم و ايجاد مودت با  ها و روى دل ر رابطه با مسائل يادشده و دادن آگاهىآقاى اميرانتظام را د

كردن اهداف شيطان بزرگ مطرح  منظور پياده عوامل امريكاى جهانخوار و نفوذ در درون كابينه دولت موقت، به
گيرد و نتيجتاً براى پاسخگويى از  قرار مىو اتهامات انتصابى به او مورد نظر دادسراى انقالب اسالمى مركز . شود مى

گويد كه قبل از حركت به ايران از اسناد موجود در النه  متهم مى. شود موارد اتهام از سوئد احضار و بازداشت مى
گرفتن اين  عالوه وزارت خارجه سوئد او را از مسافرت به ايران برحذر داشته، ولى او با ناديده جاسوسى آگاه بوده و به

 .نامه و تعيين وصى به ايران پرواز كرده است دارها پس از نوشتن وصيتهش
هاى خود را با استمپل كارشناس اطالعاتى امريكا و جرج كيو  ها و مالقات آقاى اميرانتظام از طرفى تماس    

جهان، مسائل  مأمور سيا در چند نوبت، در تهران و استكهلم اعتراف دارد كه در مسائل مربوط به نفت در) ادلسيك(
گفتگو كرده و از ) و مسائلى كه در صفحات بعدى خواهد آمد(مابين  كردن روابط فى نظامى، لوازم يدكى و عادى

گاهى . داند ها و مسائل بود، ساختگى مى آمده از النه جاسوسى را كه در ارتباط با همين مالقات دست طرفى اسناد به
وى ضمن مدافعات خود . ها درست انجام نشده است كند كه ترجمه مى داند و گاهى دفاع متن اسناد را مجعول مى

و عمدتاً به (هاى آنها  در اين جلسات دادگاه در مواردى كه به نفع خود تشخيص داده اكثريت اين اسناد و پاراگراف
ها  ام در يادداشتشمارد، و از طرف ديگر آقاى اميرانتظ ذالك اين اسناد را مجعول مى كند و مع استناد مى) تمام آنها
از وضع داخلى ايران، راه مقابله با ) هاى دولت موقت در مورد انحالل مجلس خبرگان ذيل اعالميه(هاى خود  و نوشته

بحران موجود، تشكيل جبهه واحدى براى شركت در انتخابات آينده مجلس شورا و رياست جمهور سخن به ميان 
شود و به تفصيل در مورد  ان مصوبات مجلس بررسى قانون اساسى مىآورد و پس از ذكر اجمالى اين موارد نگر مى

و ضمن مدافعات خويش مالقات با استمپل و جرج كيو را در دو نوبت در سوئد . پردازد طرح انحالل خبرگان مى
گويد  كند، مى كند و انجام مذاكره را با اجازه آقاى مهندس بازرگان و دكتر يزدى وزير خارجه منتصب مى اعتراف مى

و عنوان مذاكرات عبارت بودند از گزارشى از . اسدى سفير ايران در امريكا خواهيم بود به آنها گفتم كه من يا بنى
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كند كه اين همان  وضع نظامى كشورهاى همسايه ايران، آينده نفت در جهان، و وضع رادارهاى ايران، و اضافه مى
 10آنها گفتند كه بعد از . دانشجويان مالحظه كرديد هاى اى است كه شما در افشاگرى هاى محرمانه گزارش

سپتامبر در تهران مبادله اطالعات كنيم، گفتند گزارش خود را در تاريخ قبل از دهم سپتامبر در تهران به آقاى 
وزير خواهند داد، ولى پس از بازگشت به واشنگتن تلفن كردند كه تهيه آن احتياج به وقت بيشترى دارد،  نخست
اهميت  نظر زمانى براى دولت ايران بى ين بعد از دهم سپتامبر خواهند آمد، متهم دريافت اين گزارش را از نقطهبنابرا

قرار شد وقتى به تهران . گويد آنها بودند كه اصرار داشتند كه اين گزارشات را به دولت بدهند كند و مى تلقى مى
آقاى اميرانتظام خواه انجام اين مذاكرات را : ... تلفن كنند) كاردار(وزير صحبت كنند به آقاى لينگن  آمدند با نخست

با استمپل و جرج كيو مستقالً انجام داده باشد و خواه با اجازه دكتر يزدى و بازرگان، اعتراف دارد كه موضوع مذاكره 
يكا، لوازم يدكى كردن روابط با امر مبادله اطالعات درباره اوضاع داخلى ايران، سفارت كاتم و رمزى كالرك، عادى

ها و آخونديسم و مسائل  ها، نفوذ افراطى ويژه وسايل پيچيده نظامى كالسى فايو، لغو جريمه وام مورد نياز ارتش به
مربوط به خوزستان، دفتر برادران فلسطينى و مسائل مربوط به ايجاد سفارت ليبى در ايران، مسائل مربوط به پايگاه 

ها  ساختن امريكايى هاى امريكايى در پايگاه كبكان و خارج و آزادساختن تكنسين نظامى امريكا در بهشهر و كبكان
بندى اين چند قسمت از اقرارها  بالفاصله پس از انقالب و تشكر مقامات امريكايى از اميرانتظام بوده است كه با جمع

رست مطالب در يك محور و دست آمده از النه جاسوسى، د هاى خود متهم و مطالب منعكسه در اسناد به و اعتراف
هاى او از انقالب و روحانيت و  زند و بقيه مطالب جزئياتى از اظهارات متهم و برداشت در يك جهت دور مى

هاى افراطى و آخونديسم و مسلمانان واقعى و غيره در حواشى اين مذاكرات است و طبيعى است كه تماس  مذهبى
سى سيا هرگز بدون اطالع مقامات امريكايى مقدور نبوده و قهراً از كارشناسان اطالعاتى و مأموران سازمان جاسو

هاى اطالعاتى و  اين سازمان. ها داده شده مقامات امريكايى در اين زمينه كسب تكليف شده، ترتيب مالقات
ها و  هالى نوشت بنابراين آقاى اميرانتظام در البه. اند و مذاكرات صورت گرفته است جاسوسى براى تماس اعزام شده

هاى خود  كند و متن ترجمه آمده از النه جاسوسى را تأييد مى دست دفاعيات كتبى و شفاهى خود عمدتاً گزارشات به
عنوان  گويد كه جرج كيو به هاى قبلى نداشته و از نظر مفهوم انطباق دارند، او مى او نيز مغايرت آشكارى با ترجمه

كه مفاد متن سند و نحوه مذاكرات اين مطلب را (عنوان عضو سيا  نه بهرتبه امريكايى به او معرفى شده  افسر عالى
همان فردى كه با او (گويد كه لينگن كاردار هم  و در آخرين دفاع يكباره خالف اين ادعا صراحتاً مى) كند نفى مى
ادعاى اينكه  كردند، پس آورى مى عضو سيا بوده و كاركنان سفارت همه براى سيا اطالعات جمع) ها داشته مالقات

كه آقاى بازرگان را (آگاه نبودند كه اين افراد مأموران سيا بودند مردود است و آقاى اميرانتظام با آن همه هوشيارى 
در سند سرى . هاى سرى برقرار نموده است با آگاهى كامل از ماهيت اين افراد با آنان تماس) مجذوب كرده

 :ها آمده است ر خصوص اين مالقاتبه امضاى ونس وزير خارجه امريكا د 106729
استمپل در روز دوم مالقات با اميرانتظام در سوئد، جرج كيو افسر سابق سيا را به انتظام معرفى كرد، جرج كيو     

در سند . ها را از انتظام توضيح خواسته ماهيت حساس اين موضوعات را شرح داد اهداف تبادل اطالعات و زمينه
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سياسى وزارت خارجه در تهران، مقام سرويس خارجى امريكا در آكادمى نيروى دريايى  مذكور استمپل كارشناس
 .معرفى شده است

در سند آمده است كه مطالب بايد شفاهى صورت گيرد نه كتبى، جرج كيو از انتظام رابط خواسته او از معرفى     
تلفن خانه جرج كيو را در امريكا از او گرفته رابط به كيو خوددارى كرده، شماره مستقيم تلفن خود را به او داده و 

در سند ونس انتظام از شركت اعضاى شوراى انقالب در دولت و نفوذ بيشتر مذهب در سياست و مجلس . است
كردن قانون اساسى مطالبى به ميان آورده است و اينكه خمينى آدم خوبى است و اعتقادى به  خبرگان و تمام

 .مطالبى كه درباره آخونديسم كه در نوشته كتبى آقاى اميرانتظام هم آمده است آخونديسم ندارد، درست همان
مهر در سوئد  30در سند سرى جاسوسى رئيس ايستگاه جاسوسى سيا در تهران منعكس است كه جرج كيو در     

ه كه اين مالقات در با انتظام قرار مالقات داشته، برنامه پرواز انتظام به سوئد به تأخير افتاده، انتظام حاضر نشد
 .تهران صورت گيرد

كند كه مطالب مورد مذاكره خيلى فراتر از مسائل ديپلماتيك  امعان نظر در مندرجات اين قبيل اسناد اثبات مى    
توانست در آن  نمى) تهران يا استكهلم(بوده است واال اگر اين مذاكرات در جهات منافع ملت ايران بوده، مكان 

دهد كه آقاى اميرانتظام اصرار داشته خود مستقيماً به دور از تهران اين مذاكرات  سند نشان مى. نقشى داشته باشد
) به نمامه(كشيدن موضوع  گويد در صورت پيش را انجام دهد و سند ديگرى از لينگن كاردار، مؤيد آن است كه مى

ها و سپردن اسرار  نى، روى دل بازكردنهاى پنها رسد اين تماس مشكوكم به نظر مى) از جانب انتظام(با بازرگان 
بود ) كه حرمت آن از واضحات قرآن كريم است(مسلمين، و به يك كالم واليت و مودت با دشمنان خداوند متعال 

هاى بعدى خود همچون  كه دشمنان انقالب اوضاع سياسى كشور جمهورى اسالمى ايران را ارزيابى نموده و نقشه
ان و جنگ تحميلى عراق را براساس آن تنظيم و به مرحله اجرا درآوردند و با بازيچه وقايع طبس، كردستان، خوزست

قراردادن سرنوشت يك امت به پاخاسته و از بند رسته از طريق متهم اين پرونده اطالعات و اسرار مملكت را بهتر و 
قالب ايران را خطر مردم ترين خطرات ان تر كسب كرده و بعضاً به مرحله عمل رسانيد، و در مقابل، جدى آسان

كند، و معناى اين خيانت آشكار هم تبادل اطالعات  محروم فلسطين و كشور مسلمان و دوست ما، ليبى، قلمداد مى
» ال تَتخذوا بطانة من دونكم ال يالونكم خباال«: كه در حقيقت اين اقدام درست برخالف نص صريح آيه مباركه!! بود

گونه افسادى در نظام جامعه شما فروگذار  دادن اسرار امت انتخاب نكنيد كه از هيچاز بيگانگان افرادى را براى 
 ).برداشتن است گام(نخواهد كرد 

ها و اقدامات و دستورات، در زمان معاونت مطبوعاتى و پست سفارت، به دولت موقت و  انتصاب مجوز اين تماس    
ويژه در كارهاى خطير در عرف ادارى  سمى معتبر است و بهدليل و سند ر آقاى دكتر يزدى وزير خارجه نه متكى به
در جلسه دادگاه در مورد دستورهاى مؤكد آقاى (عالوه آقاى دكتر يزدى  و سياسى نه متعارف است و معقول و به

ها و اجازه خروج به افرادى كه قصد فرار از  اميرانتظام به مسئوالن فرودگاه در خصوص خروج امريكاييان و انگليسى
رئيس و رئيس مجلس سناى طاغوت، دوتن از مأموران  كشور را داشتند نظير دكتر سجادى سناتور انتصابى نايب

شد،  اوايل انقالب اين كارها مى: گفتند كه) دار وابسته تحت تعقيب سفارت رژيم شاه در اسرائيل، و چند سرمايه
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اون انقالب در دولت يعنى من بود، در مورد طرح عهده مع اجازه خروج افراد با ايشان نبود، مسئوليت فرودگاه به
انحالل مجلس خبرگان به داليل صريح نوشته كتبى متهم وى در اين تاريخ سفير ايران در سوئد بوده به ايران آمده 

. ريزى آن شركت داشته است اى كه در خانه آقاى تقى انورى بنا به پيشنهاد او تشكيل شده در پى بوده و در جلسه
حل مقابله با بحران  منظور از تشكيل اين جلسه پيداكردن راه(هاى كتبى خود پس از ذكر عبارات  ين نوشتهاو در ا

موجود و رسيدگى به پيشنهاد تشكيل جبهه واحدى براى شركت در انتخابات آينده مجلس شورا و رياست 
ائل بااهميت روز بود ابتدا نويسد چون مسئله مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسى يكى از مس مى) جمهورى بود

كردن زمان بررسى قانون و ديگر اينكه به جاى  درباره آن بحث شد متهم پس از اشاره به دو مورد يكى از طوالنى
جمعى نسبت به انحالل  شده است و اخذ تصميم دسته نويس قانون اساسى تهيه شده قانون جديد تهيه مى پيش

تا  18/7/58وزير، شرح تالش مداوم خود از تاريخ  فه و تماس با نخستگرفتن اين وظي عهده مجلس خبرگان و به
گويد كه تا مرحله نهايى طرح و تصويب آن در هيئت دولت موقت، تمام شب  مى 31/7/58شنبه شب  5/10ساعت 

ودند و چون العاده براى چاپ مصوبه دولت آماده نگاه داشته ب ها را براى انتشار فوق وزيرى بوده و روزنامه را در نخست
زعم او در قبول شرايط سنگين زمان فاقد جسارت كافى است، پس از مخالفت امام با طرح  آقاى مهندس بازرگان به

شدن طرح و اقدام آخونديسم در جلوگيرى از  شده نتوانست آن را به اجرا درآورد و به تعبير خويش از دفن تصويب
وى با اين صراحت نقش اصلى خود را در طرح . خورد د افسوس مىدان اين اقدام، كه آن را انقالبى در انقالب مى

گيرد و  تمام مفاد اين سند كتبى را ناديده مى 14/3/60دهد ولى در جلسه  انحالل مجلس خبرگان كتباً شرح مى
 گويد در جلسه تقى انورى مطلقاً بحثى از انحالل مجلس خبرگان نشد و اين انكارات دور از واقعيات بين شركت مى

اندركاران اين  فعال او در توطئه عليه واليت فقيه است و مقتضى است كه دادسراى انقالب اسالمى مركز ساير دست
هذا نظر به جهات يادشده مستنداً به مدارك و اسناد غيرقابل ترديد نظر به  توطئه را به پاسخگويى فراخواند؟ على

اقضات آشكارى است و سراسر مغالطه و پر از توجيهات شواهد و امارت موجود و اينكه مدافعات متهم داراى تن
غيرمعقول بوده به منظور فرار از كيفر و مجازات است، دادگاه انقالب اسالمى مركز آقاى عباس اميرانتظام را در 

شركت در توطئه انحالل مجلس خبرگان در مقابله با واليت فقيه، تمهيد در تفريق بين مسلمين و : جرايم زير
برادران انقالبى فلسطينى و ليبى از حمايت نهضت اسالمى ايران، فراردادن سران رژيم فاسد گذشته از جداكردن 

داران صهيونيست  رتبه مجلس سناى طاغوت و سرمايه مأموران سياسى سفارت رژيم شاه در اسرائيل و مقامات عالى
ها به دشمنان انقالب و نهضت اسالمى  هاى سرى و دادن اطالعات و آگاهى ها و تماس تحت تعقيب و انجام مالقات

المؤمنين و  تفريقاً بين«درباره مسائل و مشكالت داخلى و اوضاع سياسى كشور كه اين اعمال به بيان قرآن كريم 
. السالم و از اعمال منافقان است و در لسان واليت كبراى حق اميرالمؤمنين على عليه» اهللا و رسوله ارصاراً لمن حارب

ترين  ترين خيانت نسبت به امت و زشت از آن به بزرگ» االئمة الغش، غش لخيانه خيانة االمة و افظعا ان اعظم«
ذلك دادگاه انقالب اسالمى مركز وى را از  شناسد، بناء على ها، در كار پيشوايان تعبير شده است، مجرم مى كارى دغل

 .اين رأى شرعى و قطعى است. نمايد دهد و به حبس دائم محكوم مى مصاديق بارز مفسد تشخيص مى
 هاى انقالب اسالمى مركز امضاى حاكم شرع دادگاه 
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  امضاى عضو حقوقدان 
  امضاى نماينده دادستان 
  ضمائم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ضمائم    
  
 1ضميمه  
  
  اميرانتظام و اصل برائت 
كه حدود يكسال و  ظام را اعالم كرد، درحالىباالخره دادستانى دادگاه انقالب اسالمى تاريخ محاكمه عباس اميرانت 

اين موجب كمال خوشحالى است كه باالخره يك نفر زندانى از بالتكليفى بيرون آمده، به . گذرد نيم از توقيف او مى
گناه است يا  او خواهند گفت كه جرمش چيست و به او جازه دفاع خواهند داد و سرانجام قضاوت خواهند كرد كه بى

 !نه
بخشيدن به اين بالتكليفى و اضطراب و نگرانى حكم براساس موازين اسالمى باشد خوشحالى و  گاه در پايانهر    

اند نسبت به دستگاه قضايى و  چندان خواهد شد و ايمان او و مردم را كه شاهد محاكمه بوده شك ده سرور متهم بى
متهم و ملت را از نظام قضايى جامعه مأيوس  بالعكس اگر حكم ناعادالنه باشد. سازد تر مى نظام اجتماعى محكم

هاى نامشروع خالصى خود را  گونه موارد با استفاده از راه كشاند كه در اين هايى مى سازد و او و ملت را به راه مى
 .حتمى سازند

بالتكليفى  تر از اند متهمين سياسى خود را سريع هاى عادى و انقالب هردو تا به حال نتوانسته متأسفانه دادگاه    
در صورت بازداشت موضوع .. «دارد كه  ودوم قانون اساسى دولت جمهورى اسالمى مقرر مى اصل سى. نجات بخشند

اتهام بايد با ذكر دالئل بالفاصله كتباً به متهم ابالغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهارساعت پرونده 
راستى همين اصل  آيا به» ...محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات

بينيم كه  ودوم در مورد اميرانتظام و ساير زندانيان سياسى مصداق خارجى پيدا كرده است يا خير؟ متأسفانه مى سى
، و پس از حدود يكسال و نيم زندان. خير در اين مورد كمترين توجهى بدين اصل قانون اساسى صورت نگرفته است

اند و اين با صراحت تمام  ساعت بازداشت، به اميرانتظام جرمش تفهيم گرديده و به او وعده محاكمه داده 24نه 
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بهاى هزاران شهيد و معلول انقالب ناديده گرفته شده  تا اينجا قانون اساسى يعنى خون. خالف قانون اساسى است
 .است
ها طرفين دعوا حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند  دادگاهدر همه «گويد  وپنجم قانون اساسى مى اصل سى    

اصل يكصدو شصت و » و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد بر اى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد
 و اصل يكصد و شصت و هشتم» ...شود و حضور افراد بالمانع است محاكمات علنى انجام مى«: گويد پنجم مى

رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگسترى صورت «گويد  مى
اميد آنكه مقامات قضايى در اين مورد كه موادى از قانون اساسى در آن ناديده گرفته شده، از اين پس » ...گيرد مى

عبارت ديگر به متهم اجازه داده شود كه براى دفاع از  هب. سه اصل مذكور و ساير اصول قضايى قانون را رعايت نمايند
داند پرونده را مطالعه نمايد و به او  خود وكيل انتخاب كند و به وكيل او اجازه داده شود تا بدانگونه كه شايسته مى

قرار  بدون شك الزمه اين كار آن است كه اسناد و مدارك الزم را در اختيارش. اش داده شود فرصت دفاع از موكل
دست آمده در اختيار وكيل مدافع قرار  دهند از النه جاسوسى به مدارك جرم، از جمله آنچه كه نسبت مى. دهند

اصل اسناد وسيله گويا و روشنى است كه حقايق را كشف نموده و اجازه . گيرد و تنها به ترجمه آنها اكتفا نشود
 .وجود آورد گر در پرونده، ابهاماتى را براى رأى دادگاه بهدهد كه احياناً اشتباهى در ترجمه و يا نقائصى دي نمى
هايى خداى ناخواسته براى حضور افراد  بنابراين محدوديت. شمارد بودن دادگاه را الزامى مى قانون اساسى علنى    

ته جرم منتسبه به اميرانتظام جرمى سياسى است و خداى ناخواسته توجيهى چون گذش. وجود نيايد در دادگاه به
هيئت منصفه بايستى . صورت نگيرد كه دادگاه بدون حضور هيئت منصفه كار خود را شروع و پايان دهد

شك سياسى است تشخيص دهد و فقط پس از تشخيص  بودن متهم را كه جرمش بى گناهى گناهكاربودن يا بى
 .هيئت منصفه دادگاه براى صدور حكم تصميم بگيرد

كس از نظر قانون مجرم شناخته  اصل برائت است و هيچ«نمايد كه  أكيد مىوهفتم قانون اساسى ت اصل سى    
مهرى  متأسفانه اين اصل قانون اساسى نيز مورد كمال بى» شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد نمى

 .هاى كشور قرار گرفته است افراد، مطبوعات و بعضى از ارگان
كه در  و نيم گذشته بدون محاكمه، ثبوت تقصير و امكان دفاع از خويشتن درحالى متأسفانه اميرانتظام در يكسال    

پرده از چهره كريه .. «: نوشتند كه. ترين حمالت و اتهامات قرار داشته است برده پيوسته مورد زننده زندان بسر مى
اى بود كه  نفكران خودفروختهداران و روش عباس اميرانتظام يكى از سرمايه. عباس اميرانتظام جاسوس سيا برداشتند

ها  ها و سخنرانان و افراد گروه در دولت انقالبى رسوخ كرده بود و اين يكى از صدها حمالت جرائد، بعضى شخصيت
گونه مطالب را قبل از  حق بود كه مقامات قضايى جلوى نشر اين. اش ثابت شده باشد بوده است، بدون آنكه جرم

گونه عملكرد دون شأن  ا اكنون عالقمند و مدعى نظام عدل اسالمى هستيم و اينگرفتند، م صدور رأى دادگاه مى
كه قانون اساسى در  ولى متأسفانه خالف و تجاوز از قانون اساسى از اين فراتر رفته و درحالى. جمهورى اسالمى است

اصولى باشد كه  ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و احكام دادگاه«: گويد اصل يكصدو شصت و ششم مى
روابط عمومى دادسراى انقالب حكم را خاتمه يافته تلقى نموده و قبل از شروع «براساس آن حكم صادر شده است 
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اى از كتاب خداى او را تلويحاً سواى از  محاكمه، شنيدن بيانات دادستان و متهم و آخرين دفاع او با آوردن آيه
ان او عليه امت اسالمى نمايان است و آنچه  ساخته كه كينه و نفرت از ده اى وانمود جامعه اسالمى دانسته و به گونه

 .كند در سينه دارد پنهان مى
كنيم و اين دادگاه عدل اسالمى است كه بايد  فراموش نكنيد كه ما مسلمانيم، در جمهورى اسالمى زندگى مى    

 .گناه است يا خير ثابت كند كه بى
رويم و اميدواريم كه محاكمه ساير زندانيان سياسى نيز  و رأى عادالنه دادگاه مىما به استقبال اين محاكمه     
 .زودى آغاز گردد به

گيرند، بايد با دقت هرچه بيشتر  نظر سياسى مورد اتهام و محاكمه قرار مى از آنجا كه سرنوشت افرادى كه از نقطه    
كند چنانچه مطالب و  نان وخوانندگان عزيز دعوت مىتعيين شود، تا مردم به واقعيت امر پى ببرند، لذا از هموط

شدن هرچه  نظراتى در مورد اتهامات و محاكمه اميرانتظام دارند براى روزنامه ميزان ارسال دارند تا براى روشن
 .ها اقدام گردد بشيتر افكار مردم نسبت به چاپ آن

 1359اسفند  23ميزان،     
 
  
 2ضميمه  
  
  ه يك آزمايش بزرگدادگاه انقالب در بوت 
سر آمد، در واپسين روزهاى سومين بهار آزادى، عباس اميرانتظام را به دادگاه انقالب اسالمى  باالخره انتظار به 

هاى سال ستم مضاعف امريكاى  اى براى ملتى كه سال بديهى است كه ديدن چنين محكمه. احضار نمودند
اما از سوى ديگر وضعيت . باشد كننده مى ست خوشحالجهانخوار را با گوشت و پوست خويش احساس كرده ا

كند كه مبادا همچون  برانگيز است و اين بيم را در دل ملت مسلمان و رزمنده ما زنده مى موجود با شاهدانش نگرانى
به اين جهت ما برآن شديم تا در مورد مسئله جاسوسى و . كالم موضوع را لوث نمايند گذشته اين طوطيان خوش

الزم به . ن و تأثير احتمالى عوامل خارجى بر روى آن و طرز تلقى افراد از اين مسئله اندكى توضيح دهيمانواع آ
شود نه قصد تائيد يا تكذيب فرد  توضيح است كه ما در اين ميانه با افراد كارى نداريم و اگر نامى از آنها برده مى

 .معهاست بلكه مسئله شناساندن يك جريان است و تأثير آن بر جا
بسيارى از افراد بودند كه با وجود  57بهمن  22خاطر داشته باشيم پيش از پيروزى انقالب اسالمى در  اگر به    

توان شاه  پذيرفتند و دليلشان اين بود كه با مسالمت و نصيحت مى اعتقاد به اسالم مشى مبارزاتى امام امت را نمى
. ين آورد و از او عاجزاً تمنا كرد كه اندكى به ملت مظلوم رحم كندملعون و امريكاى جنايتكار را از خر شيطان پاي

الحاجات  گذاشتند تا از قاضى هاى خوشبو مى گل الى دسته هايى نيز در البه نامه حتى براى رسيدن به هدف، شكايت
ند مدعى شود توا كسى نمى البته هيچ. بخواهند كه به نوكر خويش بسپارد كه كمتر خون ملت مسلمان ايران را بمكد

پس . دانستند تواند مدعى شود كه اينان امريكا را دشمن نمى كه اين اعمال آقايان از سر سوءنيت بوده است و يا نمى
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توان گفت كه اينان از كشتار ملت مسلمان ايران خوشحال  شد تا مشى امام امت را نپذيرند، آيا مى چه چيز باعث مى
 بودند؟

. شود اندازه ايمان و اعتقاد آنها سنجيده مى. آيد ها به ميان مى وع بينش افراد و گروهاينجاست كه ن. مسلماً نه    
و بديهى است . تواند باشد كه طرز برخورد اسالم با اين مسائل چگونه مى ايمان و اعتقاد آنها به اسالم راستين و اين

خت نسبت به آن مكتب يا مذهب و شود كه ميزان شنا كه اعتقاد به يك مكتب يا مذهب وقتى دقيق و تكميل مى
و اين عدم . اى كه مذهب يا مكتب با آن مواجه است و مسائل اجتماعى و اقتصادى و سياسى آن كامل شود جامعه

بسيارى از آنها كه در جنگ نهروان . گذارد شناخت است كه بسيارى را با فرياد وااسالما در نهروان در مقابل على مى
كردند كه به بهشت راه خواهند يافت اما آيا على  على شمشير كشيدند، گمان مى جزء خوارج شدند و بر روى

همه را از دم تيغ گذراند زيرا كه اعتالى اسالم ) ع(مسامحه كرد، فقط به اين دليل كه نيت اينان پاك است؟ نه على
 .ديد راستين را در اين مى

 .بينيد توجيه مسائل چقدر سهل است مى    
مسلمان ما به ناحق اين مسئله گنجانده شده است كه جاسوس حتماً بايد پليد و ملعون باشد و به در ذهن ملت     

گذاشتن بر سر ديگران و خبرچينى باشد تا او را مستحق  ماهيت جاسوسى خويش معترف باشد و اصوالً نيتش كاله
گيرى و ديگر قضايا بودند  سائل گروگاناندركار م و ما اين طرز تلقى را از مسامحه اين و آن كه دست. مجازات بدانند

 .بينيم مى
جا در كشور ديگرى كار  عنوان نظارت و دخالت بى آيا همين كه مردمى تبعه يك كشور با دولت جهانخوار به    
افتاده باشد، جاسوسى و خيانت  كردن ملل عقب گرچه نيتشان به اصطالح متمدن. كند، اين خود جاسوسى نيست مى

اگر ملت . ها و اقتصاد و سياست ديگران كه شاخ و دم ندارد و غارت و هجوم در كشورها و بر فرهنگ جا و دخالت بى
 .كرد خواست موازين ديپلماسى امريكا ساخته را مراعات كند كه النه جاسوسى را فتح نمى مسلمان ما مى

خواهيم ريشه اين نوع  ه مىآمدهاى آن نيست، بلك البته واضح است كه قصد ما نفى مسئله جاسوسخانه و پى    
وقتى خبر رساندن به عامالن و جاسوسان امريكاى جنايتكار جرم نباشد، وقتى اظهار نگرانى . برخورد را نشان دهيم

از دخالت ديانت در سياست از طرف دولتمردى براى بيگانگان جهانخوار جرم نباشد، آن هم وقتى كه مبناى انقالب 
دادن هر نوع عمل به نفع امريكاى جهانخوار كه  بدون سياست معنا ندارد، وقتى انجامما اثبات اين باشد كه ديانت 

طبيعتاً مولود طرز نگرش اين افراد به جامعه و جهان و انقالب اسالمى است جرم نباشد، وقتى ابراز علنى شوق 
شد، وقتى مخالفت عملى و ايم جرم نبا وابستگى به كشورى كه خونبهاى گزافى را در راه قطع رابطه با او پرداخته

اى براى ملت انقالبى و شهيدپرورمان است جرم نباشد و  راستى اسوه حسنه علنى با طرز نگرش امام امت كه به
حساب نيايد، بفرماييد چه چيز جرم  ايم جاسوسى به اش داده ها در راه نفى اى كه خون كوشش در طريق ابقاى بيگانه

شود؟ پس با اين حساب اگر افرادى با اين نوع طرز فكر انقالب را  يده مىشود و چه كسى جاسوس نام محسوب مى
دو دستى به امريكا بسپارند و اين عمل را با كمال حسن نيت انجام دهند هيچ عيبى ندارد و هيچ عقوبتى بر آنها 

الب اسالمى از نيت شاهد عينى دادگاه آقاى بازرگان كه متأسفانه رئيس دادگاه انق بحث بر سر حسن. مترتب نيست
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نيت در جاسوسى از طرف  بحث بر سر حسن. شدن براى يك متهم به جاسوسى را دارد نيست ايشان تقاضاى وكيل
بحث بر سر اين است كه چه عملى انقالب را تباه . نيست... اى و مدنى و دريادار علوى و اميرانتظام و مقدم مراغه

 .نيت انجام پذيرد كه اين عمل در كمال حسنسازد گو اين كند و اسالم را منزوى و مسخ مى مى
داشتن، دردى از انقالب و  بودن و حسن نيت گويى مسئله خويشاوندى و عالئق عاطفى و وزير كابينه انقالب! عجبا    

 .كند و محك سنجش است اسالم دوا را مى
قابل خط امام قد علم كرده اى براى ملت مسلمان ماست پس اين نوع طرز فكر كه درست م اگر امام اسوه حسنه    

خواهند بكنند؟ تكليف ما را با اسالم  نيت هرچه مى است چيست؟ چه كسى به اينها اجازه داد كه با مجوز حسن
 .فهميم بگوييد روشن كنيد، اگر ما از اسالم نمى

خويش يعنى  نيتى از اين دست را ملت مسلمان ايران به ارگان مورد تائيد محاكمه جاسوسان به فرض با حسن    
 .دادگاه انقالب اسالمى سپرده است و آيا حاال دادگاه چگونه بايد تصميم بگيرد

زيرا اگر خداى . در ثانى ما نگران عواقب خداى ناكرده تبرئه اين جاسوس از طرف آن طوطيان شكرشكن هستيم    
رشدن اسناد و مدارك النه اعتبا ناكرده اين جاسوس به مجازات سنگينى كه در خور آنست نرسد بخودى خود بى

يعنى . خواهند هايشان مى دنبال خواهد داشت و اين همان چيزى است كه از مابهتران و همپالكى جاسوسى را به
وزير و  خود دولت مكتبى انقالب از رئيس ديوانعالى كشور گرفته تا رئيس مجلس شوراى اسالمى و نخست خودبه

اعتبار خواهد شد و مستحق مجازات از طرف  اند همگى سخنانشان بى هديگران كه به اعتبار اين اسناد سخن گفت
مورد و آنهايى كه در مقام وزارت و صدارت دولت موقت به دانشجويان مسلمانى كه  خاطر ابراز اتهامات بى دادگاه به

گر اينكه آيا از طرف امام امت افتخار سرافرازى ملت را يافتند به اوباش و اشرار ملقب شدن محق خواهند شد و دي
آخر چگونه ) 62.(شود روى آقاى ريگان جز از امثال كسانى كه عملكرد آقايانى از اين دست تشكيل مى دولت ميانه

مدافع  توانند شاهد و احياناً وكيل شدن مى جاى محاكمه افرادى با عملكرد دلخواه ريگان در دادگاه انقالب اسالمى به
 امريكاى جنايتكار چه نمودهايى دارد؟ما نبايد بدانيم دشمنى ما با . شوند

هايى را كه  مسئله چهارم اينكه خداى ناكرده با تبرئه آقاى اميرانتظام يا اندك مسامحه در محاكمه او جواب آن    
 .دهيد شوند ولى جاسوسان غربى آزاد را چه مى اند جاسوسان شرقى محاكمه مى فرياد برداشته

است و دال بر صحت اسناد افشاشده توسط دانشجويان پيرو خط امام دارد و  تر آخرين مسئله كه از همه مهم    
گرداندا ين  بودن اميرانتظام و هرآن كس را كه اين نوع طرز فكر را داشته و سندش افشا شده محرز مى جاسوس

اليت امر الشرايط آن هم در مقام و است كه آيا سكوت تأئيدآميز تا آخرين لحظه از طرف يك مرجع و مجتهد جامع
اند و برايشان خط مشى تعيين  نسبت به مسئله مهمى كه همه مملكت و اسالم و دولتمردان اسالمى با آن مواجه

تواند داشته باشد؟ و آيا نفى اين اسناد و اوباش شمردن  جز تائيد كامل اين اسناد مى اى به كند معنى مى
ه در مقام شاهد و چه پنهان جرم مضاعف محسوب افشاكنندگان آن از طرف جاسوسانى چه در مقام محاكمه و چ

شود؟ اگر اين اسناد جعلى است چگونه دريادار علوى با همين اسناد محاكمه شد و حاميان آقاى اميرانتظام  نمى
 هيچ سخنى نگفتند و هيچ اعتراضى هم نكردند؟



WWW.IRAN-AMIRENTEZAM.COM اميرانتظام عباس دفاعيات و محاكمه( 2 اتهام سوي آن( 

 
 

شايسته حكومت اسالمى است  با اين توضيح مختصر اميد بر آن داريم تا دادگاه انقالب اسالمى آنچنان كه    
تصميم اتخاذ نمايد و با اتخاذ مواضع قاطع اجازه دفاع مجدد از طرف همين افراد با همين نوع طرز فكر هنگام 

 .انشاءاهللا. ها سلب نمايد محاكمه جاسوسان ديگر را از آن
موجود در جامعه گوشزد كنيم  بد نيست در خاتمه اين نكته را نيز به يكى از جريانات به اصطالح ضدامپرياليست    

ايد و عمالً از نوع جريانش  ها در وصفش نوشته كه آيا سكوت شما در مقابل مدافع جاسوسان امريكا كه صفحه
 .كنيد، خدمت به امپرياليسم و خيانت به ملت مسلمان و انقالبى ما نيست؟ واهللا اعلم حمايت مى

 1360فروردين  9كيهان،     
  
 3ضميمه  
  
 )بخش اول(شيه محاكمه اميرانتظام در حا 
  به قلم احمد صدر حاج سيدجوادى 

  اهللا الرحمن الرحيم بسم    
يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين هللا شهداء بالقسط و ال يجرمنكم شنĤن قوم على ان ال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى  

 )دهاز سوره مائ 11آيه (اهللا خبير بما تعلمون  واتقواهللا ان
و دشمنى با ) حاضر باشيد(براى عدالت شهادت دهيد . ايد براى خدا ايستادگى كنيد اى كسانى كه ايمان آورده    

تر است و بترسيد از  عدالت كنيد كه به تقوى نزديك. گروهى شما را وادار نكند كه از عدل و داد منحرف شويد
 .كنيد داناست درستى كه پروردگار به آنچه مى خداوند به

عهده  اى است كه به امر قضا در اسالم طبق نصوص صريح آيات كريمه و احاديث مسلمه يكى از امور مهمه    
قاضى «كس محول نگرديده و قاضى را شرايطى است كه بدون آن شرايط قضاوت ممنوع مسلم است چه  همه

السالم و علمايى كه جانشينان  ماى است از درخت تنومند رياست عامه كه مخصوص پيغمبر و ائمه اطهار عليه شاخه
يا وصى ) ص(اى كه جز پيغمبر تو در جايگاهى نشسته«گويد  السالم به شريح قاضى مى و حضرت على عليه» امامند

اى كه به مالك اشتر نوشته در مورد تفويض امر قضا  و باز حضرتش در نامه. »نشينند او يا شقى در اين جايگاه نمى
ترين  ترين و بافضيلت كم و داورى در ميان مردم كسى را اختيار كن كه در نظرت فاضلبراى ح«: فرمايد چنين مى

در كشف حقايق امور نهايت صبر و ... افراد رعيت باشد و در حل مشكالت از نظر علمى و عملى در مضيقه نيفتد و
يد چنان شخصيتى داشته قاضى با. كه حقيقت بر او روشن شد، حكم قاطع صادر كند هنگامى... شكيب را بكار برد و

يعنى تحت تأثير . و تشويق و اغواء او را از طريق حق منحرف نكند. باشد كه تملق و ستايش در او اثر نگذارد
» ...اين قبيل افراد در جامعه اندك هستند، معذلك به احكام صادره از قاضى رسيدگى كن و. هيچكس قرار نگيرد

ق مسلمانان درباره ارزش مقام قضا و شخصيت قاضى كه ذكر همه اى است از دستورهاى خليفه به ح اين شمه
ها كه هنوز مسائل روانى و  و عجيب است كه در آن زمان. شود مندرجات نامه در اين مورد موجب تطويل مى

اند كه مثالً براى قاضى هنگام  هاى روحى مطرح نبود، در مورد وضع روحى و جسمى قاضى شروطى قائل شده عقده
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كه قاضى روحاً ناراحت است يا غضب يا شادى يا  گرسنگى مكروه است حكم صادركردن و يا هنگامى تشنگى يا
كه  پس از تعيين صفات و شروط قاضى و اين) ع(حضرت امير. اندوهى بر او وارد شده است حق اصدار حكم ندارد

به : (دهد ند معذلك دستور مىقاضى با دارابودن تمام شرائط الزم و با رعايت كمال عدالت و انصاف حكم صادر ك
يعنى در احكام صادره بايستى تجديدنظر كنى كه مبادا خداى ناكرده قاضى به ) احكام صادره از قاضى رسيدگى كن

امر . اى توجه نكرده باشد و حق مظلومى در اين ميان پايمال شود كه روح اسالم از چنين حكمى بيزار است نكته
هاى بعد حتى تا اواخر دوره  خوبى اطالع داريم در صدر اسالم و در دوره همه به قضا و قضاوت بين مردم بطورى كه

نشست و مشاورى نداشت، دادستان و بازپرس و  تنها حاكم شرع محول بو دكه منفرداً به قضاوت مى قاجار به
ار براى رسيدگى يعنى دادسرا و نصب دادستان و بازپرس و دادي» پاركه بدايت«ولى تشكيل . دادسرايى در كار نبود

» قاضى ايستاده«به دعاوى جزائى بين مردم از زمان داور شروع شد و انتصاب اين نوع از قضاوت كه آنها را 
ها و جنايات واقعه صورت گرفت كه همين افراد  گويند، براى كشف جرائم و اطالع كامل از حقايق امور و جنحه مى

هيچ امرى آنها را از كشف واقعيت و ابراز حقيقت مانع نگردد و به نيز بايستى واجد شرائط قاضى عادلى باشند، كه 
هاى سياسى و يا غيرسياسى مورد نظر دستگاه طاغوتى هميشه  همين دليل در دوران سياه حكومت پهلوى پرونده

گرديد و  شد كه به ميل دستگاه تنظيم و تدوين مى هايى سپرده مى دست دادياران و بازپرسان و دادستان به
شد و به محاكمى احاله  سره محكوميت متهم از خالل سطور آن آشكار بود صادر مى هاى باالبلندى كه يك انامهادع
وظيفه داديار يا بازپرس . شد شد كه حكم آنها مشعر بر محكوميت متهم و حتى ميزان آن از قبل خوانده مى مى

تر  تر و سنگين شود بسى مشكل وسيله او اظهار مى كننده به يك پرونده و دادستانى كه نظر نهايى دادسرا به رسيدگى
شك نيست كه داديار و بازپرس و دادستان كه قضات دادسرا . باشد از قاضى دادگاهى است كه صادركننده حكم مى

طرف باشند كه جو حاكم در جامعه و تلقينات اطرافيان در شخصيت  نظر و بى دهند بايد آنقدر بى را تشكيل مى
 .ترين تأثير و كمترين تغييرى را ايجاد نكند و آنها را به ترديد نياندازد قضايى آنها كوچك

شدند، و جز با ضوابط و مقررات سخت و  در غالب كشورها بازپرسان در زمره قضات نشسته محسوب مى    
قضات توان آنها را از پست خود معزول كرد، يا بجاى ديگرى منتقل نمود و نيز در غالب كشورها  اليتغيرى نمى

از عضويت احزاب و ) كه بحث در اختالف آنها از حوصله اين مقال خارج است(دادگسترى اعم از نشسته يا ايستاده 
بودن آنها را از  ورود در دستجات سياسى كشور خود محروم و ممنوع هستند، زيرا كه ممكن است عضو حزب

عقيده اوست قرار خالف  حزب و هم كسى كه هم دستور حزب يا به طرفدارى از كردن حقيقت منحرف كند و به دنبال
حق يا حكم ناروايى صادر كند و اين ممنوعيت قانونى در كشور ما نيز جارى بود، تا هنگام تشكيل حزب رستاخيز 

اى از  كه براى فراگيركردن حزب دستور دادند قضات دادگسترى با وجود منع قانونى در آن داخل شوند كه عده
و اكنون ما . كردند الرعا در آن حزب داخل شده و فعاليت شديدى نيز مى صيت و همجشخ قضات و وكالى بى

گذرد و آيا قضات آن دادسرا عضويت حزبى را دارا هستند يا نه؟  دانيم كه در دادسراى انقالب چه مى خوبى نمى به
شكارا ضديت و خصومت قلبى ولى از اطالعيه روابط عمومى دادسراى انقالب و ادعانامه صادرشده عليه اميرانتظام آ

در صورتى كه عدالت و وظيفه و وجدان و مخصوصاً دستورهاى صريح شريعت . كنيم آقايان مذكور را درك مى
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طرف باشند و براى هيچ متهمى،  كند كه دستگاه قضا اعم از دادگاه يا دادسرا و قضات آن بى مقدس اسالم ايجاب مى
و تعيين تكليف ايجاد جو نامطلوب ننمايند و ميان جامعه يا در داخله  ترين افراد، قبل از صدور حكم حتى جانى

 .دستگاه قضايى تبليغ له يا عليه نكنند
وقتى اطالعيه روابط عمومى دادسرا براى اعالم روز و ساعت محاكمه اميرانتظام منتشر شد، هيچ ايرانى مسلمانى     

الى سطور اعالميه مذكور نخوانده باشد و حتى شدت حمله عليه  گناه را از البه نبود كه محكوميت اين فرد مظلوم بى
آخر مگر نه اين است كه روابط . اميرانتظام در آن اطالعيه به حدى بود كه عده زيادى بر جان او تأسف خوردند

 شود، و مگر نه اين است كه روابط عمومى يك دستگاه مربوط به خود آن دستگاه و از اعضاء و اجزاء آن تشكيل مى
نمايد، و مگر نه اينكه دستگاه دادسرا و دادگاه انقالب  عمومى يك دستگاه عقيده و نظر همان دستگاه را اعالم مى

طرفى است كه كليه قضات آن بايد طبق قوانين و قواعد شرع انور اسالم  اسالمى ايران يك دستگاه قضايى بى
اهللا عليه در  نمايند؟ عالمه حلّى رحمه د جو مىباشند پس چرا براى محكوميت متهمى ايجا... مسلمان و عادل و

قاضى بايد با دو طرف دعوى در كالم و سالم و مكان به يكسان رفتار كند و سوى هردو «گويد  تبصرةالمتعلمين مى
» ...جانب يكى نداشته باشد و بايد به سخن هردو گوش فرا دارد و حكم به عدل نمايد و بيشتر روى به. يكسان نگرد

اگر بگوييد كه علم به خيانت و جنايت اميرانتظام داريد در مذاهب اسالم علم ). م از كتاب قضا و شهادتفصل دو(
الناس به  اهللا و حق است كه در حق) ع(فقط معصوم. قاضى به تصديق همه علما و فقها كافى براى صدور حكم نيست

. »زناى شخصى باشد حق ندارد او را حد بزند قاضى اگر خود شاهد«مثالً ابن جنيد گويد كه . كند علم خود حكم مى
 .عالوه اين علم چگونه است كه در ادعانامه اميرانتظام از آن اثرى مشهود نيست به

ايد، ولى در عين حال  دارند احضار كرده طبق آن اطالعيه شكات و شهودى را كه له يا عليه اميرانتظام اظهار مى    
 چرا؟. آيه كريمه محكوم استايد كه مطابق  عليه او تبليغ نموده

 1360فروردين  10ميزان،     
  
 4ضميمه  
  
 )بخش دوم(در حاشيه محاكمه اميرانتظام  
  به قلم احمد صدر حاج سيدجوادى 

  اهللا الرحمن الرحيم بسم    
فهواههم و ما تخفى اليالونكم خباال ودوا ما عدتم تدبرت ابتغناء من ا. يا ايهاالدين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم 

 )آل عمران 114آيه (صدورهم اكبر قد بينا لكم االيات ان كنتم تعقلون 
اى اهل ايمان از غير همدستان خود دوست صميمى همراز نگيريد چه آنكه آنها كه به غير دين «: ترجمه آيه    

 »الخ... اى كوتاهى نكنند اسالمند از خلل و فساد در كار شما ذره
طرفانه روز و  جاى آنكه بى العيه روابط عمومى دادسراى انقالب بود كه چرا با آن غلظت و شدت و بهسخن از اط    

طرف و خصمانه عليه اميرانتظام شعار  گونه يك ساعت محاكمه را اعالم كند و شكات و شهود را احضار نمايد، آن
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: اند كه معنايش ذكر شد، چگونه معنى كردهدر طليعه و شروع اطالعيه مالحظه بفرماييد آيه كريمه فوق را . دهد مى
آورندگان بر شما كه از همدستى با كسانى كه غير از شمايند اگرچه از اطرافيان شما باشند بپرهيزيد زيرا  اى ايمان«
عجبا دستگاهى كه عضو يك نهاد انقالبى جديدالتأسيس است و تولد آن در زمان انقالب اسالمى بوده » الخ... كه

ى دارد كه آيه كريمه قرآن را به ميل خود ترجمه و تفسير به رأى خود و تأويل به ميل و هواى نفس است، چه حق
را از كجا پيدا كرديد؟ از كدام تفسير استخراج ) اگرچه از اطرافيان شما باشند(آخر شما اين جمله . خويش كند

ه است اساساً برخالف مفاد آيه كريمه است كرديد؟ اين نوع ترجمه عالوه بر اينكه در هيچ تفسير و كتابى ديده نشد
داند كه خطاب آيه به اهل ايمان است و مرجع ضمير كم هم همان اهل ايمان  كه هر عامى و غيراهل اصطالح مى

اگرچه از اطرافيان شما «حال . شود از غير شما، يعنى از غير اهل ايمان يعنى از غير، كه مى) من دون(هستند و 
خواهيد بگوييد اگرچه از اهل ايمان باشند، مثل  اين است كه مى! خير. از كجا اضافه كرديدرا چگونه و » باشند

اى كه به تصديق همه اهل اصطالح و اهل معنى براى غير اهل ايمان نازل شده، شما به ميل و  اميرانتظام، يعنى آيه
من فسرالقران برايه فليتبوه (مسلم خواهيد با اميرانتظام تطبيق دهيد، آيا شما مشمول حديث  رأى خود آن را مى

از ترجمه اصل خوددارى (خواهد شد كه ) نصيب او(هركسى قرآن را به راى خود تفسر كند آتش ) النار مقعده من
اى اهل «نويسد  مى 630نخواهيد بود؟ در ترجمه اين آيه در كتاب آيات قرآن كريم تأليف ملك منصور صفحه ) شد

اى در كار شما كوتاهى  وست نگيريد چه آنها كه بغير دين اسالمند از خلل و فساد ذرهايمان از غير همدينان خود د
اى اهل ايمان، اشخاصى را كه از دين و (نويسد  و نيز آقاى صادق نوبرى در ترجمه اين آيه چنين مى» الخ... نكنند

... را از شما مضايقه نكنند مذهب شما كنار هستند دوست و محرم اسرار خود قرار ندهيد زيرا يهوديان فسادكردن
ذيل آيه مزبور  40و فقط بعد از جستجوى زياد در قرآن كريم مورد ترجمه آقاى محمد كاظم معزى صفحه » الخ

اى گروه مؤمنان نگيريد همدستانى جز از خويش و اطرافيان از غير از خويش انتخاب «: چنين ترجمه كرده است
ز توضيحى است بر ترجمه ولى همين توضيح ننوشته است كه از اطرافيان كنيد داخل پرانت مالحظه مى» )...نكنيد

 .نويسد اطرافيان از غير از خويش يعنى غير گروه مؤمنان خود انتخاب نكنيد بلكه مى
با توجه به توضيحات فوق مسلم گرديد كه روابط عمومى دادسراى انقالب براى محكوميت اميرانتظام يعنى     

ه دادگاه را مجبور به محكوميت او نمايد حتى آيه كريمه را برخالف حقيقت آن تأويل و تفسير ايجاد جو نامطلوبى ك
آيا اين شايسته يك دستگاه قضايى اسالمى است . به راى خود كرده و آن را با وضع اميرانتظام منطبق كرده است

و براى من مسلم است كه اين . طعاً نهطرفانه و عادالنه غور و بررسى نمايد؟ ق كه بايد همه مطالب و موضوعات را بى
آيند و آيه قرآن  رويه برخالف ميل آقاى قدوسى دادستان كل انقالب و درنتيجه برخالف ميل امام امت است كه مى

 .گونه كه برخالف حق و واقع است ترجمه و تفسير نمايند را بدين
اى كه حكايت از  ارت است از شرح و تفصيل پروندهادعانامه دادستان عليه هر متهمى عب! و اما در مورد ادعانامه    

اى است كه از كليه مندرجات پرونده، كه نتيجتاً داليل له و  نمايد و اين ادعانامه خالصه وقوع جرم از طرف كسى مى
عليه متهم بايد در آن منعكس باشد، يعنى اگر كسى ادعانامه را بخواند مثل اين است كه كليه پرونده را خوانده 

كند آنقدر قوى باشد  د و از محتويات آن آگاه باشد و داليل موجود در پرونده كه اتهام شخص متهم را ثابت مىباش
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طرف كه معموالً قضات دادگاه خواهند بود مسلم و محرز گردد،  كه جرم آن با همان داليل در محضر هر شخص بى
عنوان دشمن شخصى و يا طرف و خصم  م نه بهطرفى هستند كه با مته و از آنجا كه بازپرس و دادستان قضات بى

كه به شخص ثالث يا به اجتماع . عنوان كسى كه مرتكب گناهى و جرمى شده است كنند، بلكه به خصوصى رفتار مى
طرفى و عدالت اقتضا دارد كه كليه داليل موجود در پرونده، اعم از اينكه  نمايند و همين بى ضرر زده، با او رفتار مى

كه متهمى دالئلى له خود و براى فرار از  منتهى هنگامى. شد يا عليه او، بايد در ادعانامه منعكس باشدله متهم با
سازد و براى انحراف افكار بازپرس و دادستان از حقيقت امر، با آن  كند يا آنها را برخالف واقع مى مجازات جعل مى

اين است كه به كليه داليل از هرگونه كه باشد دهد، وظيفه بازپرس و دادستان  داليل حق را وارونه جلوه مى
رسيدگى كنند و آنهايى را كه ساختگى و جعلى از طرف متهم يا بستگان او اقامه شده مورد بررسى و حالجى قرار 

دهند و حقيقت آنها را كشف كنند و در ادعانامه تذكر داده و توضيح كافى در اطراف آنها بدهند و در معرض قضات 
بودن يا  دهند تا اگر دادگاه هم آن دالئل را مورد بررسى قرار داد و بنفع متهم ندانست و ساختگى دادگاه قرار

بودن آن دالئل به دادگاه هم محرز و مسلم گرديد در حكم خود آنها را تذكر داده و مستدالً آنها را رد كند تا  جعلى
 .رسى بعمل نيامده استاز طرف متهم ادعا نشود كه به دالئلى كه او رسيدگى و غور و بر

نفع او وجود نداشته  ترين دليلى به حال بايد ديد در تمام تحقيقات بازپرسى در اطراف اتهام اميرانتظام كوچك    
كسى بنفع او شهادتى نداده و اظهارات هيچ فردى به نفع او نبوده است؟ از شهادت آقاى مهندس  آيا هيچ! است

كنيم كه آقاى بازپرسى از ايشان هم تحقيق كرده و مهندس بازرگان نيز  ط مىبازرگان له متهم در دادگاه استنبا
آيا مصلحت نبود كه در قرار بازپرس يا ادعانامه . همان اظهارات و شهادت را براى آقاى بازپرس بازگو كرده است

بر رد آنها ) وده استكه حتماً نب(دادستان اين مطالب منعكس شود، و اگر آنها ساختگى يا جعلى يا خالف واقع بوده 
آيا اميرانتظام از بازپرس و دادستان تقاضاى ارائه اصول اسناد را . نمودند شد و آنها را مردود قلمداد مى استدالل مى

اند تا او بتواند با آشنايى به زبان  گويد تاكنون هيچ سندى را به او ارائه نداده ننموده است كه خود در دادگاه مى
سناد را با اصول آنها تطبيق كند و صحت و يا سقم آنها را مالحظه نمايد؟ چگونه است كه آقاى انگليسى ترجمه آن ا

آوردن اصول اسناد  دست دنبال اين تقاضاى متهم هيچگونه اقدامى ننموده و سعى در به بازپرس يا آقاى دادستان به
است كه در كتاب افشاگرى دانشجويان پيرو خط  اند؟ باز هم چگونه زبان انگليسى و ارائه آنها به اميرانتظام ننموده به

زبان انگليسى در مورد اميرانتظام منتشر  هاى كارمندان و سفير امريكا به وزارتخارجه آن دولت را به امام گزارش
طبق اصول مسلم قضايى اسنادى كه به . زند اتهام اميرانتظام طبق ادعانامه بر محور همين اسناد دور مى. اند نكرده
وسيله مترجم رسمى همان زبان كه مسلط بر آن زبان  ديگرى عليه متهمى وجود دارد، اين اسناد حتماً بايد بهزبان 

چرا . باشد و ترديدى در ترجمه آن نباشد به زبان فارسى برگردان شود و در اختيار بازپرس و دادستان قرار گيرد
اند و چرا همين امر كه قطعاً يكى از  نگذاشته آقاى بازپرس و آقاى دادستان بر ترجمه رسمى اين اسناد اهميت

وسيله او اظهار شده، در ادعانامه منعكس نگرديده و دليل خود را مبنى بر عدم احتياج  داللى له اميرانتظام است و به
ضايى اند كه چنين تقا اند و نگفته به ترجمه رسمى اسناد يا عدم احتياج به ارائه اصل آن اسناد به متهم را ذكر نكرده

اند، و ايراد متهم در اين مورد به هر دليلى قابل قبول نبوده و  از طرف متهم شده ولى آنها احتياجى به اين كار نديده
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دانيم ولى دادسراى انقالب تمام اسنادى را  چگونه است كه ما امپرياليست امريكا را شيطان بزرگ مى. مردود است
دانند، كه گزارش آنها  دهند اسناد معتبر و قابل اطمينانى مى خود مىكه جاسوسان اين شيطان بزرگ به وزارتخانه 

ها اميرانتظام  اند پس راست گفته و مطابق همين نوشته و چون آنها چنين گفته. صحيح و قابل استفاده است
اى  درستى ترجمه شده باشند و در صحت ترجمه آنها خدشه ياللعجب اگر اين اسناد به. جاسوس و محكوم است

اشد و خود اين جاسوسان نيز اين چنين گزارش داده باشند، از كجا معلوم است كه اظهارات اميرانتظام را نب
اند؟ وقتى خود اميرانتظام كه مسلمان مبارزى بوده، و در اين امر ترديدى نيست كه آنها را  درستى نقل كرده به

 م را خالف واقع بدانيم؟ها ما اظهارات اميرانتظا كند چگونه در قبال آن گزارش تكذيب مى

 1360فروردين  18ميزان،     
  
 5ضميمه  
  اهللا مكارم شيرازى وكالت اميرانتظام را نپذيرفت آيت 
اهللا مكارم شيرازى مبنى بر دفاع از وى در برابر دادگاه  در پى پيشنهاد اميرانتظام به آيت - خبرنگار كيهان  -قم  

 :متن اطالعيه چنين است. مكارم شيرازى انتشار يافت اهللا انقالب، اطالعيه از سوى دفتر آيت
از . آقاى اميرانتظام در دادگاه تقاضا كرده بود كه يكى از چند نفر دفاع از ايشان را برعهده گيرند - بسمه تعالى     

رساند كه  مىميهنان غيور و مبارز  اهللا ناصر مكارم شيرازى نام برده بود، يكبار ديگر به اطالع عموم هم جمله از آيت
اهللا مكارم شيرازى نه تاكنون دفاع از شخص خاصى را در دادگاه برعهده  نظر از ماهيت دعوا، حضرت آيت صرف
گونه كارها سازگار نيست و  اند و نه در آينده خواهند گرفت، اصوالً برنامه كار ايشان در حوزه علميه قم با اين گرفته

 .كردند داشتند چنين پيشنهادى نمى ىاگر آقاى اميرانتظام به اين امر توجه م
 11360فروردين  10كيهان،     

  
 6ضميمه  
  در پى درخواست اميرانتظام و موافقت حاكم شرع 
  ام هنوز در مورد دفاع از اميرانتظام تصميم نگرفته: گلزاده غفورى 
كردن چهار نفر از  ل و معرفىدر سومين جلسه محاكمه اميرانتظام به دنبال تقاضاى اميرانتظام براى داشتن وكي 

 .اهللا گيالنى حاكم شرع دادگاه با وكالت دكتر گلزاده غفورى موافقت كرد سوى وى براى وكالت آيت
من اين مسئله را مثل همه : اطالعى از اين موضوع گفت در تماسى كه با گلزاده غفورى گرفتيم وى ضمن بى    

ين دارد كه در آينده من از نظر اسالمى و انسانى چگونه احساس ها خواندم و اين بستگى به ا مردم در روزنامه
 .ام ولى هنوز راجع به آن تصميم نگرفته. كنم مسئوليت مى

دكتر گلزاده غفورى ادامه داد ولى مسئله براى من قابل مطالعه است و بايد ديد قوانين جارى مملكت در مورد     
شرايط دادگاه از نظر وجود هيئت منصفه و رعايت موازين محاكمات سياسى چگونه است و همچنين بايد ديد 
 شرعى و موازين صريح قانونى به چه ترتيب است؟
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اين موضوع دفاع از شخص نيست بلكه مسئله از نظر اجتماعى و انسانى مطرح : وى در ادامه توضيحات گفت    
جانبه از پرونده و  وجود دارد آگاهى همه اى كه در اين رابطه مسئله. باشد است و اجراى موازين شرعى و انسانى مى

 .باشد موضوع محاكمه مى
 1360فروردين  10كيهان،     

  
 7ضميمه  
  
  اعالم آمادگى مشروط دكتر گلزاده غفورى براى دادگاه اميرانتظام 
و دفاع از االسالم دكتر گلزاده غفورى را درباره قول وكالت  خبرنگار ميزان در آخرين ساعات شب گذشته نظر حجت 

عنوان يك وظيفه  عنوان دفاع از شخص، بلكه به تنها به دكتر غفورى پاسخ داد نه. عباس اميرانتظام جويا شد
سياسى موجود در جامعه  -اجتماعى و اسالمى وانسانى و به منظور دفاع از حقيقت و دفاع از يك خط مشى فكرى 

آنچه متناسب با يك محكمه اسالمى است و بعد از اعالم تحت شرايطى منطبق با موازين اسالمى و قانون اساسى و 
در هر صورت پس از اعالم . رسمى موكل و دادگاه و توافق شروط الزم، امكان شركت در دادگاه وجود خواهد داشت

 .رسمى موكل و ابالغ از طرف دادگاه شرايط اساسى خود را اعالم خواهم نمود
 1360فروردين  15ميزان،     

  
  
  
  
  
 8ضميمه  
  
 اهللا نورى نظر خود را درباره دفاع از اميرانتظام اعالم كرد آيت 

اهللا نورى، براى وكالت و دفاع از  پيرو درخواست عباس اميرانتظام از بعضى از آيات عظام حجج اسالم، منجمله آيت 
 نورى در يك گفتگوى تلفنى با اهللا آيت. اهللا نورى را در اين مورد خواستار شد او در دادگاه، خبرنگار ميزان نظر آيت

ميزان اظهار داشت، با توجه به اهميت سياسى اين محاكمه و دفاع از حق حاضرم در هيئت داورى دادگاه شركت 
 .كنم و براساس موازين اسالمى اتهامات وارده را رسيدگى و نظر خود را اعالم دارم

 1360فروردين  15ميزان،     
  
 9ضميمه  
  
  على تهرانى در مورد محاكمه اميرانتظام تلگراف استاد 
  بسمه تعالى 
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  جمهور نظام جمهورى اسالمى ايران صدر رئيس جناب آقاى سيد ابوالحسن بنى 
  رونوشت روزنامه ميزان 
  رونوشت روزنامه انقالب اسالمى 
باشيد و  گانه مى سه مسئول اجراى قانون اساسى و تنظيم روابط قواى 113شما مطابق اصل : شود محترماً عرض مى 

ايد موظفيد كه از حق و گسترش عدالت پشتيبانى نماييد و از آزادى و  خورده 121نيز با سوگندى كه مطابق اصل 
لذا نظر شما را به مطالب زير جلب . حرمت اشخاص و حقوقى كه قانون اساسى براى ملت شناخته حمايت كنيد

 :نمايم مى
ات متعددى كه از بينش شما به دور نيست برخالف قانون اساسى است و حتى محاكمه آقاى اميرانتظام از جه    

هاى  چنانكه دانشمند محترم جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان مكرراً در راديو و تلويزيون و فرصت اصل قضيه هم
ى كه از النه ديگر گفته و امضاء نمود، در رابطه با دولت موقت و شوراى انقالب است و در مدارك جعلى يا غيرجعل

كننده وى هستند آمده و شركتشان در  دست آمده اسم ديگران هم كه امروز عوامل اصلى محاكمه جاسوسى به
  هايشان هست ها و سخنرانى تماس يقينى و حتى مورد تصديق خودشان در مصاحبه

خواستاريم مداخله نماييد و حقير اصالتاً از طرف خود و نيابتاً از طرف قشرهاى وسيعى از مردم خراسان از شما     
كردن حقايق  شك شخصى نيست و مستقيماً با جريان لوث كه بى(جداً خواستار شويد كه صورت محاكمه را 
گر هستند بر تمام مقدرات كشور و درنتيجه ويرانى كشور  هاى الزم و سلطه اجتماعى و تسلط قشرى كه فاقد ارزش

گران هم  نمايند، تا ملت ايران الاقل در اين قضيه كه ديگر، سلطهتوسط راديو تلويزيون منتشر ) ارتباط دارد
هايى كه به آنان گفته شد و به ناچيزى  توانند آن را محرمانه معرفى كنند در صحنه باشند و به مقدارى از دروغ نمى

 .هايى كه درباره آنان روا داشته شد مطلع گردند از نادرستى
  مشهد مقدس    
 1360روردين ف 12على تهران     

 1360فروردين  15ميزان،     
  
 10ضميمه  
  
 اهللا مقصودى وكالت از اميرانتظام را قبول كرد االسالم دكتر حشمت حجت 

  بسمه تعالى 
تر  تر و موسع مراتب از مقررات عرفى سهل احتراماً با توجه به اينكه در شرع مقدس اسالم شرائط وكالت و وكيل به 

كردن متهم از حق انتخاب وكيل  ام قضاء براى وكيل ضرورت ندارد از طرف ديگر محروماست و شروط خاصه مق
خالف شرع و قانون است و درنتيجه جريان دادرسى خالف قانون شرع خواهد بود و احياناً حكم صادره در پرونده 

براى قبول وكالت در دفاع از  اينجانب آمادگى خود را. خواهد بود» اللَّه الخ و من لم يحكم بما انزل«دفاع مشمول  بى
 .مشروط بر اينكه قبل از دفاع فرصت كافى براى مطالعه پرونده داده شود. نمايم آقاى اميرانتظام اعالم مى
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  اهللا مقصودى با احترام حشمت    
 1360فروردين  16ميزان،     

  
  
  
 11ضميمه  
  
  نامه على بابائى در مورد اميرانتظام 
  گيالنى رياست محترم دادگاه شماره يك اوين جناب آقاى محمدى 

كه  ها در نهضت آزادى بودم ولى تماسى با آقاى اميرانتظام نداشتم چنان كه سال دوستان من آگاهند من درحالى    
 .دانيد من دوست روز مصيبت همه هستم مى
لوم ديگرى من آنچه دسترس از لحظه بازداشت اميرانتظام و فضيحتى كه به سر اين مرد آوردند مثل هر مظ    

گونه حركات را در شأن جمهورى اسالمى و رژيم نوپا و جوان  هاى مختلف اعتراض كردم و اين داشتم به مناسبت
گذارى  كنم از درجه شخصيت و قابليت و صداقت و استقامت و خدمت دانستم ولى به حق اعتراف مى كشورمان نمى

خوانم در نفس خود با تمام  اينك كه مدافعات اين شخص را مى. اه نبودمبه  اسالميت و ايرانيت اين مرد هرگز آگ
بينم من نيز در وجدان خود تحت تأثير هياهوى تصنعى و دردآور و  چه كه مى. كنم وجود احساس شرم مى

من . ماى كه برعليه او راه انداخته بودند گناه و غيبت بسيار كرده و حق او را سبك شمرده و ضايع كرده بود يكطرفه
اسالمى كه با بهاءدادن به خيرها و . كنم كه مكتب عدالت و رحمت و اغماض و برائت است از اسالم عزيز شرم مى

ها، اگرچه بزرگ باشد راه  ها و بدى نمودن لغزش گرفتن و حمل به صحت ها گرچه كوچك و اندك باشد و ناديده نيكى
 .»الكثير يا من يقبل اليسير و يعف عن«. كند رشد و كمال و شكوفندگى براى انسان فراهم مى

خوانيم چگونه در نظام حكومت اسالمى به پشت  اميرانتظام را با همين جزء از خدماتش كه اينك در روزنامه مى    
هزارم او را در شب ديجور استبداد و خفقان در صحيفه اعمالش خدمت ارائه  نشانيد؟ كيست كه يك ميز اتهام مى

 !كند؟
انند من با مشى سياسى فكرى اجتماعى او و دوستان سياسى سابق خودم از ابتداى دولت موقت موافق د همه مى    

نبودم، ولى بنا نبود در جمهورى اسالمى و نظامى كه به خونبهاى جوانان ما و احرار و آزادگان ما تأسيس شده براى 
 .مشى و عقيده فكرى كسى به بازخواست و محاكمه كشانيده شود

اى حق دارد از وكيل داشتن استفاده كند اگرچه وكيل  شونده ز خود شماها آموختيم در اسالم هر محاكمهما ا    
 .حتى كه وكيل حين وكالت و دفاع فاسق و مرتد شود. باشد... دين و فاسق و مرتد و بى
اند حاال  دفاع كردهوكالى ما را در رژيم معدوم گرفتند و حبس و زجر دادند كه چرا از موكلشان چنين و چنان     

دهيد، يا شرايطى كه هيچ مجوز اسالمى  شما در رژيم اسالمى اجازه و امكان انتخاب وكيل اصالً به متهم بيچاره نمى
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كرد كه  اگر يادتان باشد مرحوم مطهرى شما را به خصائلى معرفى مى. كنيد و معقولى ندارد به متهم تحميل مى
 .د چشم و چراغ و مراقب و مميز ديگر محاكم اسالمى انقالبى باشيداميدها به شما داشت، امروز شما باي

جناب آقاى گيالنى بياد بياوريد كه در تمام دوران مبارزات هرگاه كه كسى در كسوت روحانيت سروكارش به     
ندركاران ا شتافتند و اغلب دست ها بودند كه به كمك وكالت آقايان مى ها و فكلى افتاد اين كالهى محاكم نظامى مى

اين اول بار است كه قضيه برعكس شده . مند بودند دريغ اين گروه در گذشته بهره هاى بى گونه حمايت امروز از اين
كه يك فكلى و كالهى حاجتش به روحانى افتاده و شما وسائلى فراهم فرماييد كه زندانى و اسير شما بتواند آزادانه 

د به وكالت و دفاع از خود برگزيند و نيز به عدالت و مساوات قضاء خواه هركس را از روحانى و غير روحانى مى
كنندگان و شكاة اين مرد بود اينك براى اين اسير خود فراهم كنيد  تا به  اسالمى همان امكانات كه در اختيار متهم

 .اش بپردازد جبران و دفاع از حيثيات به بادرفته
  با احترام    
 1360ردين فرو 12احمد على بابائى،     

 1360فروردين  15ميزان،     
  
  
  الف -  12ضميمه  
  
  اعالم آمادگى براى دفاع از اميرانتظام 
  بسمه تعالى 
  رياست محترم شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى 
نظر به اينكه آقاى مهندس عباس اميرانتظام از آن دادگاه محترم تقاضاى  25/12/1359پيرو تلگراف شهرى مورخ  

اند و از آنجا كه  تعيين وكيل مدافع نموده و قبول اين وظيفه را به عهده عالقمندان به حفظ قانون عدالت گذاشته
قانون اساسى الزامى است اين جانب نيز بنوبه خود كه بنا به ضوابط موضوعه آن  35اعطاء اين حق بر طبق اصل 

 .نمايم گى خود را جهت انجام اين وظيفه اعالم مىدادگاه آشنايى به مقررات جزائى و حقوق اسالمى دارم آماد
  با تقديم احترام    
  حميد صادق نوبرى    
 1360فروردين  15ميزان،     

  
  
  
  
  ب -  12ضميمه  
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دادگاه انقالب اسالمى مركز از حميد صادق نوبرى وكيل عباس اميرانتظام درخواست كرد تا جهت احراز ...  
 :امروز به زندان اوين مراجعه كندصالحيت شرعى در دفاع 

 :شود در اطالعيه دادگاه انقالب اسالمى مركز خطاب به آقاى حميد صادق نوبرى گفته مى    
  بسمه تعالى    

شما مبنى بر قبول وكالت از متهم آقاى عباس  25/12/59آقاى حميد صادق نوبرى عطف به نامه مورخه  
به شعبه  6/2/60صبح يكشنبه  8ت شرعى در دفاع از متهم رأس ساعت اميرانتظام الزم است جهت احراز صالحي

 .اول دادگاه انقالب اسالمى مركز واقع در زندان اوين مراجعه نماييد
 1360ارديبهشت   6ميزان،     

  
 13ضميمه  
  
را براى دفاع از در بيدادگاه رژيم گذشته آمادگى خود ... وكيل مدافع مرحوم طالقانى، آقايان بازرگان، سحابى،. 1 

 .اميرانتظام اعالم داشت
اهللا سحابى،  اهللا طالقانى، بازرگان، سحابى، شيبانى، حكيمى، عزت آقاى غالمرضا نجاتى وكيل مدافع آيت    

اى به آقاى مهندس  طى نامه 42احمدعلى بابايى و مهدى جعفرى در دادگاه نظامى رژيم منحوس گذشته در سال 
قابل تذكر است كه آقاى غالمرضا نجاتى به جرم . براى دفاع از عباس اميرانتظام اعالم داشتبازرگان آمادگى خود را 

ايشان مترجم چندين كتاب از . از ارتش بازنشسته و اخراج شد... وكالت در دادگاه نظامى آقايان طالقانى، بازرگان و
 .جمله كتاب لومومبا است

 :استمتن نامه آقاى غالمرضا نجاتى به شرح زير     
  

 »بسمه تعالى«    
  استاد گرامى، جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان 
در روزنامه . شوم عهده داريد، بدين وسيله مزاحم مى با عرض سالم و آرزوى توفيق بيشتر جنابعالى در رسالتى كه به 

گان زندانى هستند، در خواندم كه محاكمه آقاى عباس اميرانتظام كه بيش از يكسال است به اتهام همكارى با بيگان
اند مدارك  اى از اتهامات وارده به ايشان و اين كه نتوانسته بررسى شمه. هاى انقالب آغاز شده است يكى از دادگاه

قانون اساسى جمهورى اسالمى  35و  34مورد اتهام در كيفرخواست را مطالعه يا مشاهده كنند حتى برخالف اصول 
يست، از انتخاب وكيل مدافع محرومند و يا كسى جز شما جرئت استقبال از خطر به عللى كه براى اينجانب روشن ن

ام و نه با ايشان  را ندارد تا از ايشان دفاع كند، سخت ناراحتم كرده است، من نه آقاى اميرانتظام را تاكنون ديده
همين دليل آمادگى خود را  ها براى دفاع از آزادى ايران مبارزه كرده است، به دانم كه سال آشنايى دارم، ولى مى

كنم تا در صورت  براى قبول وكالت از ايشان در دادگاه و دفاع از شرف و حيثيت يك هموطن مسلمان اعالم مى
 .وسيله تلگرام اطالع دهند، تا عازم ايران شوم و وظيفه خود را انجام دهم قبول مراتب را به
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  با تقديم احترام غالمرضا نجاتى    
 1360ارديبهشت  17ميزان،     

  
  شتافت» شرف«بار ديگر به استقبال  سرهنگ نجاتى يك 
جناب «: در جريان پذيرفتن وكالت ما در دادگاه نظامى فرمانده آقاى سرهنگ نجاتى به او نصيحت كرده بود 

 »!دهيد سرهنگ امسال سال ترفيع شما است با قبول اين وكالت اين شانس را از دست مى
 :بوداو پاسخ داده     
 »كوبد ى انسان را مى بار در خانه شرف يك«    
ديروز هنگام خواندن پيام او به مهندس بازرگان، كه او آماده پذيرفتن وكالت آقاى اميرانتظام است، به ياد اين     

كه . افتادم 42خرداد  15سال قبل در بحبوحه اختناق و وحشت آريامهرى بعد از روزهاى  19- 18سخن او در 
 !دا گفتم كه اين افسر باشرف همچنان بانشاط و سرزنده و اميد گذشته باقى استسپاس خ

اى در دادگاه ما  او خم به ابرو نياورد همچون ستاره. نشين كردند الفور بازنشسته و خانه او را ترفيع ندادند، فى    
عانه و سخاوتمندانه وكالت نفر افسران و همكارانش كه شجا 17، 16آيندگان قضاوت خواهند كرد، او و . درخشيد

 .اهللا طالقانى و مهندس بازرگان و يارانش را پذيرفتند چه ايثار و عظمتى براى خود و جامعه آفريدند دادگاه آيت
آن روز ارتش به اين بهانه شانس خدمتگزارى را از اين فرزندان برومند وطن گرفت و امروز هم ميدان بروز     

 !هاى گرانقدر مملكت از آنان سلب است يهاستعداد و كفايت از اين سرما
آوران آن روز و امروز دفاع از اسالم و ايران بود، به  بعضى از اينان به جرم همين دفاع، كه به تصديق همه نام    

خدايا نكند كه برنامه نفى خدمتگزاران . و بعضى اينك نقاب خاك به رخسار دارند. حبس و زجر هم كشيده شدند
 .ى حمام فين كاشان شروع شده همچنان ادامه يابد خاك كه از كشته صديق اين آب و

 ....خدايا زين معما پرده بردار    

  احمدعلى بابايى    
 1360ارديبهشت  19ميزان،     

  
 14ضميمه  
  
 دكتر تابنده آمادگى خود را براى دفاع از اميرانتظام اعالم كرد 

  بسمه تعالى    
  العالى بازرگان دامت بركاتهجناب آقاى مهندس مهدى  

جنابعالى در مورد جزئيات محاكمه آقاى عباس  4/2/60با تقديم عرض سالم و ارادت پاسخ مرقومه مورخه     
بودن تبليغات عليه ايشان از جريان امر كامالً مطلع  له و علنى بودن مدافعات معظم اميرانتظام گرچه بواسطه محرمانه

ابعالى و سرور ارجمند دكتر يداللَّه سحابى و آقاى سيداحمد صدر حاج سيدجوادى و نيستم ولى بعد از آنكه جن
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سايرين اداى شهادت فرموديد و با توجه به اينكه جنبه استادى، راهنمايى و عدالت جنابعالى و آقاى دكتر سحابى و 

اند،  اين اعتقاد خود را ظاهر ساخته تنها بر من بلكه بر همه ملت محرز است و امام نيز قوالً و فعالً سايرين از شهود نه
دفاع از مشاراليه وظيفه اخالقى و وجدانى همگان است اصوالً وكيل دادگسترى متعهد و مسلمان بايد آماده باشد كه 

از حقوق قابل دفاع هر شخص و هر متهمى دفاع كند و حق را در استقرار بر كرسى حاكميت يارى نمايد، 
لذا با كمال افتخار امريه . عنوان سال استقرار حاكميت قانون موسوم شده است مام بهخصوص امسال كه از طرف ا به

له آمادگى  جنابعالى را مبنى بر قبول وكالت آقاى عباس اميرانتظام اطاعت نموده براى دفاع از حقوق متصوره معظم
 .كامل دارم

 1360ارديبهشت  20ميزان،     

  ارادتمند نورعلى تابنده    
  
  دكتر تابنده به رئيس دادگاه اميرانتظام نامه 

  بسمه تعالى    
  رياست محترم شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى 

پيرو نامه تقديمى با پست سفارشى مبنى بر قبول وكالت آقاى عباس اميرانتظام كه هنوز به دريافت : محترماً    
 ام؛ پاسخ توفيق نيافته

آقاى مهندس مهدى بازرگان به درخواست آقاى عباس اميرانتظام كه مرا به  چون اين جانب برحسب نامه جناب    
وكالت خود تعيين نموده بود پاسخ مثبت دادم، عليهذا با توجه به نظر تمام فقها از متقدمين و متأخرين و 

 :خصوص اعلم مراجع متأخر امام خمينى به
بل اليبعد تحققها بالكتابه من «يابد  ه هرنحو تحقق مىتحريرالوسيله ايجاب و قبول عقد وكالت ب 39در صفحه . 1    

... الموكل والرضا فيها من طرف والوكيل و ان تأخر وصولها اليه مدة فاليعتبر فيها المواالة بين ايجابها و قبولها طرف
 ».لو قال الوكيل انا وكيلك فى بيع دارك مستفهما فقال نعم صح و تم و ان لم تكتف فى سائرالعقود

اليشترط «تحريرالوسيله در وكيل هيچ شرطى جز بلوغ و عقل الزم نيست  40بنا به نظر امام در صفحه . 2    
 »...المسلم والكافر الوكيل االسالم فتصح وكاله الكافر بل المرتد و ان كان عن فطره عن فى
و ... تحريرالوسيله و 45 صفحه 24در انعقاد و عقد رضايت و اجازه شخص ديگرى شرط نيست و بنا به مسئله . 3    

 .اليعتبر رضا صاحبه فليس له االمتناع عن خصومه الوكيل
يجوز التوكيل «: و بنا به همان مسئله حتى مستحب است در صورت امكان در دعاوى تعيين وكيل شود. 4    
المناصب الجليله الخصومه والمرافعه لكل من المدعى و المدعى عليه بل يكرده لذوى المروات من اهل الشرف و  فى

االمتناع عن  اللسان و اليعتبر رضا صاحبه فليس له ان يتولواالمنازعه والمرافعه بانفسهم خصوصاً اذا كان الطرف بذى
 .»الوكيل خصومه
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تر قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران است كه پس از امضاى امام بايد از نظر فقهى آن را به  و از همه مهم. 5    
تعهد ) نه من عندك(جنابعالى با اشغال سمت قضاوت از ناحيه ايشان . و رساله تكميلى ايشان دانستمنزله فتاوى 

 .داريد فتاواى منطبق با نظر ايشان را اتخاذ فرماييد
را » وكالت دادگسترى«توجه فرماييد كه  141چنين به اصل  را اگر بار ديگر مطالعه فرماييد و هم 35اصل     
لذا اينجانب خود را وكيل شرعى و قانونى آقاى عباس . شود نام برده است مشكل حل مى عنوان شغل مستقل به

 .دانم كه مانع انجام اين وظيفه شرعى باشيد دانم و شايسته مقام عدل و عدالت نمى اميرانتظام مى
الم علينا و على عباداهللا والس. لطفاً دستور فرماييد پرونده او را در اختيار اينجانب گذاشته و با موكل مالقات كنم    

 .الصالحين
  نورعلى تابنده - مخلص     
 1360ارديبهشت  22ميزان،     

  
 15ضميمه  
  
  محاكمه اميرانتظام 
در صورت بازداشت، موضوع . كند توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى هيچكس را نمى« - 

باً به متهم ابالغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهارساعت پرونده اتهام بايد با ذكر داليل بالفاصله كت
متخلف از اين اصل طبق . مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد

 )قانون اساسى 32اصل (» شود قانون مجازات مى
شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت  خته نمىاصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شنا« - 

 )قانون اساسى 37اصل (» گردد
هتك حيثيت و حرمت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد شده به هرصورت كه باشد « - 

 »ممنوع و موجب مجازات است
 )قانون اساسى 39اصل (    
شود، محاكمه وى  زودى محاكمه اميرانتظام شروع مى ها وعده كه به بعد از مدتدادستان دادگاه انقالب باالخره     

 .ما هم نظير بسيارى از مردم مسلمان از اين خبر خوشحال شديم. آغاز نمود 59اسفند  26را از 
ره عنوان يك انسان، يك ايرانى، يك مسلمان، كه باالخ خوشحال از سه جهت، اول از بابت شخص اميرانتظام، به    

ها در  اند؟ به چه جرمى، با كدام سند و مدركى، و چرا بايد ماه بايد تكليفش روشن شود كه او را براى چه گرفته
ها زندان بيرون خواهد  هرحال او را از اين حالت آزاردهنده بعد از ماه محاكمه اميرانتظام به. زندان بالتكليف بماند

تصورش را بفرمايند كه چقدر زجرآور است كه فردى، كه در . شد اش با اين دستگاه روشن خواهد آورد، و تكليف
اش به گواهى و شهادت سفير جمهورى اسالمى ايران در سوئد، آقاى مهندس گواهى، دائم از امام و  محل مأموريت

د هاى متعد كرده است احضارش كنند، بعد بدون مقدمه بگيرندش ببرند زندان و بعد هم كه ناراحتى انقالب دفاع مى
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اش سازند و سپس بالتكليف در زندان  پيدا كرد از زندان دانشجويان مستقر در سفارت امريكا به زندان اوين منتقل
بلكه . گناه است و آزادش كنند نه بگويند كه مجرم است و مجازاتش چيست، و نه بگويند كه بى. نگه دارندش

ها و هتك حرمت و حيثيت از وى  انواع و اقسام اهانت برخالف تمام موازين انسانى و اسالمى و قانونى شب و روز هم
 .هم نه در رژيم شاهنشاهى و حكومت محمدرضاى ملعون، بلكه در جمهورى اسالمى، واقعاً زجرآور است آن. بشود

خواهند بدانند كه اين اميرانتظام كه در صدا و سيماى  مردم ما مى. خوشحالى دوم ما از بابت مردم است    
هاى اسالمى، دولتمردان، مرتب به وى  هاى شخصيت مى ايران و در مطبوعات اسالمى و در سخنرانىجمهورى اسال

اش چيست؟ عمل متوليان انقالب و جمهورى در طى  دهند كيست؟ جرم اند و مى هاى خيانت و جاسوسى داده نسبت
خواهند قاضى  ت كنجكاوى مىچنان است كه همه مردم امروز با نهاي مدتى كه اميرانتظام در زندان بوده است آن

ها و  گذرد، در اغلب سخنرانى در طى يكسال و چندماهى كه از اسارت اميرانتظام مى. محكمه اميرانتظام باشند
راستى اميرانتظام خائن و جاسوس است؟ اكنون كه محاكمه وى  اند كه آيا به كرده جلسات عمومى مردم سؤال مى

بحق هم بايد اصرار داشته باشند كه بر محاكمه وى نظارت كنند و از  شروع شده است مردم ما اصرار دارند و
خصوص مدافعات اميرانتظام تمام و  خواهند كه جريان محاكمه، به مسئولين امور، خصوصاً قاضى شرع در دادگاه مى

 .كمال منتشر گردد
اه انقالب ضرورتاً رأى مردم نخواهد اما رأى دادگ. ممكن است اميرانتظام در دادگاه انقالب تبرئه و يا محكوم شود    
. خواهند كه خود نيز به داورى بنشينند و با شنيدن تمامى گفتارها، خود رأى نهايى را صادر كنند مردم مى. بود

بگذريم از اينكه محكوميت يا تبرئه در دادگاه انقالب و يا دادگاه افكار عمومى، جاى رأى نهايى دادگاه خداوندى را 
هرحال همين كه بعد از چندين بار  به. تعالى است داور نهايى همه اعمال و گفتارها خداوند بارى نخواهد گرفت و

 .وعده و وعيد باالخره محاكمه شروع شده است باعث خوشحالى است
تر  شده در باال مهم و اين از همه مسائل گفته. هاى اسالمى است اما خوشحالى سوم ما از بابت معيارها و ارزش    

ها شده  درست است كه به اميرانتظام، چه تبرئه شود و چه محكوم، در مدت يكسال و چندماه زندان ظلم .است
تر از ظلم به اشخاص و  است و مسببين و بانيان آن بايد هم به ملت و هم به دادگاه عدل الهى جواب بدهند، اما مهم

در انقالب آن هم . عيارهاى اسالمى استها و م ساختن ارزش مخدوش. ساختن اسالم است گناه باالتر، مخدوش
هاست كه بايد  انقالبى به ابعاد انقالب اسالمى ايران افراد و اشخاص مطرح نيستند، بلكه اين معيارها و ارزش

ها و معيارهاى  اى و جريانى است كه بايد به حاكميت ارزش انقالب هدف نيست، انقالب وسيله. پاسدارى شوند
هاى مكتبى انقالب نيست، صرفاً يك تغيير  ب بدون ايدئولوژى، بدون معيارها و ارزشانقال. توحيدى منجر گردد

انقالب اسالمى وقتى . شود در انقالب اسالمى صرف تغيير، ولو تغييرات گسترده و وسيع، انقالب خوانده نمى. است
ى ضدتوحيدى زمان طاغوت ها و معيارها بينى توحيدى جايگزين ارزش هاى جهان يابد كه معيارها و ارزش تحقق مى

نيست كه جمهورى اسالمى را » قانون اساسى«صرف بيان و نوشتن و تصويب كلمات و جمالت و اصولى بنام . بشود
سازد و  اين اجراى مقررات اسالمى و موازين قانون اساسى است كه جمهورى اسالمى را مستقر مى. آورد به وجود مى

ى اجراى  اگر قرار باشد در مرحله. نمايد ظاهر اسالمى مجزا و مشخص مى هاى رياكار و به آن را از ساير حكومت
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هاى مختلف به اجرا درنيايند، در  اصول قانون اساسى، اينجا و آنجا، برخى از اصول ناديده گرفته شوند و به بهانه
ى صاحبان صورت چه سرنوشت مبهم و تاريكى براى جمهورى اسالمى ايران در پيش خواهد بود؟ مسلماً برا آن

جانبه قانون اساسى  اش، اجراى تمام و كمال و همه در مفهوم غربى و يا شرقى» قدرت سياسى«قدرت و معتقدين به 
اى واهى بگيرند، ولى برخالف تمامى اصول قانون اساسى  خوشايند نيست، وگرنه چه دليلى دارد كه فردى را به بهانه

ها بالتكليف در زندان نگه دارند؟ آيا اصول اسالمى و موازين مكتب  جمهورى اسالمى و موازين شرع انور او را ماه
هايى را اجازه  شدن چنين بازى تاز ميدان قدرت سياسى كردن رقباى سياسى از صحنه قدرت و يكه براى خارج

ه تمامى داشتن تخلف آشكار از قانون اساسى است، بلك ها در زندان نگه تنها فردى را بالتكليف، براى ماه دهد؟ نه مى
هاى خودشان، در  هاى گروهى، در سخنرانى كسانى كه به نحوى از انحاء با استفاده از امكانات وسيع در رسانه

اند و  اند، همه از قانون اساسى تخلف كرده ها قرار داده ترين نسبت مقاالتشان چنين فردى را مورد بدترين و زشت
د كه هتك حيثيت و حرمت از كسى كه به حكم قانون دستگير، گوي ونهم نمى مگر اصل سى. باشند قابل مجازات مى

هرصورت كه باشد ممنوع است و موجب مجازات است؟ پس چرا آقاى دادستانى  بازداشت و زندانى يا تبعيد شده به
اند، تازه اين اصل در مورد كسى است كه به  محترم دادگاه انقالب و مسئولين قوه قضاييه، اين اصل را رعايت نكرده

در مورد چنين كسى است كه حق . حكم قانون زندانى شده باشد و جرمش در يك دادگاه صالحه ثابت شده باشد
سال و چندماه هنوز جرم او ثابت نشده  توهين و هتك حيثيت و حرمت را ندارند، تا چه رسد به كسى كه بعد از يك

ى تمام كسانى كه چنين فردى را مورد قانون اساس 39موجب همين اصل  به. اش تشكيل شده است و تازه محكمه
اند خود مجرم هستند و قابل  اند، هتك حيثيت كرده اند او را خائن و جاسوس خوانده اساس قرار داده اتهامات بى

 .تعقيب و مجازات
يكى از موارد اتهام اميرانتظام كه در كيفرخواست آمده، اين است كه وى گويا با طرحى كه به دولت داده بود     
اينكه آيا . صد داشته است مجلس خبرگان را منحل سازد و مانع تدوين و تصويب نهايى قانون اساسى گرددق

اميرانتظام چنين نظر و قصدى را داشته است يا خير و آيا قصد و نيت انجام كارى ولو كه به انجام نرسيده باشد 
عهده دادگاه واگذار  ت در اين باره را بهجرم است يا خير، برعهده دادگاه است كه مشغول بررسى هستند و قضاو

انحالل » قصد و نيت«اما در اين رابطه سؤال مردم اين است كه چگونه ممكن است كسى را به اتهام . كنيم مى
كنندگان وى، خود با صراحت  مجلس خبرگان و جلوگيرى از تصويب قانون اساسى بازداشت كنند، اما بازداشت

گويند كه در عمل خالف آن را اجرا  عبارت ديگر به زبان چيزى مى زيرپا بگذارند؟ بهاصول همان قانون اساسى را 
اى به روى كاغذ نيست كه به آن دلخوش  قانون اساسى نوشته. ترين گناه و جرم است كنند و اين خود بزرگ مى

كه قدرت سياسى حاكم  ه آنن. كند كه آن را اجرا نماييم قانون اساسى تنها وقتى معنا و مفهوم واقعى پيدا مى. كنيم
در هركجا را كه اجراى آن را مغاير با استقرار و تثبيت و يا تكاثر قدرت خود يافت ناديده انگاشته و يا خالف آن را 

 .اجرا نمايد
اند، تنها  اميرانتظام در مدافعات خود اشاره كرده است كه اسناد مربوط به اتهامات او را هرگز به او نشان نداده    
عنوان مدرك جاسوسى عليه اميرانتظام مورد استفاده قرار گرفته و منتشر شده مطالبى است كه دو  ى بهچيز
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اين مطالب دو قسمت . اند از سيماى جمهورى اسالمى، تحت عنوان افشاگرى ابراز داشته 58دانشجو در اوائل ديماه 
ه دولت متبوعه خود آنهاست كه اشتباهات اوراق و گزارشات اعضاى سفارت امريكا ب» سند«عنوان  قسمتى به. است

اند و قسمت ديگر تفسيرهايى است كه  هاى خودشان را با مقامات ايرانى گزارش كرده خودشان و يا تماس
 :انگيز فراوان است در مورد اين اسناد، نكات مبهم بحث. اند دانشجويان از اين اسناد نموده

اى كه از طرف دانشجويان منتشر شده است، اكثر  جزوه 6در . نشده است حال منتشر اوالً اصل انگليسى آنها تا به    
ترجمه اسناد با اصل انگليسى آن چاپ شده است در مورد اوراق مربوط به ادعاهاى دانشجويان عليه اميرانتظام متن 

مدارك را هرگز اميرانتظام در جلسه روز شنبه دادگاه نيز گفته است كه اسناد و . انگليسى اسناد منتشر نشده است
انتشار متن اصلى . روشن و معلوم نيست چرا متن انگليسى اسناد مورد بحث منتشر نشده است. اند به وى ارائه نداده

 .انگليسى اسناد ضرورى است
هاى فارسى با متن انگليسى اسناد  جلد اسناد منتشر شده توسط دانشجويان، مقايسه متن 6زيرا كه در     

شود به دانش ناقص مترجمين از زبان انگليسى  برخى از اين اختالفات مربوط مى. دهد نشان مى هاى بارزى را تفاوت
دهنده نظر خاصى است كه عاملين انتشار اسناد در  كلى باعث تغيير محتواى مطلب و احياناً نشان و برخى ديگر به

ين امر، دسترسى به متن اصلى انگليسى با توجه به ا. اند آن را به خواننده القا نمايند ذهن خود داشته و خواسته
آور  تعجب. اسناد و مقايسه با متن فارسى منتشرشده توسط دانشجويان براى يك قضاوت صحيح ضرورى است

 .اى، كيفرخواست را تنظيم كرده باشند خواهد بود، اگر دادستان محترم دادگاه انقالب بدون چنين مطالعه
خصوص اعضاى دادگاه انقالب به فسق  زارشات و استنباطات افرادى كه همگان بهثانياً از نظر فقه اسالمى، آيا گ    

عنوان جاسوس گروگان نگاه داشته شده بودند اعتبار قضايى دارد يا خير؟ و آيا بدون  باشند و بارها به آنها معترف مى
اى آنان اكتفا كرده و ه توانند به صرف نوشته حضور نويسندگان اين گزارشات و بازجويى از آنان قضات شرع مى

 كافى و مستند بر اثبات ادعاهاى خود عليه متهم بداند؟» دليل و بينه«دادستان آنها را 

در تاريخ ديپلماسى . و تازه اين سخن وقتى معتبر است كه صحت و درستى اصل اسناد را پذيرا شده باشيم    
سازند، و در ميان اسناد  ى، بعضاً اسنادى را مىهاى خارج اى شناخته شده است كه در سفارتخانه جهان اين مسئله

شده  دست اشخاص محلى افتاد، وجود اين اسناد ساخته زنند، تا اگر چنانچه روزى مركز اسناد سفارت به ديگر جا مى
در ايران ديده » خانه سدان«نمونه روشنى از اين امر در جريان اسناد . موجب بروز اختالفات در جبهه داخلى بشود

ه بهتر است مسئولين دادگاه انقالب، قبل از صدور حكم و تصميم نهايى به سوابق چنين امورى چه در ايران است ك
ثالثاً براى قضاوت بهتر و عادالنه در مورد محتواى اين . و چه در ساير كشورهاى جهان توجه كافى مبذول دارند

اند  كار برده زبانى كه نويسندگان اين گزارشات به اسناد، بايد تمامى اسناد موجود در سفارتخانه بررسى شوند تا با
تا اگر قرار دادگاه براين است كه به اين اوراق و اسناد اصالت بدهد و استنباطات گزارشگران امريكايى را . آشنا شد

بداند، به قضاوت و استنباطات » خيانت و يا جاسوسى«در مورد يك فرد معتبر دانسته وكافى براى اثبات 
 .اند نيز اطالع حاصل شود كرده هاى ايرانى كه مالقات مى ن امريكايى درباره ساير شخصيتگزارشگرا
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ها گزارش  ها نيست؟ آيا معقول است كه پذيرفته شود كه امريكايى آيا گزارشاتى در مورد ساير اشخاص و يا گروه    
دادند و يا گزارش درباره  ديگر گزارش نمىاند و در مورد بعضى  داده ها مى هاى خودشان را با برخى از ايرانى مالقات

طور انتخابى يا تصادفى پودر شده و از  ها جا مانده است و پودر نشده است و گزارشات ديگر به برخى اشخاص و گروه
هاى ماركسيست امريكايى در كردستان  ياد بياوريم كه امام بارها از فعاليت تخريبى گروهك بين رفته است؟ مثالً به

اند، بسيارى از دولتمردان در باره حضور جريانات ماركسيست امريكايى  اوس و خوزستان سخن گفتهو گنبد ك
جهت شده و در خط منافع امريكا  بودنشان، با ايادى امريكا همصدا و هم رغم كمونيست هايى كه على ماركسيست(

اند، آيا  را نشان بدهد صحبت كردهها  اند، آيا در اسناد سفارت كمترين سندى كه تماس صحبت كرده) كنند عمل مى
ها را نشان بدهد نبوده است، كه منتشر نشده است؟ آيا سفارت امريكا  در اسناد سفارت كمترين سندى كه تماس

هاى فدايى خلق، كارگران سوسياليست،  هاى غيراسالمى، نظير حزب توده، پيكار، چريك اى به گروه اى و توجه عالقه
جمهور قرار داده  آورى كند؟ در سال گذشته سندى در اختيار رئيس ه آنها اطالعات جمعنداشته است كه حتى دربار

شده تا به مصلحت آن را منتشر سازد اين سند دستورالعمل برژينسكى به وزير امور خارجه امريكا در مورد ايران 
د و آنها را عليه انقالب هاى چپ و افراطى تماس بگيرن موجب آن مقامات امريكايى بايد با گروه باشد كه به مى

رغم وجود چنين سندى در سفارت امريكا،  آيا معقول است كه على. اسالمى و جمهورى اسالمى بسيج كنند
هيچگونه سند يا مدرك يا گزارشى در مورد اين مسئله مهم وجود نداشته است؟ اگر نداشته است جاى سؤال است 

طور انتخابى از بين  اند؟ باز جاى سؤال است كه چگونه آنها را به هكه چرا واگر بوده است و آن و آن را از بين برد
 اند؟ حال منتشر نكرده دست دانشجويان افتاده است پس چرا تا به اند؟ و اگر از بين نرفته و به برده

كل فرمايند كه براى رسيدگى به اتهامات اميرانتظام بايستى تمامى اين اسناد بررسى شوند و بايد  مالحظه مى    
بدون يك چنين بررسى قضاوت درباره اصالت اسناد مورد ادعاى دادستان در اتهامات . مسئله مورد بررسى قرار گيرد

دور از عدالت اسالمى  عليه اميرانتظام اگر غيرممكن نباشد بدون شك مشكل و دور از عقل و منطق و مسلماً به
 .است
تواند براساس موازين شرعى عمل كند و به تمامى اين  ام مىآيا دادگاه انقالب اسالمى در محاكمه اميرانتظ    

ما اميدواريم كه دادگاه مطابق شئونات يك دادگاه اسالمى ! سؤاالت پاسخ دهد و يا خير؟ بايد منتظر ماند و ديد
خداى تا آنچه را كه از . طور مشروح از تلويزيون و راديو پخش گردد ما اميدواريم كه جريان محاكمه به. عمل نمايد

وجود بيايد كه مردم هم در محاكمه  تا امكان آن به. بزرگ پنهان نيست، از مردم انقالبى ايران نيز پنهان نماند
عنوان قاضى حضور پيدا كنند و اگر چنين شد و مسلماً اعتماد مردم به دادگاه انقالب بيشتر خواهد  اميرانتظام به

ها و معيارهاى اسالمى تا  ظام، ظلم به ملت ايران و ظلم به ارزشو با چنين اقداماتى است كه ظلم به اميرانت. شد
 .والسالم... انشاء. حدى جبران خواهد شد

 1360فروردين  11ميزان،     
  
 16ضميمه  
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 دادگاه اميرانتظام به تعويق افتاد 

عالم كرد كه چون اى ا روابط عمومى دادستانى انقالب اسالمى مركز با انتشار اطالعيه -سرويس سياسى ميزان  
متن . گردد هاى اسناد بايد مورد گواهى افراد مورد وثوق دادگاه باشد لذا دادگاه به بعد موكول مى كليه ترجمه

 :اطالعيه بدين شرح است
  بسمه تعالى    
اه به كليه در رابطه با پرونده اتهامى آقاى عباس اميرانتظام از آنجايى كه برابر موازين قضايى اسالم اعتماد دادگ    

شود و در  هاى بيگانه از طريق گواهى دو فرد مورد وثوق دادگاه و آشنا به زبان بيگانه احراز مى ها از زبان ترجمه
گردد  باشد، عليهذا ارائه دادرسى پرونده مزبور به بعد موكول مى مانحن فيه اين امر مستلزم چند روز فرصت مى

 .هد رسيدجلسه بعدى دادرسى متعاقباً به اطالع خوا
 روابط عمومى دادستانى انقالب اسالمى مركز    

 1360فروردين  16 - ميزان     
  
  
 17ضميمه  
  
  تشكر و تقاضا از دادستان انقالب 
براساس گزارش خبرگزارى پارس، روابط عمومى دادستانى انقالب اسالمى مركز در رابطه با محاكمه اميرانتظام  

هاى بيگانه از طريق  ها از زبان بر موازين قضايى اسالم اعتماد دادگاه به كليه ترجمهاز آنجايى كه برا«اعالم كرد 
شود و پرونده مورد بحث اين امر مستلزم چند روز  گواهى دو فرد مورد وثوق دادگاه و آشنا به زبان بيگانه احراز مى

 ».گردد باشد، عليهذا ادامه دادرسى پرونده مزبور به بعد موكول مى فرصت مى
عليه اميرانتظام ارائه  58در مورد اسنادى كه دو دانشجو در اوائل ديماه «شنبه يازدهم نوشتيم  ما در سرمقاله سه    
حال منتشر نشده است و ثانياً در شش جلد اسناد منتشرشده توسط دانشجويان،  اند اوالً اصل انگليسى آنها تا به داده

با توجه به اين امر، دسترسى به ... دهد هاى بازرى را نشان مى د تفاوتهاى فارسى با متن انگليسى اسنا مقايسه متن
متن اصلى انگليسى اسناد و مقايسه با متن فارسى منتشرشده توسط دانشجويان براى يك قضاوت صحيح ضرورى 

كرده  اى، كيفرخواست را تنظيم آور خواهد بود، اگر دادستان محترم دادگاه انقالب بدون چنين مطالعه تعجب. است
 .»باشد
رسد تذكر برادرانه ما به دادگاه محترم انقالب مؤثر واقع شده و اين دادگاه برآن شد كه پيشنهاد  نظر مى به    

ها و به اجراءگذاشتن دستور امام امت در اين باره  سازنده ما را عملى سازد و در جلب اطمينان بيشتر مردم به دادگاه
 .همت گمارد

توانيم ادعا كنيم كه گفتن و نوشتن  ولى مى. ه اين تصميم دادگاه تنها معلول سرمقاله ماستما مدعى نيستيم ك    
آن هم گفتنى كه از احساس وظيفه امر به معروف و نهى از منكر آغاز شود و نوشتنى كه از توصيه به حق الهام 
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يادآورى كن كه (المؤمنين  دهد كه فذكر فان الذكرى تنفع گيرد بدون ترديد مؤثر است و خداى چنين فرمان مى
هايى  ها و نوشتن برهمين پايه است كه ما اعتقاد كامل داريم كه تنها با گفتن). ها به مؤمنان سود رساند بياد آوردن

ها  كه از اسالم و آموزش اسالمى شروع شود و در چهارچوب اخالق اسالمى به مرحله اجراء درآيد وهدف آن
مردم و ايجاد وحدت در جامعه اسالمى است خواهيم توانست در راه تداوم  ساختن حقائق در جهت آموزش روشن

گرفتن  نظر و ارائه طريق به يكديگر مشكالت راه را حل كنيم و به فضل خداى و كمك انقالب قدم برداريم و با تبادل
ره گيريم كه توانيم از عقول ديگران به شك وقتى مى بى. از خردهاى موجود در جامعه به پيروزى كامل برسيم

العين قرار دهيم،  ها را فراموش كنيم، رأفت و رحمت اسالمى را نصب خودخواهى. ها را در خود بميرانيم بدبينى
. نسبت به يكديگر مهربان باشيم و به دشمنان اجازه ندهيم در صفوف ما رخنه كنند و ما را به جان يكديگر بياندازند

طرف، ما از هم جدا شده باشيم  فشرده مسلمانان را بشكافند كه از يك يابند كه صفوف دشمنان ما زمانى فرصت مى
رو نشويم، به بحث و گفتگو ننشينيم، مستقيماً از هم خبر نگيريم و به آنان اجازه دهيم كه نقش  يعنى با هم روبه

و از طرف . كنند چين را ايفاء كنند و يا خود را پشتيبان برخى از ما و دشمن برخى ديگر معرف آور و يا سخن پيام
هاى خود را در فرهنگ اسالمى ما بنشانند و اسالم را از محتواى فرهنگى خود  ها و خواسته ها، ارزش ديگر روش

جمهورى «را به » جمهورى اسالمى«خالى سازند تا هرزمان كه فرصت يافتند تنها با تغيير نامى بتوانند 
 .تبديل كنند» دموكراتيك

زم است محاكمه اميرانتظام از سيماى جمهورى اسالمى پخش شود براى اين است كه راه گوييم ال اينكه ما مى    
العين ببينند كه دادگاه انقالب اسالمى برپايه  اظهارنظر براى همه وفاداران به اسالم و انقالب باز باشد، مردم به رأى

مهورى مورد اتهام قرار گرفته است طور كه در سيماى ج دهد كه همان ترين قوانين جهان به متهم اجازه مى مترقى
طرفى سخنان او را بشنود و حقوقى  در سيماى جمهورى نيز به دفاع از خود برخيزد و دادگاه در كمال انصاف و بى
دوست و دشمن ببينند فردى كه . را كه قوانين مترقى اسالم و قانون اساسى ايران بدو داده است محترم بشمارد

مام را داشته است، همچون ساير افراد در مقابل قانون و دادگاه امتيازى ندارد و ناچار وزير منتخب ا معاونت نخست
 .است بيگناهى خود را نشان دهد تا از زندان و مجازات در امان ماند

هاى بيگانگان و عوامل سرسپرده داخلى آنان  پراكنى رغم لجن جمهورى اسالمى ما نيازمند بدان است كه على    
سرايان بسته  اى سياسى توسط سيماى جمهورى نشان دهد تا دهان ياوه خود را در چنين محاكمه طرفى كامل بى

 .هاى عدل اسالمى بيش از پيش جلب گردد شود و اطمينان همه طبقات به دادگاه
تر است كه نتواند از سيماى جمهورى پخش گردد؟ آيا وقتى  اهميت آيا اين محاكمه از محاكمه گروه فرقان كم    
شود الزم نيست با پخش محاكمه او مردم نسبت به  ه روى صفحه تلويزيون شخصى نماينده جريانى معرفى مىك

ها و اتهامات را از ميان ملت رزمنده و مسلمان ما براندازند؟ آيا  اين موضوع قضاوت كنند و ريشه بسيارى از بدبينى
ا آنها نيست؟ و آيا عدالت اسالمى اقتضاى آن را ندارد روشدن ب شدن واقعيات و روبه اولين قدم در ايجاد تفاهم روشن

 كه فرد مسلمان به همان طريق كه مورد اتهام قرار گرفته است مورد محاكمه قرار گيرد؟
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هاى فوق مثبت است و پخش محاكمه اميرانتظام از سيماى جمهورى مشت محكمى به  نظر ما پاسخ به پرسش به    
هاى دوستان را به يكديگر نزديك خواهد  حقائق را روشن خواهد ساخت، دل دهان دشمنان اسالم خواهد كوفت،

صفتانى را كه در صفوف ما رخنه  وسيله دشمنان القاء شده است از بين خواهد برد و روبه هايى را كه به نمود، بدبينى
اى انقالب افزون خواهد ه تر اطمينان عمومى را به عدالت اسالمى و دادگاه اند رسوا خواهد كرد و از همه مهم كرده

 .اى را كه مورد نياز ما و دستور امام ما و مايه نجات ماست به ما برخواهد گرداند ساخت و وحدت كلمه
ما از دادستان محترم كل كشور تقاضا داريم كه بدين توصيه برادرانه ما توجه كنند و در صورتى كه آن را حق     

  والسالم. آن يك گام ديگر در راه تفاهم و وحدت بردارند يافتند از مسئولين بخواهند كه با اجراى
 1360فروردين  16ميزان،     

  
 18ضميمه  
  
وزيرى در فرودگاه مهرآباد با حاكم شرع دادگاه  بعد از اتمام دادگاه مهندس رضا مسموعى نماينده سابق نخست...  

خصوص در مورد اجازه خروج  تهام عباس اميرانتظام بهتماس گرفته و اعالم كرد كه اسناد زيادى در رابطه با موارد ا
 .اموال شخصى اتباع خارجى در اختيار دارد

وقتى . اللَّه گيالنى از وى درخواست كرد كه روز بعد در دادگاه حاضر شده و به نفع اميرانتظام شهادت بدهد آيت    
از جمله على آگاه كاردار (آمده بودند مهندس مسموعى به همراه چندتن ديگر كه همگى براى شهادت در دادگاه 

شدند  از در خارج مى) المللى وزارت امور خارجه هاى بين سابق ايران در امريكا بعد از انقالب و مديركل سابق سازمان
يكى از پاسدارها مهندس مسموعى و بقيه همراهان را با خود به دفتر زندان برد و بعد از بازرسى بدنى و مطالعه 

قى كه در كيف و جيب داشتند و پس از ضبط تمامى اسنادى كه در رابطه با اميرانتظام و براى شهادت تك اورا تك
خواهد كه  مى) آقاى الجوردى(هرچه مهندس مسموعى از دادستان . در دادگاه آورده بودند آنها را آزاد كردند

 .كند ها را به ايشان بدهند ايشان قبول نمى حداقل كپى آن
اند كه براى اطالع از جوى كه بر دادگاه حاكم است آن  ها فرستاده اى در اين مورد به روزنامه ى نامهآقاى مسموع    

 :كنيم را درج مى
 :دارم وسيله به پيشگان ملت شريف ايران معروض مى بدين    
آقاى وزيرى در فرودگاه مهرآباد جهت اداى شهادت در دادگاه  اينجانب رضا مسموعى نماينده سابق نخست    

شدن جلسه نوبت به  تشكيل گرديد حاضر شدم كه بعلت طوالنى 6/2/60صبح يكشنبه  10اميرانتظام كه در ساعت 
پس از پايان جلسه در راهرو دادگاه به جناب آقاى گيالنى حاكم شرع اظهار نمودم چون پس از . شهادت من نرسيد

عهده داشت در مورد جلوگيرى از خروج  رجى را بهوزيرى كه كنترل وسايل اتباع خا انقالب در گروه بازرس نخست
ايشان نيز با خوشرويى پذيرفتند و تأكيد . اين وسايل اطالعات و مداركى دارم مايلم در اختيار دادگاه قرار دهم

 .صبح فردا در دادگاه جهت اداى شهادت حاضر شوم 9نمودند كه حتماً در ساعت 
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در بين راه . خروجم جلوگيرى نموده و از من خواستند به همراه آنها بروممتأسفانه در هنگام خروج نگهبانان از     
مأمورينى كه همراه . (آقاى الجوردى دادستان دادگاه انقالب مركز را ديدم و از ايشان علت دستگيرى را جويا شدم

 .)دهد خواهد براى آقاى اميرانتظام شهادت من بودند اظهار نمودند كه ايشان داراى مداركى است كه مى

ام را كه محتوى كليه مدارك و اسناد  به اتفاق آقاى الجوردى به اتاقى هدايت شدم و آقاى الجوردى كيف دستى    
مربوط به فعاليت در فرودگاه مهرآباد و در رابطه با وسايل اتباع امريكايى كه هنگام خروج از فرودگاه توقيف و به 

هاى شخصى و دفترچه تلفنم  ه بود وهمچنين كليه اوراق و حتى نامههاى دولتى تحويل شد نيروى هوايى يا سازمان
را نيز ضبط نمود و هرچه از ايشان خواستم تا مدارك و يا حداقل كپى آن را به اينجانب مسترد دارند توجهى 

 در آخرين لحظات كه اميدم از. برگ بود به اينجانب اعالم كند 79ننموده و فقط حاضر شد تعداد صفحات را كه 
اى به اينجانب بدهد كه باز ايشان  دادن اوراق نااميد شد از ايشان خواستم كه رسيد مدارك را طى صورتجلسه پس

نپذيرفت و اظهار نمود ما همه را به دادگاه خواهيم داد تا بررسى نمايد و اينجانب در ساعت سه بعدازظهر از زندان 
 .كردم خارج شدم كه پشت سرم را نگاه مى اوين درحالى

 1360ارديبهشت  7ميزان،     
  
  
 19ضميمه  
  
  مصاحبه اختصاصى ميزان با سفير ايران در سوئد در مورد اميرانتظام 
مهندس عبدالرحيم گواهى سفير جمهورى اسالمى ايران در كشورهاى اسكانديناوى طى . سرويس سياسى 

وزه سفارتش و از جمله پرونده و دادگاه اى اختصاصى با ميزان نظرات خود را پيرامون مسائل مختلف ح مصاحبه
مهندس گواهى طى اين مصاحبه آنچه را كه از عملكرد . اعالم نمود) سفير سابق ايران در سوئد(عباس اميرانتظام 

اميرانتظام در سوئد مشاهده نموده است بيان كرد و همچنين اظهار عالقه و آمادگى نمود كه در دادگاه اميرانتظام 
 .شهادت دهد مسائل مزبور را

 :خوانيد در زير متن مصاحبه اختصاصى ميزان با مهندس عبدالرحيم گواهى را مى    
 ايد؟ شما از چه تاريخى مشغول كار شده: س    

شروع شده و سفارت من  1359ماه سال  مأموريت من در سوئد از هفده ارديبهشت. اهللا الرحمن الرحيم بسم: ج    
 .پيشنهاد وزارت خارجه وقت و تصويب شوراى انقالب بوده استدر كشورهاى اسكانديناوى به 

 اوضاع حوزه مأموريت شما در ابتداى كار به چه نحو بود؟: س    

طور كه مطلع هستيد در زمان ورود من به سوئد، چند ماه بود كه  آقاى اميرانتظام به تهران آمده و  همان: ج    
طور  به. در كشورهاى اسكانديناوى بدون سفير و بدون سرپرست بوددستگير شده بودند، بنابراين سفارت ايران 

هاى آن  گذشت مسئوليت اتوماتيك با توجه به دستگيرى ايشان و با توجه به اينكه چندماه هم از اين دستگيرى مى
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كشيد كه كارها روى روال  ها طول مى حوزه مقدارى به هم ريخته بود و كارها روى روال عاديش نبود و مدت
 .نطقى، روال كارى نمايندگى سفارتخانه دربيايدم

 چيست؟) در دوران سفارت سوئد(نظرتان راجع به عملكردهاى اميرانتظام : س    

 .اى در قرآن هست بدين مضمون كه وال تكتموا الشهادة و من يكتمها فانه آثم قلبه واهللا بما تعملون عليم آيه: ج    
داند وقتى كه آن مسلمان در  هاى مسلمان ديگر مى ه كه راجع به فعاليتبحسب اين آيه هر مسلمانى هرچ    

فرمايد اگر اين كار انجام نشود با توجه به علمى كه  معرض محاكمه يا اتهامى باشد بايد آن را بگويد و خداوند مى
كردن  ته صحبتالب. خدا دارد و او به همه چيز عليم هست بعد از كتمان اين شهادت گناه عظيمى مرتكب شده است

بينيم كه بعضى از  كنيم مى نگاه مى. اى نيست از آقاى مهندس اميرانتظام در جو و شراطى كه وجود دارد كار ساده
عنوان يك خائن نام بردند،  ها و مقاالت از ايشان به گويندگان باتقوى و نويسندگان ما علناً در بعضى صحبت

عنوان مسلمان، بحسب مقدارى  و قاضى شرع بايد رأى بدهد و ما بهكه خيانت يا هر عمل غلطى را دادگاه  درحالى
اى كه من بودم، در  آنچه كه مربوط به ايشان است و در حوزه. مسموعات حق نداريم راجع به كسى قضاوت بكنيم

يكى مسموعاتى : توان تقسيم كرد شود به دو دسته مى طور عام مطرح مى سوئد بخصوص و در حوزه اسكانديناوى به
است كه بنده در بدو ورود به محل مأموريت راجع به آقاى مهندس اميرانتظام از برادران مسلمان و ساير ايرانيان 

 .ام مقيم سوئد شنيدم و يكى مشاهداتى است كه آنجا كرده
ين هاى سفارت موجود بود و بايد ا هايى بود كه آثارش در پرونده ها و مصاحبه در زمره مشاهدات، يكى سخنرانى    

را بگويم آنچه كه متعلقات خصوصى ايشان بود در زمانى كه ايشان در تهران دستگير شده بودند به راهنمايى 
آورى شده بود و براى  اى از دانشجويان سوئد در سفارت جمع دانشجويان مسلمان پيرو خط امام توسط پاره

ها و مطالب خصوصى متعلق به  نابراين پروندهب. دانشجويان و يا براى دفتر امام مستقيماً به تهران ارسال گرديد
ها بود اينها در  ها و پاسخ به مقاالت روزنامه ها و سخنرانى اما آنچه كه از مصاحبه. ايشان در زمان ما در سوئد نبود

شد  سفارتخانه وجود داشت و با مطالعه آنها مشهود بود كه ايشان حداقل به حسب آنچه كه در آن مقاالت ديده مى
ها را  بعد از آنكه آن پرونده. در پرونده وجود داشت به سهم خودش در دفاع از انقالب ما كوشش كرده است و يا

زاده و گفتم آنچه  اى از ورودم به حوزه مأمورين نگذشته بود كه تلگرافى زدم براى آقاى قطب مطالعه كردم يك هفته
صورت ظاهر و باطنش را  البته ما به(هم شده بصور ظاهر  بينم ايشان دفاع از انقالب كرده، حتى اگر من در اينجا مى

و حتى در تلگراف گفتم حاضرم بيايم و شهادت دهم كه اين . و بشدت هم دفاع كرده بود) توانيم بكنيم حكم نمى
ها و  كند كه ايشان شب و روز وقتش را در معرفى براى بهتر شناساندن انقالب به سوئدى ها حكايت از اين مى پرونده

اين از . هاى مقيم سوئد صرف كرده است، كه متأسفانه آنها هم قسمت اعظمى از مخالفين انقالب هستند براى ايرانى
عنوان اموال شخصى به  درضمن چند نوار سخنرانى ايشان بود كه هنوز هم هست ما اين را به. ها باب پرونده

يى بود كه ايشان بيشتر با دانشجويانى داشت كه ها ها و مصاحبه خانمشان تحويل داديم كه نوار ضبطشده سخنرانى
شدت به باد انتقاد گرفته بودند و  ها ايشان را به لذا در سخنرانى. مرامشان با مرام جمهورى اسالمى متفاوت بود

خورد دفاع عجيبى بود كه ايشان از امام و رهبرى امام كرده بودند و  خصوص در اين نوارها آنچه كه به چشم مى به
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زاده به صورت كپى تهيه كرده و در اختيار  ن نوارها را خودم شنيدم و احتماالً همين نوارها را آقاى قطبمن اي
اى بود كه برادران  نكته ديگرى كه بايد تذكر بدهم گله. توان آنها را گرفت و شنيد دادگاه انقالب گذاشته و مى

هندس اميرانتظام داشتند و من براى اينكه شهادتم دانشجوى مسلمان از برخى رفتارهاى متعلقات و خانواده آقاى م
يكطرفه نباشد و كامل باشد بايد اين را اضافه كنم كه اينها واقعاً ناراحت بودند كه چرا خانواده ايشان به اندازه كافى 

ز از مبادى آداب اسالمى نيستند و من حقاً براى اينكه اين شهادت صددرصد باشد بايد اين نكته را بگويم ولى هرگ
 .برادران مسلمان دانشجوى سوئد نشنيدم آنها مستقيم يا غيرمستقيم نسبت خيانتى به آقاى اميرانتظام بدهند

 العمل دستگيرى ايشان در سوئد چه بود؟ عكس: س    

شود به حسب عرف ديپلماتيك، عرف  دانيد، وقتى يك سفير وارد حوزه مأموريت خود مى طور كه مى همان: ج    
دادم و  د به ديدن ساير سفرايى كه قبل از وى به آنجا آمدند برود و اين كارى بود كه من بايد انجام مىسياسى باي

اهللا كه اشاره  بينى و بين. در حدود شصت، هفتاد سفيرى كه در سوئد من مالقات كردم بعضى از آنها را ديدم
ا اين سرنوشتش بوده ممكن است سرنوشت كردند و حتى گاه به هجو و گاه به جد كه خوب اگر سفير قبلى شم مى

كردند و آن از بار  االسف جدى مطرح مى صورت شوخى بود ولى گاه هم مع شما هم بهتر از او نباشد، البته اين به
گفتند خوب شما نماينده دولتى هستيد كه امروز از  يعنى تلويحاً مى. كاست احترامى كه بايد براى ما قائل بودند مى

 .شويد دانيم كه خودتان به چه سرنوشتى مبتال مى كنيد و فردا نمى ها دفاع مى رنامهآن دستگاه و ب
 آيا آمادگى شهادت در دادگاه اميرانتظام را داريد؟: س    

بحسب مقدار اطالعى كه هر فردى دارد بايد هر مسلمان » وال تكتموا الشهادة«اى كه خواندم  طبق همان آيه: ج    
شهادت بدهد در هر دادگاه اسالمى، و من اين را يكماه بعد از ورودم به سوئد پس از مطالعه  آمادگى داشته باشد كه

از آقاى وزير خارجه وقت خواهش كردم كه آن تلگراف را ضميمه پرونده . ها و شنيدن نوارهاى تلگرافى گفتم پرونده
در آن تلگراف هست و توضيحات ديگرى  آقاى اميرانتظام بكنند و اگر دادگاه عالوه بر آن توضيحاتى كه من دادم و

 .تر بيان شود تواند بخواهد و آن مطالب آنجا مشروح را صالح دانست مى
 ميزان آشنايى شما با آقاى اميرانتظام تا چه حد بوده است؟: س    

ر زمان د(من آقاى اميرانتظام را بار اول زمانيكه آقاى مهندس بازرگان از من براى همكارى دعوت كردند : ج    
وزيرى ديدم و  ايشان را قبالً نديده بودم و بعد از يكماه ايشان به سوئد رفتند و سفير سوئد  در نخست) دولت موقت

بنابراين آشنايى حضورى من با ايشان در خالل همان يكماه است كه من ايشان را در . در اسكانديناوى شدند
 .ديدم بنابراين شناخت حضورى و شخصى از ايشان ندارم هايى كه داشتم مى وزيرى در رابطه با مسئوليت نخست

 رسد؟ چه مسائل ديگرى در اين رابطه بنظرتان مى: س    

هايى  در اجتماع ما جوى حاكم شده كه بعضى از برادران مسلمان با صداقت ولى بحسب عجله قضاوت: ج    
كه در فرهنگ اسالمى و در اخالق اسالمى  كنند كنند كه تند است و گاه صحيح نيست و يا مطالبى را بيان مى مى

ما درهرحال مدعى انقالب و حكومتى هستيم كه سمبل اخالقش حضرت سجاد است و او . رنگ تهمت و غيبت دارد
خواهد كه به او قدرت افشاءالعارفه بدهد و مسلمان بايد افشاءگر  االخالق صحيفه از خدا مى در دعاى معروف مكارم
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زند كه با  االسف در جامعه گاه بعضى از اعمال از ما سر مى ها را افشا بكند، ولى مع واند بدىت ها باشد و نمى خوبى
هايى در  رو بودم و شايد دشمن حسب وضع اجتماعى كه با آن روبه موازين اخالق و فرهنگ اسالمى سازگار نيست، به

من مردد بودم كه چه . المى رايج باشدخواهند اخالق صحيح اس زنند و نمى اند و به ما صدمه مى لباس دوست آمده
توانيم بكنيم ولى چه مقدار حتى  قضاوت نمى. شود در اين جو راجع به آقاى اميرانتظام صحبت كرد مقدار مى

رو بوديم كه وال تكتمواالشهاده و از طرفى هم با آن جوى كه  از طرفى با آن آيه قرآن روبه. توانيم شهادت بدهيم مى
كنند  عنوان سمبل خيانت و سمبل انحراف از اسالم معرفى مى ها ايشان را به ما در بعضى از روزنامهبينيم برادران  مى

والذين آمنوا باهللا و رسله اولئك : با اين ترديد و دودلى با قرآن استخاره كردم و اين آيه از سوره حديد آمد كه
 .الصديقون و الشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم هم
زعم ما انجام اين كار بر من اين يك تكليف شد و ديدم كه خداوند  ليف را قرآن روشن كرد كه بهخوب تك    
دانيم راجع به ايشان بگوييم و اميدواريم كه اين مطالب و آن  كند كه آنچه كه ما مى خواهد و تشويق مى مى

ه قضاوت خواهد كرد به يك مختصرى كه من بيان كردم، دادگاهى را كه ايشان خواهند داشت و قاضى محترمى ك
 .قضاوت عادالنه و منصفانه و اسالمى راهنمايى و كمك بكند

 1360فروردين  8ميزان،     
  
  
 20ضميمه  
  
 :اى به دادگاه شماره يك اوين على بابائى در نامه 
 .شجونى بيانيه مخالفت با مصوبات مجلس خبرگان را امضا كرده است 
  اوين 1رياست محترم دادگاه شماره  
اى از آقاى شجونى در آن دادگاه قرائت شده داير بر اينكه من تلگراف منتشر شده به امضاى  اطالع يافتم نامه 

اى از فتوكپى  اينكه نسخه. اى از جمله ايشان درباره قانون اساسى با آنچه  قبالً به ايشان ارائه شده فرق دارد عده
نمايم كه اوالً اين متن  كنم و اضافه مى يرين ممضى است، تقديم مىمتن مزبور را كه به امضاى آقاى شجونى و سا

يك امضاءكنندگان مهيا و مخابره  نويس و امضاى يك به خط اينجانب است كه پس از تصويب و موافقت در پيش
و ثانياً مراجعه كوتاهى به آرشيو روزنامه كيهان و اطالعات و ديگر نشريات و مجالت و همچنين راديو . گرديده

هاى مختلف قبل از تصويب و  گونه اظهارنظرهاى افراد و شخصيت ها از اين تلويزيون در آن تاريخ شما را با ده
ها و مقامات حفظ و حراست  هايى كه بعضاً اينك در پست افراد و شخصيت. رو خواهد كرد معتبرشدن اين قانون روبه

شجونى به اتفاق آقاى فخرالدين حجازى در نحوه برگزارى  همان قانون قرار ندارند چنانكه به نوشته ديگرى از آقاى
اى در مخالفت با  العاده خوريد كه از صالبت و قاطعيت فوق هاى همان تاريخ برمى انتخابات خبرگان در روزنامه

 .كند مصوبات با خبرگان حكايت مى
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ترم مقرر دارند اشخاص در خاتمه هرگاه آقاى شجونى به اظهار خود باقى باشند ممكن است دادگاه مح    
اى بعد از فتوكپى به ايشان تسليم كرده در محضر دادگاه براى اداء شهادت حضور  امضاءكننده و كسى كه نسخه

 .يابند
شود لذا از باب اطالع دادگاه محترم و ملت شريف عرض  القاعده اين نامه در محضر دادگاه خوانده مى چون على    
سال مبارزه تا لحظه پيروزى و تا به  30است كه بار سنگينى از اين انقالب را طى  كنم نويسنده اين نامه كسى مى

 .دوش داشته است به 24/11/57شهيد گمنام انقالب در تاريخ  700سپردن  خاك
  با احترام، احمدعلى بابائى    

  قم، محضر مبارك امام خمينى رهبر عاليقدر انقالب 
  ايران 
 دارد با نهايت احترام معروض مى 

در شرايطى كه همه يا مرعوبند يا مجذوب ما براى اينكه حق حيات در اين جامعه را از خود سلب نكنيم ناچار     
اما اين نه به آن معنى است كه ما اين قانون كه تناقضات . دهيم به رفراندوم پيشنهادى مقام رهبرى رأى مثبت مى

اللهى انسان است و ميراث انقالبى اسالم را  كه خالصه خليفه بارد وحاكميت ملى و مردمى را از سر و روى آن مى
سال اخير با  10 -  8آسا طى  بينيم و جاذبيت مكتبى كه معجزه ها اينكه به مخاطره سقوط و تباهى مى پس از قرن

كرد و نسل جوان را از سرگشتگى و گرايش  مفاهيم جديد در مقابل مكاتب ديگر اظهار وجود و تفوق جهانى مى
! بينيم، موافق باشيم حرافى به صراط مستقيم اسالم هدايت كرد و اين دستاورد گرانبها را امروز شديداً در خطر مىان

ما اين . نماييم اى، چندان دور مى ها و طبقات مختلف در آتيه بينى تناقضات شديدى را بين گروه ما قاطعانه پيش
ستگاه كه اينك حامل واليت فقيه گرديده به روشنى احساس تنها بين عامه مردم بلكه بين همان د تناقضات را نه

كه مركب اين قانون هنوز خشك نشده آقاى شريعتمدارى را به راهى، آقاى  دليل اينكه امروز درحالى ما به. كنيم مى
در  هاى تشتت بينيم و خود بهتر آگاهيد كه چقدر از اين راه منتظرى را به راهى، آقاى الهوتى را به راه ديگر مى

هاى متفاوت فيمابين همين طبقه كمر مردم را زير اين  كمين امت ما است بيمناكيم كه ظهور و تناقضات و تلقى
هرحال ما اينك به  غيرقابل جبرانى به اساس دعوت و مكتب وارد آورد، به....... فشارها خم كند، سهل است صدمات

الب و براى گذر از اين مرحله خاص تاريخى و اجتناب دهيم و اين رأى به شخص مقام رهبرى انق آن رأى مثبت مى
باشد كه خداوند تبارك و تعالى عمرى پربركت و طوالنى به آن رهبر عاليقدر و از ديده . از تفرقه و پراكندگى است

هاى اين قانون همت كند و يادگار حيات  ترين زمان به جبران و ترميم نارسايى عزيزتر عطا فرمايد تا در كوتاه
ها سالمت و سعادت امت بپاخاسته اسالم و ملت صميمى و وفادار و يكپارچه خود قرار  رزش خود را راهنماى قرنپرا

 .با تجديد احترامات. دهند
 -ابوذر بيدار  - زرين سحابى  -مجتبى طاووسى  -گيتى آذرخش  -مهدى حاجى آبادى  -احمدعلى بابائى     

پگاه  -محمد اصفهانى  - پروانه كرشان  -جريره جنابى  -شيرازى ناصر  -مهندس شيرازى  - مهندس محسن رهبر 
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دكتر  -پوران شريعت رضوى  -دكتر منوچهر خاتمى  -صدراهللا جعفرى  - مهندس على مسعود انوارى  -اصفهانى 
 .عباس اياذى -امير طاووسى  - جعفر شجونى  -پروين آذرخشى  -عبدالعظيم واعظى 

 1360بهشت  اردى 29ميزان،     
  
 21ضميمه  
  
  نامه يكى از نمايندگان مجلس به دادگاه اميرانتظام و توضيح ميزان 
االسالم جعفر شجونى نماينده مجلس به رياست دادگاه عباس اميرانتظام كه در  اى از طرف حجت در پى ارسال نامه 

دن اين موضوع، ديروز ش آن ايشان امضاء دو نامه راجع به مجلس خبرگان را منكر شده بودند ميزان براى روشن
درج  58مرداد  21نامه و دومين نامه ايشان عيناً از روزنامه اطالعات  ها را چاپ كرد و اينك متن تكذيب يكى از نامه

 .گردد مى
دادگاه  23/2/60متن نامه آقاى جعفر شجونى نماينده مردم كرج در مجلس شوراى اسالمى كه در جلسه مورخ     

 .ده دادستانى انقالب قرائت گرديداميرانتظام توسط نماين
  

  اهللا محمدى گيالنى حضرت آيت    
  حاكم شرع دادگاه انقالب    

وسيله دكتر يزدى با انتقاد  احتراماً مقايسه طرح توطئه خائنانه انحالل مجلس خبرگان در دادگاه اميرانتظام به 
اين دومين بار بود كه على بابائى اسم بنده را . است الفارغ دلسوزانه من در يك يا دو مورد غيرقابل اجتناب قياس مع

اطالع بودم و نوشته دومى با آنچه تلفنى دريافت كردم تفاوت  هاى خود جا داده است كه از اولى بكلى بى زير نوشته
دا الغريق را پي آقاى دكتر يزدى براى نجات اميرانتظام نبش قبر فرمودند و مدعى افترا شدند و مصداق. فاحش داشت

 .آقاى حجازى هم شاهد عادلى هستند. ام حضوراً اين كارهاى ابليسى را برمال كنم بنده آماده. كردند
  جعفر شجونى، نماينده كرج    
    22/2/60 

 1360خرداد  2ميزان، شنبه     
  
  
 22ضميمه  
  
 !محاكمه اميرانتظام يا اسناد النه جاسوسى؟ 
ترين محاكمات  ترين و حساس سخنگوى دولت موقت بدون شك يكى از مهم جلسات محاكمه و دادگاه اميرانتظام 

 .گذرد هاى انقالب مى در طول مدت زمانى است كه از استقرار مديريت انقالب بر كشور و بالنتيجه از كار دادگاه
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ميرانتظام هر حكمى كه دادگاه انقالب مركز در مورد اميرانتظام صادر كند گذشته از تبعات فردى آن كه بر ا    
ها و اقشار مختلف مردم در داخل و خارج و همچنين مجامع  هاى گروه عنوان يك فرد مترتب است بهانه قضاوت به

با حكمى كه دادگاه انقالب صادر خواهد كرد . هاى ايران خواهد بود هاى گروهى درباره دادگاه المللى و رسانه بين
ب استقالل يا وابستگى و هر نهاد به ميزان اهميت و اعتبار خويش هركس به فراخور انديشه خود و هر گروه به تناس

ها غالباً از  گونه قضاوت درست است كه اين. درباره قضاوت مرجع قضاوت در ايران انقالبى به قضاوت خواهد نشست
د اما گير كند صورت نمى روى علم به دقايق مدارك و اسناد و شواهد و قرائن كه موجبات صدور حكم را فراهم مى

هاى  چشم. پرونده اميرانتظام با مسئله فتح النه جاسوسى توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام عجين است
شاهد اسناد و مدارك وابستگى اميرانتظام در آن برهه از  59آبان  13الخصوص در روزهاى پس از  تيزبين مردم على

وسيله دانشجويان  طه اميرانتظام با امريكا در آن روزها بهتشريح راب. ها بود زمان از طريق تلويزيون و ديگر رسانه
سادگى از خاطر مردم ايران و مردم آزاديخواه سرتاسر  هاى گروهى چيزى نيست كه به مسلمان و از طريق رسانه

به همه اين دالئل محاكمه اميرانتظام از اهميت خاص برخوردار است و نتيجه اين محاكمه از . جهان محو شود
 .مراتب بيشتر به اهميتى

خيل عظيم و ميليونى . اى دستگير و روانه زندان شد كه امام آن را انقالب دوم خواند اميرانتظام پس از حادثه    
روزى خود از دانشجويان مسلمان در مقابل النه جاسوسى مهر تأئيد بر اين  مردم به اعتبار استقبال و تظاهرات شبانه

مردم آزاديخواه و مدافع حقوق حقه مستضعفان در سرتاسر جهان به اعتبار اين  در دل كليه. حركت بزرگ نهادند
هاى امريكا در بسيارى از كشورهاى جهان هدف حمله شجاعانه  سفارتخانه. حركت بارقه اميدى درخشيدن گرفت

امريكاى  العلل استثمار و استعمار و به بندكشيدن خود را دشمن اصلى، شيطان بزرگ، مردمى قرار گرفت كه علت
ها و شگردهاى امريكا  بسيارى از حيله. طلسم عظمت و بزرگى امريكا در نزد جهانيان شكست. دانستند جهانخوار مى

هايى كه وعده آزادى و  پنبه كليه حكومت. در نحوه نفوذ و سلطه او به كشورها بر مبارزان سرتاسر دنيا معلوم گشت
ها را در نظر ندارند به  ها و قدرت بستگى و رابطه نابرابر با ابرقدرتدهند و چيزى جز وا دموكراسى به مردم خود مى

هاى تبليغاتى براى  اساساً در نحوه تفكر مردم دنيا در باره امپرياليسم با تمام تضييقاتى كه در زمينه. يكبار زده شد
گرفت، يك  صورت مى گذاردن موج اعتراض و عصيان در ايران انقالبى برعليه امريكا و فتح النه جاسوسى خاموش

شمول اجتماعى، فرهنگى، فلسفى گشايش دژ به اصطالح تسخيرناپذير  آثار جهان. اى انجام گرفت درجه 180تغيير 
سفارت اياالت متحده امريكا با تمام طمطراق و جالل و جبروتش، براستى بيش از آنست كه به وصف درآيد و در 

ير النه جاسوسى مسئله تفاوت بين دو بينش براى اداره انقالب و نظر داخلى تسخ از نقطه. فرصت اين مقال نيست
مردم پى بردند كه اداره انقالب توسط كسانى كه رابطه با امريكا را بدون . كشور را هرچه بيشتر مشخص ساخت

سازند،  اى مبنى بر قبول استقالل اين انقالب، يك پديده معمولى دانسته و براى آن منطق مى وجود هيچ قرينه
از آن گذشته مردم دانستند كه تا زمانى كه انقالب . دست امريكاست درست نيست و به معنى تقديم كيان انقالب به

تواند با امريكا ايجاد رابطه  درآوردن شعار نه شرقى نه غربى را داشته باشد ماهيتاً نمى قصد ادامه و به مرحله عمل
هرگز » حكومت مبتنى بر رابطه مطلق«ورت ادامه آزمايش در حقيقت مردم به مسائلى آگاه شدند كه در ص. كند
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آمد و اين به اعتقاد تمامى كسانى كه انقالب اسالمى را شناخته و حركت  امكان عمومى اين تشخيص بوجود نمى
ترين دستاورد فتح النه جاسوسى صرفنظر از بسيارى از  اند مهم جوهرى فطرى مردم مسلمان را وجدان كرده

راستى اگر فتح النه جاسوسى فقط توانسته باشد به يك  به. وردهاى ديگر داخلى و خارجى استپيامدها و دستا
چنين بينشى در زمينه حكومت و هم در اذهان جامعه خاتمه داده باشد، با توجه به ماهيت اسالمى انقالب و 

نشانگر فاصله بين دو اى كه  نتيجه. جانبه آن نتيجه بسيار بزرگى داشته است ضرورت استقالل به مفهوم همه
زده وابسته به نظام تفكر و حكومت غرب در كنار  حكومتى كه عناصر پيچيده غرب. حكومت و دو جامعه است

آورد كه  اى را به وجود مى عناصر با حسن نيت و در عين حال وابسته به نظامات غربى اداره كشور، مجموعه تك
 .كامالً وابسته و خودفروخته را هم دارداستعداد بالقوه هرگونه تسامحى در پذيرش افراد 

و حكومتى كه در عمق . هاى از نوع خود و در خط رفاه را انتظار دارد اين حكومتى است كه جامعه با آزادى    
داند و گرايش به شرق و غرب را در كنار  گاه مى بينش خويش اتكال به خدا را با توجه به ماهيت انقالب تنها تكيه

 .هاى صعب مبارزه براى خود و جامعه، گناه كبيره راهها و  همه سختى
ياد  و اما اميرانتظام در دل دولت موقت جمهورى اسالمى چنانكه مردم از اسناد نشان داده شده و خوانده شده به    
در به مردم . طور عمده امريكا شناخته شده است جانبه با كشورها و به آورند سمبل وابستگى و ايجاد رابطه همه مى

روزهاى اوج انقالب اسالمى، يعنى روزهاى تسخير امريكا در خاك ايران  گفته شده است كه اميرانتظام اسم رمز 
تمام ... اند و داده است، مقامات امريكايى به او اطمينان داشته دارد و از طريق سوئد به مقامات امريكايى اطالعات مى

اند كه اين اسناد تازه اندكى از انبوه اسنادى بوده كه تفنگداران  ستهها هم با سند و مدرك بوده و همه مردم دان اين
خالصه آنكه آن اسناد، آن عظمت و آن جو و آن تأثير جهانى . دست دانشجويان نيفتد اند تا به امريكايى سوزانده
در انقالب اسالمى  كرد و سرسپردگى مغاير با اصولى است كه عنوان مهره سرسپرده امريكا معرفى مى اميرانتظام را به

 .مطرح بوده و هست
اكنون پرونده اميرانتظام پس از يكسال و اندى روى ميز محاكمه آمده و دادگاه انقالب مركز مشغول رسيدگى با     

 .طمأنينه هرچه بيشتر به پرنده اوست
اى  اين باره جاى شبههخوشبختانه صحت ترجمه كليه اسناد نيز به تأئيد كارشناسان دادگاه انقالب رسيده و در     

اما آنچه مهم است توجه قضات دادگاه و . كنند باقى نگذارده را براى مردم كه جلسات دادگاه سير انتظام را دنبال مى
 .مردم به نكات زير است

. عهده دارند هاى عمر قضايى خويشتن را به ترين پرونده قضات دادگاه اميرانتظام كار قضاوت يكى از حساس. 1    
اى و آثار  طور مجموعه گرفته به ش اظهارات اميرانتظام به مقامات امريكايى و غيره و مكاتباتى كه صورت مىسنج

عنوان  دو احتمال هر دو متصور، يعنى رابطه اميرانتظام به. جزيى و كلى كه بر كل انقالب داشته است مطرح است
طه فراتر از دستورات دولت، هردو بايد در نظر جاسوس با امريكا و حداقل مسئوليت سخنگويى دولت و ايجاد راب

 .گرفته شود و هريك از اين دو احتمال بايد مورد رسيدگى قرار گيرد
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دادگاه انقالب بايد بداند خصوصاً در شرايطى كه صحت ترجمه اسناد النه جاسوسى تائيدشده مردم به هيچ رو . 2    
نظر هر انسان عادى نتيجه حكم بايد تناسب و تطابقى با اسناد  طهاند، پيداست از نق اسناد منتشره را از خاطر نبرده

در غير اينصورت اعتبار اسناد النه جاسوسى با تمامى آثارى كه برآن مترتب بود و به برخى از آنها . داشته باشد
شخصيت  كردن گيرد، مگر آنكه ثابت شود اين اسناد خودساخته دست امريكا براى لوث اشاره شد زير سؤال قرار مى

كرده؟ عدم تحمل  آقاى اميرانتظام است و در آنصورت بايد مشخص شود چه داليلى اين عمل امريكا را توجيه مى
عنوان يك مبارز سرسخت و استثنايى در دولت موقت و يا داليل ديگرى كه از نظر مردم مكتوم  وجود ايشان به

 .و براى صدور حكم از آن استفاده كند هاى داليل آن را يافته طور ريشه است، اما دادگاه بايد به
شود به اعتقاد ما نبايد با استفاده  مطبوعات در فرصتى كه جلسات دادگاه براى محاكمه اميرانتظام تشكيل مى. 3    

نمايى و  جانبه، و ديگر انواع اين كارها براى مظلوم هاى يك نگارى اعم از تيترهاى  درشت، تحليل هاى روزنامه از شيوه
تواند طى  دادگاه مى. عكس خيانت اميرانتظام فراتر از دادگاه گام بردارند دادن اميرانتظام و يا به ناه جلوهگ بى

هايى از اين قبيل  صورت ما حتى از نوشتن مقاله گونه اعمال برحذر دارد و دراين ها را از اين دستورالعملى روزنامه
 .يك مسئله اجتماعى است، پرهيز خواهيم كرديابى و تحليل  كه تنها به منظور ريشه رغم اين على
سازد و  هايى از آن قسمت از اسناد النه جاسوسى كه اتهامات اساسى اميرانتظام را مطرح مى در پايان نمونه. 4    

دانشجويان مسلمان  10القاعده براساس اين اسناد است از كتاب افشاگرى شماره  بخش عمده كار دادگاه نيز على
 .كنيم نقل مى پيرو خط امام

را كرد و بر ضرورت آن تائيد كرد، حتى پيشنهاد كرد كه ) استمپل(اميرانتظام تقاضاى مالقات با مأمور سياسى  -    
 .شرايط سخت امنيتى در رستوران كاروانسراى سفارت باشد

ال ارتباطى بين اش به  عنوان كان انتظام خوشبين بود كه سفرش به سوئد باعث اين نخواهد شد كه وظيفه  -    
توانيم  در آنجا بهتر از واشنگتن و تهران مى. شود تر نيز مى او حتى گفت ارتباط ساده. دولت ايران و امريكا قطع شود

 .هاى خود را بزنيم حرف
العاده از طرف دولت موقت  عنوان يك سفير فوق او به. انتظام نظراتى براى بهبود روابط ايران و امريكا دارد  -    
 .كند انتظام نسبت به نفوذ مذهب افراطى در دولت و خمينى اظهار نگرانى مى. كند الب ايران در اروپا خدمت مىانق

دادن وسايل مخابراتى  هاى انتظام در مورد انتقال ذخاير خواروبار ارتش امريكا در ايران و بازگشت از تالش -    
طر تعدد مراكز قدرت با مشكالتى در مورد كنترل وسايل و نظامى تشكر كردم و به او توجه دادم كه ما همچنان بخا

 .ايم رو شده اموال مربوط روبه
هاى موازى  انتظام به ضعف دولت موقت اشاره كرد و مشكالتى را كه دولت موقت در اعمال قدرت بر سيستم -    

اطالعات در مورد او مجدداً خواهش كرد كه تبادل . هاى انقالب داشته توضيح داد غيررسمى يعنى كميته
گونه اطالعات از نظر  گيرد داشته باشيم چرا كه اين هايى كه در داخل و يا در كشورهاى مجاور صورت مى فعاليت

 .امنيتى داخلى ايران حائز اهميت  است
 1360ارديبهشت  20كيهان،     
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 23ضميمه  
  
 1360ارديبهشت  19تهران  

  ، حجةاالسالم والمسلمين آقاى محمدى گيالنىرياست محترم دادگاه شماره يك انقالب 
وزير دولت موقت و همكار  با توجه به بند آخر كيفرخواست صادره عليه آقاى مهندس اميرانتظام معاون نخست 

باب شهادت و توضيح مطلب نكات ذيل را به استحضار آن دادگاه برسانيم تا  سابق ما، اينجانبان الزم دانستيم من
 .هاى آن و به خود اسالم وارد نشود دور يك رأى خالف حق لطمه به انقالب اسالمى ايران و دادگاهخداى نكرده با ص

عنوان رياست آن مجلس و  به) معروف به خبرگان(تدوين نامه مربوط به انحالل مجلس بررسى قانون اساسى . 1    
قين و تأثير از ناحيه آقاى اميرانتظام و وجه صورت مواضعه و توطئه با تل هيچ تصويب آن نامه از طرف دولت موقت به

رأى روى  18شده با اكثريت  اشخاص ديگر را نداشته است، بلكه موضوع رسماً و علناً در هيئت وزيران مطرح و بحث
تصويب رسيده بوده است، بنابراين اگر قرار باشد اين عمل جرم تشخيص  نفر در پاى آن به 15رأى و امضاى  24

مضافاً به اينكه اصالً كارى انجام نگرديده و صرف قصد با حرف بنا . فر شريك در آن هستندن 18داده شود همه 
 .شود يك از اصول و قوانين عرفى و شرعى جرم حساب نمى هيچ
در جلسه مزبور قرار شد قبل از ارسال نامه و هرگونه اقدام و انتشار، يك نظرخواهى و كسب اجازه از مقام . 2    

له مصلحت نديدند و به صفت  اى از وزيران خدمت امام رسيديم و چون معظم روز عده فرداى آن. دعمل آي رهبرى به
واليت و وكالت عمومى مدت قانونى مجلس بررسى را تمديد كردند موضوع منتفى گرديد و مسكوت گذارده شد و 

 .يافت را آگاهى نمىگرفت كسى از ماج اگر بعداً اظهار و افشايى از طرف دادستانى كل انقالب صورت نمى
علل و عواملى كه باعث اين كار شد يكى سرآمدن مهلت قانونى مجلس خبرگان بود و ديگر خروج آقايان از . 3    

اتفاقاً و . نويسى كه قبالً به تصويب شوراى انقالب و تأييد كلى رهبر انقالب رسيده بوده است حدود و اصول پيش
طول كشيده بود در  در هيئت دولت و شوراى انقالب بيش از مدت انتظار به نظر به اينكه تدوين طرح قانون اساسى

رفت، قبالً نظر امام و اكثريت شوراى انقالب براين  هايى از ناحيه ضدانقالب مى روز مملكت بيم اختالل شرايط آن
دولت موقت تا نويس تنظيمى به رفراندوم گذارده شود ولى در اثر پافشارى و استدالل اعضاء  شده بود كه پيش

وزير به ملت وعده داده شده است و عدول از آن  كه انتخاب مجلس مؤسسان رسماً و مكرراً از طرف امام و نخست اين
اهللا طالقانى و موافقت امام قرار شد با تعداد كمترى به انتخاب مجلس بررسى  جائز نيست، با پيشنهاد مرحوم آيت

بنابراين مصوبه دولت موقت بازگشت به نظر قبلى . ترتيب عمل شد ينهم نهايى قانون اساسى پرداخته شود و به
 .رهبر و شوراى انقالب بوده است

مهندس يوسف . 5على اردالن . 4سيدجوادى  احمد صدر حاج. 3دكتر يداهللا سحابى  . 2مهندس مهدى بازرگان . 1 
عنوان مسئوليت مشترك وزراء  هآقاى دكتر يزدى ب(دكتر ابراهيم يزدى . 7مهندس مصطفى كتيرائى . 6طاهرى 
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مهندس حسين . 11دكتر محمدحسن اسالمى . 10دكتر رضا صدر  . 9دكتر كاظم سامى .  8) اند امضا كرده
 .مهندس هاشم صباغيان. 12اسدى  بنى
 1360بهشت  اردى 21ميزان،     

  
 24ضميمه  
  
  ستى استهدف نهايى امريكا تضعيف دولت و انحراف افكار از حركت ضدامپريالي 
االسالم محمد منتظرى نماينده مجلس شوراى اسالمى، عضو كميسيون امور خارجه مجلس، نماينده مجلس  حجت 

در شوراى عالى دفاع و عضو هيئت رسيدگى به مسئله شكنجه در يك مصاحبه اختصاصى با كيهان شركت كرد و 
 .ردنظرهاى خود را پيرامون مسائل مختلف داخلى و خارجى تشريح ك نقطه
 .گذرد قسمت اول اين مصاحبه از نظر شما مى    

با . كنم هاى آزاديبخش اعالم مى بهمن فرمودند كه من بار ديگر حمايت خود را از نهضت 22خمينى در پيام  امام  
هايى براى كمك و گسترش  ايد چه برنامه هاى آزاديبخش در رابطه بوده ها پيش با جبهه توجه به اينكه شما از مدت

 كنيد؟ هاى آزاديبخش جهانى پيشنهاد مى بطه با اين نهضترا

عنوان رهبر انقالب اسالمى براساس ايدئولوژى انقالب سخن  طبيعى است كه امام به. اهللا الرحمن الرحيم بسم  
و چون ايدئولوژى انقالب، اسالم است و اسالم تنها متعلق به ايران نيست بلكه متعلق به كل مسلمانان و . گويد مى

مستضعفين جهان است و براى هدايت بشريت آمده و مختص به نژادى خاص يا جغرافياى خاصى نبوده و نخواهد 
ها و مستضعفين را ارشاد و حمايت كنيم، براى اينكه  بود، براين اساس ما معتقديم كه بايستى در سراسر جهان توده

اد و بعد حمايت مادى و معنوى و كمك به پس در وهله اول ارش. بتوانند حقوق خود را از مستكبرين بگيرند
ها نجات بخشند و اين  بخش اسالمى و ملى است، تا آنها بتوانند مردمشان را از شر ابرقدرت هاى رهايى جنبش

ايم و امكانات نسبتاً خوبى  مسئله از قبل از پيروزى انقالب مطرح بوده و طبيعى است حال كه ما به پيروزى رسيده
صورت بسيار فعال در اين  توانيم به ايم، مى دست آورده سالم در اين منطقه از جهان پيدا كرده، بهبراساس قدرتى كه ا
هايى هم به صورت مختصر از طرف  هاى آزاديبخش در گذشته بود و كمك ارتباطاتى با جنبش. زمينه گام برداريم

توانم بگويم كه  مختصر بوده و من مى شده، ولى بسيار هاى اسالمى مى به جنبش) مسلمين البته(انقالبيون ايران 
يعنى همين برادران افغانى . اند هاى غيرايرانى نقش مؤثرى داشته حتى در پيروزى انقالب اسالمى در ايران، جنبش

برادران . كه  اكنون درحال جهاد عليه تجاوز شوروى هستند، اينها به پيروزى انقالب اسالمى در ايران كمك كردند
سعودى و برادران فلسطينى به طرق مختلف كمك كردند و كشورهاى پيشرفته و معتقد به خط عراقى، برادران 

هاى  انقالب اسالمى در ايران نيز از جهات تبليغاتى ما را يارى دادند از جمله كشور ليبى كه از جهت تبليغاتى، كمك
. در ايران كمك فراوانى كردند هاى آزاديبخش، به پيروزى انقالب اسالمى طوركلى جنبش زيادى به ما كرد و به

هايى كه اينها به پيروزى انقالب  بنابراين االن كه ما پيروز شديم عالوه بر اينكه بايستى توجه داشته باشيم به كمك
تنها آنها را بلكه كل  كنيم طبيعى است متقابالً بايستى نه ما كردند براساس رسالت اسالمى كه ما آن را احساس مى
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ظر بگيريم و به آنها كمك برسانيم و مسئله مهمى كه بايستى به آن توجه داشت اين است كه ها را درن جنبش
هايى كه در داخل كشورهاى مختلف  يعنى از طريق امكانات و پايگاه. كند المللى عمل مى صورت بين امپرياليسم به

 .چينند تحت سلطه خود و كشورهاى مزدور در منطقه دارد عليه جنبش اسالمى ما توطئه مى
خصوص امريكا را درهم بشكنيم بايستى به همه  ها به هاى ابرقدرت ما اگر بخواهيم هميشه پيروزمندانه توطئه    

ها كمك كنيم و به آنها آگاهى ببخشيم تا آنها در داخل كشورهاى خودشان  مسلمين و مستضعفين و جنبش
هايى كه  سازند مانعى خواهد بود در راه توطئه ىنيرومند بشوند و اگر چنين شد، عالوه بر اينكه حق را زنده م

هاى آزاديبخش راه مؤثرى براى مقابله با  بنابراين ايجاد همبستگى بين نهضت. كنند ها عليه ايران ساز مى ابرقدرت
براى مثال به برادران اسالمى در عراق پس از پيروزى انقالب اسالمى ايران . المللى خواهد بود استعمار بين

شد و براى ايجاد انقالب  صورت علمى برخورد مى بسيار مختصرى صورت گرفته كه اگر به اين مسئله به هاى كمك
هايى كه االن امريكا از طريق عراق به ايران وارد آورده در  كرديم و اين خسارت اسالمى در عراق فعاالنه عمل مى
هاى زيادى در داخل عراق كرده بودند، مانع  گذاشتيم عالوه بر اينكه آنها پيشرفت اختيار جنبش اسالمى عراق مى

هاى  صورت درازمدت در كل برخوردهايمان با جنبش شدند و ما بايستى اين مسئله را به تجاوز عراق به ايران مى
گويد، به آنها كمك  فكر اسالمى ما مى. آزاديبخش در منطقه و در سطح جهان محاسبه كنيم و مدنظر داشته باشيم

راين اگر بخواهيم در چهارچوب منافع مادى خود هم فكر كرده باشيم و بخواهيم ايران را و انقالب كنيم و  عالوه ب
در اينجا اين كالم امام بسيار بجا است و امام طرفدار . اسالمى ايران را هم حفظ بكنيم، بايستى به آنها كمك بكنيم

كنيم از  هم تا آنجايى كه بتوانيم سعى مى اين فكر هستند، در ايران هم طرفداران اين فكر بسيار هستند و ما
ها در حال حاضر فعال نبوده و متأسفانه  البته اين كمك. هاى آزاديبخش كمك كنيم هاى مختلف به جنبش راه

كنند اين مسئله را مطرح  بعضى از عناصر هستند كه يا بر اثر نادانى و يا بر اثر اينكه اصالً اسالمى و انقالبى فكر نمى
اين مسئله عالوه بر اينكه منطق اسالمى نيست و در ثانى اصالً ايران را حفظ . كه اول ايران، بعد ديگرانكنند  مى

. كردن و انقالب اسالمى ايران را حفظكردن مستلزم اين است كه ديگران را از ياد نبريم و به ديگران كمك بكنيم
آفريند و  اصالً  ها مى ها خواهد زد، در داخل توطئه ربهواال امريكا از طريق مزدورانش ايران را محاصره خواهد كرد، ض

ما بايستى كه موج انقالب اسالمى را هرچه بيشتر در جهان . دهند كه ما انقالب خودمان را حفظ بكنيم اجازه نمى
تنها در داخل از بين نبريم بلكه با اتخاذ موضع هجومى،  هاى مادى و معنوى نه گسترش بخشيم تا از طريق كمك

 .ترى مواجه كنيم پرياليسم و استعمار را با مشكالت هرچه تازهام
  
ترين مسئله در شرايط فعلى چه از جهت مسئولين چه از جهت مردم، در سطح داخلى و در  نظر شما مبرم به  

 خارجى چيست؟

اين بوده كه  نظر من آن چيزى كه براى امريكا چه قبل از پيروزى انقالب اسالمى و چه پس از آن مطرح بوده به  
انقالب با اسم اسالم به پيروزى نرسد و حاكميت اسالمى در اين كشور مستقر نشود و اگر مستقر شد درهم شكسته 

كند و خواهد كرد  كرده و مى هايى مى طور مستقيم و غيرمستقيم هميشه در ادامه اين فكر توطئه و امريكا به. شود
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همين جنگ كه فعالً داير است بين ايران و عراق و اين در چهارچوب كه اين انقالب را درهم بشكند، كه ما شاهد 
هاى اياالت متحده امريكا بوده كه عراق را تحريك به تجاوز كرده است، به اميد آنكه در همان روزهاى اول  سياست

ارى و خوشبختانه در اثر حاكميت اوج انقالبى و اسالمى بر سراسر ايران و فداك. جنگ انقالب را درهم بشكند
دهند، توانستند جلو تجاوز را بگيرند و به يارى خدا تجاوز را  مقاومتى كه نيروهاى رزمنده اسالمى از خود نشان مى

مسئله ديگرى . طوركلى از بين برود هم درهم خواهند كوبيد و جنگ هم ادامه خواهد داشت تا اينكه اين تجاوز به
شرايط كنونى ايران، امريكا مايل است در ايران دولت قوى  كه در حال حاضر بسيار حساس است اين است كه در

آنها هميشه كوشش . حاكم نشود و از آن طرف حاكميت اسالمى درهم شكسته شود و خشونت انقالبى از بين برود
ريق كار روى كار بياورند و يا خودشان روى كار بيايند تا بلكه بشود از ط رو و محافظه دارند كه در ايران عناصر ميانه

كم روابط حسنه بين ايران و غرب برقرار شود و بر نفوذ غرب افزوده شده و در آخر اين  روى كم كارى يا ميانه محافظه
يعنى االن نيروهاى ضدانقالبى عليه . نظر من االن بسيار حساس است اين چيزى است كه به. انقالب را از بين ببرند

هاى  كنند كه بلكه شرائطى را ايجاد كنند كه زمينه را براى جناح مى امريكا و بلوك غرب هستند، اينها متحداً عمل
شود  حتى كوشش مى. و اين مسئله خطرناك است. وجود بياورند كار متمايل به غرب در ايران به رو و محافظه ميانه

اقدامات و  طوركلى آن حساسيتى كه مردم ما نسبت به امپرياليسم و در رأس آن امريكا دارند، از بين برود و به
همين مسئله گروگانگيرى و اشغال النه جاسوسى كه از طرف برادران و . هاى ضدامريكايى محو شود فعاليت

شود كه  خواهران دانشجو صورت گرفت اقدام عظيمى بود در اين منطقه از جهان و االن مسئله طورى وانمود مى
تنها نفع ندارد بلكه ضرر دارد و  اصالً اينكارها نه قشرى از مردمى كه به اين موضوع توجه ندارند احساس كنند كه

چون اگر ما توجه . اين مسئله را بايد توجه داشت. طورى شود كه ديگر كسى جرأت نكند سراغ اين كارها برود
صورت خشن برخورد كرد  رسد به امام، به اينكه اصالً امام چرا اينقدر مقابل امريكا به كم مسئله مى نداشته باشيم كم

اگر توجه داشته باشيد از شروع انقالب اسالمى ايران از سال . رود اصالً اصل انقالب اسالمى ما محتوايش از بين مى و
كرد، برپايه مبارزات ضدسلطنتى و ضدامريكايى و ضدصهيونيستى  ، ابعاد انقالب اسالمى كه امام آن را رهبرى مى41

بعد ضد امپرياليستى و ضدامريكايى يكى از ابعاد مهم اين  پس. استوار بود و اين به خاطر حاكميت اسالمى بود
 .رود و همچنين بعد ضدصهيونيستى و همينطور حاكميت اسالمى شمار مى انقالب اسالمى به

 
شدند مسئله شاه را هم گفتند كه شاه در حال  كرد حتى مانع طرح مسئله سلطنت مى اگر امام مقاومت نمى    

كه شرائط حقوق بشر كارترى بود، بسيارى از اين  56توجه داشته باشيد در سال حاضر مطرح نشود و باز اگر 
خواستند سياست امريكا را  سياستمداران غيرانقالبى، يا مزدور متمايل به غرب، به انتخابات آزاد راضى شدند و مى

پاكستان و يا اسرائيل يعنى  سياست امريكا اين بود كه ا ايران كشورى بسازد مانند تركيه، يا. در ايران پياده بكنند
كشورهايى كه قدرت واقعى در دست يك ارتش مزدور و قوى متمركز شود و در ظاهر هم يك دموكراسى 

و داشتند به . هاى ضد و نقيض و احزاب مختلف باشد و سر مردم بند بشود به اين چيزها دهنده، روزنامه فريب
سرى سياستمداران ديگر كه  نهضت آزادى و جبهه ملى و يكشدند از جمله همين سران  انتخابات آزاد راضى مى
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اى از عناصر مجاهدين  كردند كه عده ها شرايطى را عليه ايران درست مى امريكايى 54در سال . دوره تكاملشان بود
كنم كه اصالً اين يك چيز امپرياليستى بود كه مجاهدين خلق را بيش از  خلق ماركسيست شدند و من فكر مى

. بعد يكدفعه منفجرش كردند، كه ماركسيست شد و ماركسيست از آب درآمد. در اين كشور بزرگ كردنداندازه 
ديدند  چون يك سرى از عناصرشان ماركسيست شدند و بعد به خيال خودشان شرائط ذهنى داشتند تدارك مى

از كمونيست بترسانند و شود و چه، كه مردم را  كمونيست چه مى. آيد به ايران اى واى، ماركسيسم دارد مى كه
توانيم هم با امريكا  هاى مهندس بازرگان در آن شرائطى بود كه ما نمى و حتى منطق. متمايل بكنند به امريكا

شد كه امريكا  بجنگيم و هم با كمونيسم و االن كمونيست و ماركسيست خيلى خطرناك است و شرائطى درست مى
تا . دادند كه امام از امريكا و نفت ديگر سخن به ميان نياورد ها مى امبراى امام پيغ 54در سال . ديگر مطرح نشود

 .اين است كه هميشه اين مسائل بوده است. ها مثالً راضى شوند كه چنان بشود امريكايى
شد و  هايى انداخته مى شود از طرف امام و يا سلطنت، يك سنگ يعنى وقتى كه امريكا يا صهيونيسم مطرح مى    

اگر يادتان . شوند ها راضى نمى آوردند كه امريكا مطرح نشود، كه امريكايى فشار مى. همين رقم بودهم  57سال 
وقت كارتر بدش نيايد كوشش  ها در ايران براى اينكه يك به ايران آمد بعد همين حقوق بشرى 56باشد كارتر سال 

بوده است و بعد ضدامپرياليستى انقالب پس اين مسئله در گذشته . كردند كه تظاهرات برعليه كارتر صورت نگيرد
خواستند بگيرند و ما بايد  در گذشته هم مى. خواهند از انقالب بگيرند اين بعد را مى. اسالمى در همه مشهود است

مواظب باشيم تا هرچه بيشتر اين بعد را تشديد كنيم دشمن بزرگ ما در اين كشور امريكا است، البته همه 
المللى نباشد ناراحت هستند، ولى  نظام اسالمى كه مستقل باشد و متكى به هيچ قدرت بينها از حاكميت  ابرقدرت

كنند كه اين حساسيت  ولى دارند كوشش مى. شيطان بزرگ در اين كشور امريكا است و امريكا نبايد فراموش بشود
نويسند يا از طريق  كه مطلب مىضدامريكايى را از مردم بگيرند و اين چيزى است كه بايد تمام برادران و  خواهرانى 

كنند آن را از ياد نبرند و مسئله مهم ديگر همان حاكميت اسالمى است كه اساس انقالب  هاى گروهى كار مى رسانه
شود  خاطر اسالم و بخاطر خدا بود و براى حاكميت اسالمى بنابراين هرچه در ايران مطرح مى هايى به خون. ما است

 .زند آزاد است رر نمىاگر به حاكميت اسالمى ض
تنها محكوم است بلكه بايستى سرسختانه آن را  اما اگر بنا باشد كه در تعارض با حاكميت اسالمى قرار بگيرد نه    

آزادى در چهارچوب . ما با طرح مسئله آزادى به شكلى كه با حاكميت اسالمى تضاد داشته باشد، مخالفيم. كوبيد
سى آزاد است و اين آزادى تا وقتى است كه به توطئه ضدحاكميت اسالمى حاكميت اسالمى محترم است و هرك

وجه اجازه  هيچ ما به امريكا به. نيانجامد و يا اينكه آزادى باعث نشود كه بخواهد امريكا در اين كشور آزاد بشود
آغاز  41ر ايران از سال بنابراين بايستى ابعاد گوناگون انقالب اسالمى را كه د. دهيم كه در اين كشور آزاد بشود نمى

گيرد كه اينها از ياد  هايى صورت مى شده و به پيروزى رسيده براساس همين ابعاد و محورها از ياد نبرد، چه كوشش
 .گيرد ها را مى برود كه طبيعى است مقاومت مردم ما جلوى اين كوشش
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سياسى بين ليبى، الجزاير، سوريه، و ايران  موضع شما در برابر كشورهاى پايدارى با توجه به اينكه اخيراً روابط  
 توسعه يافته و خصوصاً كشور ليبى كه شما عالقه خاصى به آن داريد، چيست؟

اوالً بايد ببينيم قبل از پيروزى انقالب در . مسئله اين است كه ما معتقديم در ايران انقالبمان پيروز شده است  
جهان غيراسالمى از انقالب ما حمايت و با رژيم پهلوى بشدت  ايران چه كشورهايى و چه عناصرى در جهان حتى

دانند كه ليبى تنها كشورى  هاى مختلف، همه افراد مى كردند؟ طبيعى است كه پس از بررسى مبارزه و مخالفت مى
ليبى بود در جهان كه حاضر نشد در زمان شاه با ايران روابط ديپلماتيك داشته باشد، يعنى از آن موقعى كه انقالب 

گاه اين روابط دوباره برقرار نشد تا اينكه انقالب اسالمى در  به پيروزى رسيد روابط ايران و ليبى قطع شد و هيچ
خواهيم  كنيم و كشورهاى جهان سوم را و مى آييم كشورهاى دنيا را بررسى مى ما وقتى كه مى. ايران پيروز شد

كنيم كه چه كشورى در رابطه با انقالب ما به ما  ررسى مىروابط حسنه داشته باشيم، طبيعى است كه مواضع را ب
 -سوريه  - ليبى  - ما پس از پيروزى انقالب اسالمى به اين نتيجه رسيده بوديم كه بايد محور ايران . تر است نزديك

هاى  الجزاير را تشكيل بدهيم كه اين محور در چهارچوب مبارزات ضدصهيونيستى و ضدامپرياليستى فعاليت
خصوص در مسائل اقتصادى  گانه و به عنوان محور پنج و مؤثرى داشته باشند و همچنين انقالب فلسطين به مشترك

گويم  البته من اين را نمى. اى براى ما داشته باشد كننده توانست در اين همگامى نقش تعيين و مسائل نفتى هم مى
صالح استراتژيك معتقديم كشورهاى اسالمى كه داريم، بلكه ما از جهت م كه تنها براساس مصالح شخصى قدم برمى

كرديم كه اگر ايران، ليبى و الجزاير متحداً  تر هستند، بايد بيشتر همگام باشند، ما همچنين فكر مى به ايران نزديك
عمل بكنند، مثالً در اوپك، طبيعى است كه برخى از كشورهاى عضو اوپك هم با آنها همگام خواهند شد و 

هاى  المللى حاكم و قدرتى در مقابل سياست وپك و درنتيجه بر بخش مهمى از منابع نفت در سطح بينتوانند بر ا مى
متأسفانه ليبى چوب قطع روابطش را با ايران در . اين بود كه ما عنايت داشتيم كه اين مسئله بشود. خارج بشوند

ا بعد از انقالب اسالمى ايران هم اين روابط داشت ت واال اگر ليبى با ايران در زمان شاه رابطه مى. زمان شاه خورد
يافت، همچنانكه سلطان قابوس با ايران رابطه داشت و حتى مثالً نمايندگانش از طريق آقاى دكتر يزدى  ادامه مى
كه متوجه شدند آنها نمايندگان سلطان قابوس  شدند كه با امام مالقات بكنند وامام در بين مذاكره هنگامى برده مى
و . كردند كه اصالً رابطه برقرار نشود اما ليبى چون با ايران رابطه نداشت كوشش مى. به آنان حمله كردندهستند، 

عامل مهم اجراى اين سياست در دولت موقت عباس اميرانتظام بود كه هرموقع مسئله فلسطين و مسئله ليبى طرح 
كردند كه روابط با ليبى برقرار نشود تا از  مى صدر بحرانى شد، ايشان مسئله را از طريق طرح مسئله امام موسى مى

بنابراين . طرف ليبى هم روابطش با ايران بد باشد آن طرف آقاى صدر از صحنه سياست لبنان خارج شده و از آن
خواست  ها هم مى هاى لبنان خارج كرده بود، همان سياست هايى كه آقاى صدر را از صحنه سياست همان سياست

وزير ليبى  هم بزند و چيز عجيبى كه در اين مسئله بود اين بود كه اين آقاى جلود نخست بى را بهروابط ايران و لي
نفرى و بنا بود كه بروند و با امام مالقات كنند، ولى از طريق دفتر آقاى نخست  آمده بود ايران در يك هيئت پنجاه
شد نماينده  ر عين حال همان شب كوشش مىشد كه امام ايشان را نپذيرند و د وزير وقت آقاى بازرگان كوشش مى

شد كه روابط ايران و مصر برقرار  هايى مى طرف كوشش كه امام اين مالقات را رد كرد و از آن. سادات را امام بپذيرند
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اش را با چنين  چون بعد از اينكه مصر قرارداد كمپ ديويد را امضاء كرد طبيعى بود كه دولت انقالب رابطه. بماند
هايى آب  اين سياست را خوب بايد همه خواهران و برادران توجه داشته باشند كه از چه انگيزه. طع بكندرژيمى ق
كار بردند اين بود كه درجواب نامه قذافى قطع روابط ايران و مصر را به قذافى  آن وقت سياستى كه امام به. ميخورد

طور انقالب را رهبرى  م امام امت بود كه اينجانبه فكرى و سياسى اسال بشارت دادند و اين حاكى از رشد همه
پس مسئله ليبى . كردند طور برخورد مى كرد، ولى افرادى بودند كه اصالً درك اسالمى و انقالبى نداشتند و آن مى

تواند هماهنگ  براى ما از اين جهت ارزش داشت كه همگام بشويم با يك كشور اسالمى كه در بسيارى از مسائل مى
بينيم كه ليبى بهترين كشورى است كه همكارى مادى و معنوى و فكرى با اين انقالبى و  ن هم مىباشند و اال

هم كمك . كند اسالمى دارد و در اين جنگى كه ما عليه عراق داريم ليبى از همه كشورها بيشتر از ايران حمايت مى
پس مسئله ليبى نه به خاطر اين . ه داشتكند و هم تبليغاتش كه بهترين تبليغات است و اين مسائل را بايد توج مى

گوييم كه با هر كشورى كه مواضعش به مواضع ما بيشتر بخورد ما  است كه ما با آنها خويش و قوم هستيم، ما مى
 .ها بايد همگام و متحد بشويم عليه ابرقدرت

  
جريان ضرر كرده به نظر شما گويند ملت ايران در اين  ها نظر شما چيست و اينكه مى در مورد حل مسئله گروگان  

 تا چه حد درست است؟

گيرى در چه شرايطى صورت گرفته است؟ مشخصاً در شرايطى صورت  ما بايد ببينيم كه اصالً مسئله گروگان  
كم روابط با امريكا  رو حاكم باشد كه كم خواست در ايران يك دولت ميانه ها دلشان مى گرفته است كه امريكايى

وقتى كه برادران و خواهران دانشجوى . آوردند نه فكرى و سياسى براى اين مسئله را فراهم مىحسنه بشود و زمي
خشونت ضدامريكايى . پيرو خط امام آمدند النه جاسوسى را اشغال كردند اين مسئله مثل بمب در جهان صدا كرد

در پاكستان در همان روزهاى  همبستگى اسالمى كه در داخل ايران بلكه در كل منطقه اوج گرفت كه. افزايش يافت
اول هفت مركز امريكايى، از سفارتخانه، كنسولگرى گرفته تا دفتر فرهنگى و انجمن پاكستان و امريكا را به آتش 

در بيروت سفارت امريكا به . طرف سفارت امريكا شروع شد در كويت اولين تظاهرات عظيم ضدامريكايى به. كشيدند
خانه امريكا به آتش كشيده شد و خالصه اين قضيه موجى را در جامعه اسالم  در ليبى سفارت. آتش كشيده شد

امام اين مسئله را قوياً تائيد كردند و اين همان بعد ضدامپرياليستى و ضدامريكايى بو دكه از اول . وجود آورد به
ا را كه مايل بود هاى امريك بنابراين سياست. مبارزه انقالب اسالمى بوده وهمينطور بر شدت خود ادامه داد

شرايط اصالً طورى بود كه آقاى بازرگان و آقاى . روها در ايران حاكم باشند درهم شكستيم كاران و ميانه محافظه
شد كه حتى ياسرعرفات  يزدى و آقاى چمران اينها به الجزاير رفتند و با برژينسكى مالقات كردند و آنجا كوشش مى

ما يك چنين شرايطى . وى حاضر نشده بود در آن مالقات شركت كندرا هم در آن مالقات شركت بدهند كه 
هاى  براى جهان فاش كرديم كه سفارتخانه. داشتيم و اين شرايط را بهم زديم و امريكا را در جهان رسواتر ساختيم

دى كه از طرف اسنا از آن. دانستند دانند ولى برخى از مستضعفين نمى ها مى خانه است، خيلى امريكا واقعاً جاسوس
هاى غربى و امريكايى داشتند  داخل النه جاسوسى كشف شد، بسيارى از افرادى كه متمايل به غرب بودند، سياست
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ماه ما اين استفاده اسالمى و  13خوب بعد از . دست آورديم براى ما افشاء كردند و اينها آثار عظيمى بود كه ما به
مسئله به يك صورتى حل شود و مجلس شوراى اسالمى به دولت  سياسى و انقالبيمان را كرده بوديم و بنا شده

حلى رسيد و  اختيار داد كه مسئله را حل بكند و مسئله را حل كردند و بعد به مجردى كه مسئله به يك راه
گيرى مخالف بودند و از اين خشونت  ها و عناصرى كه اصالً با اصل گروگان هاى امريكايى از ايران رفتند تيپ گروگان

اى واى چه شد و ما ضرر كرديم نه، ما ضرر هم  آمد يكدفعه اين مسئله را علم كردند كه ضد امريكايى خوششان نمى
اما اينكه ما امپرياليسم . ما به اندازه آن تعداد گروگان كه گرفتيم بسيار استفاده سياسى و مادى كرديم. نكرديم

هاى زياد  امريكا پيروز شويم اين احتياج به ادامه مبارزه و فعاليتها بر  امريكا را نابود بكنيم و مثالً در همه زمينه
. دهد ايران انقالبى و اسالمى اگر بماند وخواهد هم ماند به مبارزات خودش ادامه مى. خوب، آن هم ادامه دارد. دارد

ى سر ما رفته وجود بياورند كه مثل اينكه كاله اما عناصرى كوشش كردند كه يك ذهنيتى براى بعضى از مردم به
انگيزه آنها يكى اين است كه بخواهند استفاده تبليغاتى بكنند، بخاطر اين كه دولت را از . طور نيست است نه اين

بايستى توجه داشته  بين ببرند و تضعيف بكنند و يكى هم اصل اقدام ضد امريكايى را به لجن بكشند كه ما مى
رئيس كميسيون روابط خارجى سناى » چارلز پرسى«گان و چه ها چه ري باشيم كه در شرايط كنونى امريكايى

امريكا و ديگر محافل امريكايى اينها همه كوشش دارند دولت را تضعيف كنند و به سقوط بكشانند ما بايد مواظب 
باشيم، دولت را تقويت بكنيم تا از استحكام بيشترى برخوردار بشود و عناصرى كه در ايران دولت را تضعيف 

 .د وميخواهند آن را به سقوط بكشانند دانسته ندانسته با امريكا همكارندكنن مى
 1359اسفند  9كيهان،     

  
 25ضميمه  
  
  االسالم محمد منتظرى و توضيح ميزان نامه حجت 
اى به دفتر روزنامه ارسال  االسالم محمد منتظرى در دادگاه اميرانتظام ايشان نامه دنبال چاپ متن شهادت حجت به 

 .گذرد اند كه عين نامه در زير از نظر خوانندگان مى داشته
  

  آقاى مدير مسئول روزنامه ميزان    
  پس از سالم 
ام،  در رابطه با مطالبى كه در دادگاه عباس اميرانتظام گفته 6پاراگراف  3ستون  6صفحه  7/3/60در روزنامه ميزان  

و اى كاش همه مطالب اينجانب . ربوط به دادگاه اصالح گرددتحريفى صورت گرفته كه اميد است در همان صفحه م
 .كرديد تا حقايق روشن شود را درج مى

ام كه سران تمام دستجات جبهه ملى، حزب ايران، پان ايرانيسم، فروهر و نهضت آزادى و دكتر بقايى،  بنده گفته    
شد كه انگليس ضعيف است و  ستدالل مىگونه ا منطقشان اين بود كه بايد با يك قدرت خارجى كنار آمد و اين

 .شوروى ملحد و كمونيست، پس امريكا
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ام، كه اين نقل  ايد كه من شخصاً اين حرف را از تمام سران نهضت آزادى شنيده كه در روزنامه نوشته در صورتى    
 .ام وجه صحيح نيست، من فقط از آقاى بازرگان شنيده هيچ به

  محمد منتظرى    
  
 :اى كه به نوار دادگاه كرديم در اصل نوار اينچنين بود مراجعه در: ميزان 
ام هم از آقاى بقايى  ام و هم از آقاى فروهر شنيده ام و از آقاى سنجابى شنيده اين را من هم از آقاى بازرگان شنيده 

 .شتنداى بودند كه اين فكر را دا ها و هم از آقاى شريعتمدارى اينها يك مجموعه شنيدم، از اين تيپ
شده شهادت آقاى منتظرى عيناً از روزنامه اطالعات  داريم كه متن چاپ ما ضمن تصحيح اين متن اعالم مى    

 )جز موارد بسيار كمى به(اقتباس شده بود 
زيرا اين (ضمناً از آقاى محمد منتظرى به خاطر خواندن بسيار دقيق ميزان و عالقه فراوان ايشان به روزنامه ما     

االسالم محمد منتظرى فقط براى ما نامه  را روزنامه اطالعات چند روز پيش از ما انجام داده بود ولى حجت اشتباه
 .كنيم تشكر مى) اند فرستاده

 1360خرداد  13ميزان،     
  
 26ضميمه  
  
  در حاشيه دادگاه اميرانتظام و بيانات شيخ محمد منتظرى 
هاى خود را بزنند و مستمعين آرام و سربراهى جلوشان  ستند حرفتوان آقاى محمد منتظرى  كه در مجلس نمى 

عنوان كمك  عنوان شاهد و در معنا به نبود ديروز از آرامش حاضرين جلسه دادگاه اميرانتظام استفاده كرده، ظاهراً به
 .شود اى از آن نقل مى به نماينده دادستان حضور يافته بودند و داد سخن دادند كه خالصه

ز يك يا دو مورد كه نقل عبارتى از ديگرى بود هيچ قسمت از بيانات ايشان جنبه شهادت نداشت و از روى ج. 1    
 .اند پرداختند اوراق مستند دادگاه و تفسير براى وقايعى كه خود شاهد آن نبوده

م در نقش مدافع عنوان شهادت له آقاى اميرانتظا آقاى رئيس دادگاه توضيح دادند كه چون آقاى بازرگان به. 2    
 .داده شد) عنوان مدعى و در معنا به(عنوان شاهد  اند لذا به آقاى منتظرى اجازه صحبت به بيان مطلب كرده

اند در ارتباط با دعواى  ولى از آنجا كه آقاى بازرگان تمام اعمال و اقوالى را كه خود گوينده عامل و يا شاهد بوده    
عنوان  ايستى مقدمات و تفسير آنها را هم بيان كنند و اين تفاسير است كه بهب كردند ناچار مى مطروحه بيان مى

ها را گفتند كه در شأن دادستان است و نهايتاً در شأن  دفاع تلقى شده بود در صورتى كه آقاى منتظرى همان
 .دادگاه است كه در متن رأى بيان شود

تبرئه شود فالن و فالن خواهد شد و گفته خواهد شد كه  آقاى منتظرى ضمناً تهديد كردند كه اگر اين متهم. 3    
مگر ايشان اطالع ندارند كه اين حرف ... و... هاى او نبوده و هاى امريكا و دخالت كشى اصالً امريكايى نبوده اصالً آدم

فرمايند كه وزير مراجعه ) موسوم به بيانيه الجزاير(ها  قرارداد آزادى گروگان 1لطفاً، به ماده . قبالً گفته شده است
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نمايد كه سياست اياالت متحده اين  اياالت متحده امريكا تعهد مى«مشاور دولت امضا و تصديق نموده است كه 
صورت مستقيم و يا غيرمستقيم سياسى و يا نظامى در امور داخلى ايران  است و از اين پس اين خواهد بود كه به

 ».مداخله ننمايد
خواهيم كه اوالً روزى در مورد  اند مى ديدترين ايام از گفتن حرف حق نترسيدهاز آقاى منتظرى كه در ش    

امضاكننده آن بيانيه بر شهادت دهند ثانياً سعى فرمايند خلوص نيت و قاطعيتى كه در ايشان هست در آن حد 
 .طرفى و انصاف را بپوشاند غليان بماند كه بى

ين نسبت به هيچ فردى كه حتى در ذمه حكومت اسالمى باشد روا ثالثاً تا حكم محكوميتى صادر نشده است توه    
 .ندارند

بودن كافى  صحيح است، اما صرف مسلمان) آيد دروغ ترجمه كند مسلمان نمى(اظهارات آقاى منتظرى كه . 4    
م زبان ه هاى فارسى حتى براى فارسى طور كه بسيارى اوقات درك نوشته همان. براى دانستن زبان خارجى نيست

بودن كه عصمت از گناه  عالوه صرف مسلمان طريق اولى وجود دارد به شود، اين اشكال در ترجمه به مشكل مى
 .آورد نمى
شده توسط كسانى كه اطالع  ترجمه انجام. گيرند را مبنا مى» فاسق«انصاف دهيد سند تنظيم شده توسط     

را يعنى كسانى كه در » عادل«يست كه گفته بسيارى شهود آيا بهتر ن. گيرند چندانى از زبان خارجى ندارند مبنا مى
 اند نيز مبنا بگيرند؟ متن وقايع بوده و ديده

عنوان شاهد گفتند امريكا قبل از انقالب و بعد درصدد بود و  آقاى منتظرى در تفسير اسناد پرونده و نه به. 5    
رند كه دولت موقت به فرمان امام سركار آمد و با آيا در اين گفتار توجه دا. تماس داشت كه چه كسانى را بياورد

 تصديق امام به ديانت و صداقت رئيس آن استعفا داد؟

از مظاهر . صحيح است و كامالً درست. آقاى منتظرى گفتند انقالب به منظور حكومت و حاكميت اسالم بود. 6    
كنيم به بيانيه الجزاير و اليحه تقديمى  مىاز ايشان خواهش . حكومت آن است كه دعوا نزد قاضى طاغوت برده نشود

هاى صالحه داخلى منصرف شده به داورى  كند از دادگاه به مجلس مراجعه فرمايند كه ايران و ايرانيان را ملزم مى
 .داورانى كه امريكايى نيز در ميان آنها هست تن دردهند

شاپور بختيار جاسوس خواندند و به كرات در جلو آقاى منتظرى در بيانات خود آقاى اميرانتظام را هم پايه . 7    
هتك حرمت و حيثيت كسى كه به «گويد  قانون اساسى مى 36اصل . دادگاه اسالمى انواع افترائات وارد ساختند

 ».هرصورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيدشده به
نى نبايد توهين كرد آيا توهين و افترائات شديد به متهمى كه هنوز گناه او ثابت نشده جايى كه به محكوم زندا    

شود به احترام لباسشان و به احترام پدرشان از غليان زايد احساسات خود  است رواست؟ از ايشان تقاضا مى
 .ايش ندهيدجلوگيرى كرده و مخالف را تحمل نمايند و هر مخالفى را به انواع توهينات و اتهامات آر
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دانم ايشان اطالع نداشتند يا  نمى. آقاى منتظرى گفتند كارى شد كه عليه ورود كارتر تظاهرات نشود.  8    
نام  فراموش كردند كه تظاهرات عظيمى به عمل آمد و عده بسيارى را گرفته و محاكمه كردند كه پرونده آنها به

 .گسترى متعهد به دفاع از اين زندانيان اقدام نمودندموسوم شد و وكالى داد) تظاهرات ضدكارترى(پرونده 
بيرون . ها را بيرون فرستادند طريق عده زيادى از امريكايى و باالخره آقاى محمد منتظرى گفتند به اين. 9    

عنوان سرراهى اين مسافرين تقديم شد بيشتر بود يا احتماالً آن  گروگان و مبلغ ناچيزى كه به 52فرستادن 
 وقت بيرون رفتند؟ ها كه آن ىامريكاي

 1360ارديبهشت  22ميزان،     
  
 27ضميمه  
  
  اطالعيه مجاهدين انقالب اسالمى در مورد محاكمه اميرانتظام 
. نظرات خود را در قبال دادگاه عباس اميرانتظام اعالم كرد اى نقطه سازمان مجاهدين انقالب اسالمى با انتشار بيانيه 

 :برشمردن سوابق زندگى اميرانتظام و نحوه فعاليت وى در نهضت آزادى ايران آمده است در اين اطالعيه ضمن
در مورد » ها افشاءشده«پردازيم كه ادعاى ايشان و ديگر  اينك با توجه و دقت در اين سابقه زندگى به اين نكته مى 

هاى  حت اسناد در بيانيهاسناد جاسوسخانه چيست و چگونه هست؟ در اينجا گذشته از مطالبى كه پيرامون ص
ها در برابر دانشجويان  گيرى بررسى موضع« 47و شماره » جريان انحرافى در درون انقالب را افشاء كنيم« 41شماره 

 :سازيم كه آورديم، خاطرنشان مى» مسلمان پيرو خط امام
ك همراه با اويسى، دانيم نخستين كسى كه صحت اسناد را زير سؤال كشيد تيمسار مدنى بود كه اين مى -    

» ها افشاشده«بختيار، نزيه، اشرف و ديگران به توطئه عليه نظام جمهورى اسالمى مشغول است و پيش از آن، همه 
 .هاى خود را توجيه كرده و براى آن دليل بتراشند كردند تماس سعى مى

ه عمالً صحيح بوده است و در دانيم كه تاكنون اسناد جاسوسخانه در مورد تماس افراد افشاشد همچنين مى -    
ها  آيا باز هم ترديدى هست؟ عملكرد و نوشته... اى و خسرو قشقايى و ماهيت مدنى، نزيه، متين دفترى، مقدم مراغه

 .هاى اينان اينك گواه صادق درستى اسناد است و گفته
هاى متعدد و آشكارى تن  گويى دار سازند، به تناقض اند صحت اسناد افشاشده را خدشه همه كسانى كه كوشيده -    
جعلى و ساخته امريكاييان عليه «. »جعلى و ساخته دست دانشجويان خط امام است«: اند، از آن جمله داده
ها  اى اينها كار عناصر روسيه و توده«. »اند دهندگان به زبان فارسى تسلط نداشته گزارش«. »هاى مؤثر است چهره
دليل عدم تائيد مقامات مسئول و متخصص  به«، »روى نقشه و برنامه بوده توسط فاسقين تهيه شده و از«، »است

عنوان يك مقام  مذاكرات و مكاتبات به«، »ترجمه اسناد به فارسى درست انجام نشده«، »فاقد ارزش قانونى است
ر از قانون ها نشانگر تالش اينان براى فرا كه اين تناقض... و» مسئول دولت و با اجازه دولت انجام گرفته است

 )63.(است
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راستى اگر اسناد جعلى است، پس اصرار بر اينكه ترجمه آن مغرضانه است و ناشيانه يعنى چه؟ و اگر ساخته  به    
دست امريكاييان است و از روى نقشه صورت گرفته، پس ادعاى اينكه اينها استنباطات شخصى جاسوسان بوده 

 دهد؟ اند، چه معنى مى است و يا آنكه آنها به فارسى تسلط نداشته

بوده است، چه دليلى ... و سرانجام اگر اينها ساخته دست فاسقين است، ادعاى اينكه مذاكرات با اجازه دولت و    
 است؟

: ديديم كه كارشناسان تعيين شده از سوى دادگاه انقالب نيز صحت ترجمه آنان را تائيد و اعالم نمودند كه. 4    
وسى مربوط به عباس اميرانتظام توسط دو نفر از موثقين دادگاه انقالب انجام و صحت بررسى اسناد النه جاس«

. »هاى بعضى از مغرضين مخالف خط امام تائيد گرديد گويى ترجمه برادران دانشجوى خط امام به خالف ياوه
 )ارديبهشت 12اطالعيه دادستانى انقالب، اطالعات (

فهميد كه با رفت  قدر نمى اين) 64.(كرد ها درست مى كردن شخصيت اماگر امريكا اسناد جعلى براى بدن. 1    
... ها و كردن آيةاللَّه منتظرى بايست به فكر بدنام ها، انقالب ما شكست نخواهد خورد، بلكه مى ها و نزيه اميرانتظام

د اينها رسماً اعالم گذشته از آن مگر خو. زد ديگرانى باشند كه مسلماً كناررفتنشان از صحنه به انقالب ضربه مى
كردن رابطه با امريكا اهميت فراوان  دانند و براى عادى اند كه مثالً خطر روسيه را خيلى بيشتر از امريكا مى نكرده
 .قائلند

ها ناشى از شيوه تفكر بوده، يعنى تفكرى  ضمناً باز هم خاطرنشان سازيم كه ما قبول داريم برخى از اين تماس    
و روشن است كه اين چنين ) 65(»امريكا را شيطان كبير بدانيم، ماركسيسم شيطان اكبر استاگر «گويد  كه مى

تواند  ايم اگرچه جاسوسى به معناى خاص كلمه نيست، ولى مى نشان داده 41تفكرى همچنان كه در بيانيه شماره 
كند كه اگرچه مجازات  فاوتى مىآمدهاى بسيار خطرناكى از جمله بازگشت امريكا را داشته باشد و آيا عمالً چه ت پى

اخروى آنها بنا به تشخيص پروردگار متفاوت باشد، ولى قابل توجه است كه در ميان اين طرز تفكر امكان دارد 
توان صرفاً به حساب آن طرز  افرادى جاسوس به معناى واقعى كلمه نيز وجود داشته باشند كه عملكرد آنان را نمى

 .نه محاكمه و مجازات شوندتفكر نهاد، بلكه بايد قاطعا
اندازيم تا مردم بيشتر  اكنون در همين رابطه نگاهى كوتاه به كيفرخواست و همچنين اسناد عباس اميرانتظام مى    

 :اتهامات وى در كيفرخواست چنين آمده است. در جريان ماهيت آن قرار گيرند
 :ه جاسوسان امريكايىارائه اطالعات و نقاط ضعف انقالب و حكومت نوپاى آن ب. 1    
 :هاى وى با جاسوس امريكايى دقت كنيد به برخى درددل    
 .»كنند هاى انقالب بر ضد دولت كار مى ها و پاسداران انقالب و دادگاه همه از امام گرفته تا كميته«    
 :خوانيم به سفارت امريكا در تهران از قول انتظام مى» ونس«در گزارش     
دست  هاى مجلس را به ين حقيقت اقرار كرده كه روحانيون در انتخابات آينده بيش از نيمى از كرسىانتظام به ا«    

 .»سال با روحانيون درگير باشند 4خواهند آورد و به امريكا و ديگران تذكر داد كه مجبور خواهند بود مدت 
 )نقل از كيفرخواست دادستانى(    
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افشاگرى «توانيد به كتاب  هاى او به امريكا مى ه رابطه وى و راهنمايىبردن بهتر و بيشتر ب ضمناً براى پى    
 :رجوع نموده و مطالب روشنگر بسيارى در اين زمينه داد) 10جلد (دانشجويان مسلمان پيرو خط امام 

گزارشى به سفارت تهران داده كه » ونس«: براى همان جاسوسان» نفوذ مذهب در سياست«اعالم نگرانى از . 2    
 :گويد چنين از قول وى مى ر آن ايند

 .»انتظام خيلى نگران نفوذ مذهب بر سياست بود«    
 .بردن نهادهاى انقالبى سازى و توطئه با همكارى عوامل جهت از بين زمينه. 3    
در دفتر يادداشت روزانه او در مورد مجلس خبرگان : سازى و اقدام در جهت انحالل مجلس خبرگان زمينه. 4    
در قسمتى از دستخط آقاى اميرانتظام . گردد خوبى روشن مى طالبى كه به دست خود وى نوشته شده، مطالب بهم

 :خوانيم مى
آن را از طريق جرايد و راديو و ) انحالل مجلس خبرگان(قرار گذاشته بوديم كه بالفاصله پس از تصويب «    

شب به درازا كشيد، حتى  30/10ه جلسه تا ساعت تلويزيون به اطالع مردم برسانيم و به همين دليل بود ك
العاده چاپ  صورت فوق ها را آماده نگاه داشته بوديم كه در همان ساعت شب بتوانند مصوبه دولت را به روزنامه
 .»كنند
ن را اى از افراد هيئت دولت به ديدن امام رفتند، طرح را مطرح كردند، پرواضح بود كه امام آ فردا بازرگان و عده«    

وشش  درصد بود، ولى در عوض سى كه اگر قبالً اعالم شده بود، شانس ردكردن آن ده درحالى. رد خواهند كرد
شدن قانون اسالم، آخونديسم بر مملكت  جاى پياده كنند به دليل وضع خاص زمان فكر مى ميليون مردم كه به

نقل از متن . (»خواستند رگان را از ايشان مىخواستند و تحت رهبرى امام بازگشت باز حكومت خواهد كرد، بپا مى
 .توان اضافه نمود بر اينها مى) كيفرخواست

وزير امور خارجه امريكا در : كردن روابط با امريكاى جهانخوار برخالف جهت انقالب تالش در جهت عادى. 5    
 :گويد كه اميرانتظام گفت مىكند، چنين  گزارش به سفارت تهران كه نتيجه مالقات ايادى امريكايى را گزارش مى

كردن روابط با امريكا بايد به آهستگى پيش رود تا سوءظن كسانى را كه نظر خوبى نسبت به امريكا  عادى«    
اللَّه خمينى مالقات  مسلماً االن خيلى زود است كه بشود با آيت«: كند به دنبال آن اضافه مى. »ندارند، برنيانگيزد

اظهار داشت كه نگرانى شديد او از بابت روابط ايران با دولت اياالت متحده است، نه از بابت  انتظام در انتها«. »كرد
 )10افشاگرى شماره  68صفحه . (»مطبوعاتى كه ممكن است براى پول درآوردن مسائلى را بنويسند

. »ابينه بازرگان بوده استكردن روابط بين ايران و امريكا در ك اميرانتظام يكى از مؤثرترين مدافعين عادى«و يا     
 )10افشاگرى شماره  71صفحه (

، 10افشاگرى جلد  77و  76در صفحه : توهين به مردم و انقالب در مقابل جاسوسان براى خوشامد آنان. 6    
 :گويد پردازد و مى اميرانتظام به بيان مشكالت دولت موقت براى جاسوس امريكايى مى

دهند كه خودش امور مملكتى را انجام دهد و اين  كادر دولتند، به دولت اجازه نمىمردم زيادى كه در خارج از «    
 )10افشاگرى جلد  77صفحه . (»مردم حتى دانش يا تخصص اداره مملكت را ندارند
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كه البته : هاى مخفيانه و بيشتر با جاسوسان امريكايى هايى براى تماس آوردن موفقيت دست تالش در جهت به. 7    
كند كه حتى ارتباط  شان به سوئد در همين رابطه بوده كه قبل از سفر خوشبينانه ادامه ارتباط استقبال مىسفر اي
 .»هاى خود را بزنيم توانيم حرف آنجا يعنى استكهلم بهتر از واشنگتن و تهران مى«، »تر نيز خواهد شد ساده
سفرش به سوئد باعث اين نخواهد شد كه  انتظام خوشبين بود كه«: گويد كاردار سفارت در اين زمينه مى    

 .»عنوان كانال ارتباطى بين دولت ايران و امريكا قطع شود اش به وظيفه
. »هاى خود را بزنيم توانيم حرف در آنجا بهتر واشنگتن و تهران مى. او حتى گفت ارتباط ساده نيز خواهد شد«    

انتظام در حقيقت عالقه به ادامه «: گويد چنين مى و سفير امريكا در سوئد اين) 10افشاگرى جلد  78صفحه (
كوشد تا دوباره روابط دوجانبه خوبى را بين ايران و امريكا برقرار  رسد خالصانه مى نظر مى تماس با امريكا دارد و به

 .»كند
هاى انتظام در  همچنين از تالش«: تالش براى انتقال وسايل و ابزار مخابراتى نظامى امريكا موجود در ايران.  8    

دادن وسايل مخابراتى نظامى تشكر كردم و به او توجه  مورد انتقال ذخاير خواربار ارتش امريكا در ايران و بازگشت
. ايم رو شده خاطر تعدد مراكز قدرت با مشكالتى در مورد كنترل وسايل و اموال مربوط روبه دادم كه ما همچنان به

 )10افشاگرى جلد  75نقل از صفحه . (»ذخاير حل نشده است انتظام تعجب كرد كه چرا هنوز مسئله
سازمان مجاهدين انقالب اسالمى در پايان خطر وابستگان به غرب را مورد تأكيد قرار داده و از دادگاه انقالب     

م اى به خط راستين اما ها واقع نشده و با قاطعيت عمل كند تا خدشه اسالمى خواسته است كه تحت تأثير جوسازى
 .وارد نيايد

 1360بهشت  اردى 27كيهان،     
  
 28ضميمه  
  
  پدر اميرانتظام مسلمان بوده و در بهشت زهرا به خاك سپرده شده است 
عنوان رياست دادگاه انقالب  با مهر جبهه آزاديبخش مستضعفين جهان به 6/2/1360اى به تاريخ  اخيراً اطالعيه 

 :ر و در قسمتى از اين اطالعيه چنين آمده استمركز درباره عباس اميرانتظام منتش
وسيله برادرمان محمد منتظرى  اش عباس روافيان فرزند ميرزا يعقوب يهودى است به اميرانتظام كه نام اصلى«    

 »...مسلمان شده هاى مطبوعاتى يادآورى كرده است كه اين يهودى تازه ها و مصاحبه بارها و بارها در كنفرانس
 .اين مورد در اطالعيه مذكور ادعا شده است دروغ محض است آنچه در    
ها را نتوانسته است تحمل نمايد و با پدر اميرانتظام آشنايى داشته، طى  گونه ادعاها و تهمت برادرى كه اين    
يرانتظام مرحوم يعقوب ام» قبر«هايى از  بودن پدر اميرانتظام را تأييد نموده است، و با ارسال عكس اى مسلمان نامه

 :در قسمتى از نامه چنين آمده است. زهرا، ادعاى دروغين اطالعيه مذكور را ثابت كرده است در بهشت
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آيا اين شيوه مسلمانى است؟ كه وقتى پس از سندسازى فاسقين و افشاگرى ديگران مطلب و قرينه و شاهد «    
انگيز و مشمئزكننده  گونه اعمال اسف كنند به اين كردن ايرانى مسلمان مبارزى پيدا نمى قابل اعتنايى براى بدنام

 »...دانند؟ زنند و هر روشى هرچند ناپسند و مذموم و ضداسالمى را براى مقصود خود مجاز مى دست مى
معهذا از آنجا كه وظيفه هر مسلمانى كمك و دستگيرى و راهنمايى و هدايت هر مخلوق خداوند است و براى     

مرحوم يعقوب اميرانتظام فرزند محمد متولد : رسانيم ام همه پدرها به اطالع ايشان مىحفظ ارج و احترام و مق
سال از كار افتاده و در  فوت نموده و قبل از فوت حدود ده) سالگى 80ده سال قبل در سن ( 1351در سال  1371

برده و در خاك  ها بسر مىتر نشين و بيشتر به عبادت پروردگار يكتا و نصيحت و راهنمايى جوان حال بيمارى خانه
دانند هدايت و راهنمايى و  خداوند همه آنها را كه نمى. زهرا مدفون است مقدس گورستان عمومى مسلمين بهشت

شوند راهنمايى و كمك فرما تا به راه مستقيم برگردند و  دانند و با علم و اطالع مرتكب خالف و گناه مى آنها كه مى
 )جمارزاده. (ر مناسب عطا فرماپذيرند كيف اگر راهنمايى نمى

 1360خرداد  6ميزان،     
 

 (...................Anotates .................) 

اسفند  21مورخه  149روزنامه ميزان در شماره . ها درپى داشت هاى متفاوتى را در روزنامه اين اطالعيه واكنش) 1
 :نوشت 1359

دت زيادى است كه تقاضاى رسيدگى به اتهامات اميرانتظام را دارند زيرا تمام آنهايى كه طالب عدالت هستند، م...  
تنها از طرف بسيارى از دوستانش مورد ترديد است بلكه آقاى هاشمى رفسنجانى نيز آن را درست  اتهامات وى نه

 .اند ندانسته
نادى كه راجع به انتظام فاش اوالً، اس«: گويد مى 1358دى  4اى با روزنامه كيهان،  آقاى رفسنجانى در مصاحبه    

كنم و به نظر من  هاى آقاى بازرگان را تأييد مى من در اين مورد حرف. دهنده جاسوسى ايشان نيست شد نشان
 ».ايشان جاسوس نيست

اى به دادستان كل انقالب  باشد، او در نامه شدن موارد اتهامش مى اميرانتظام نيز بيش از هركس خواستار روشن    
براى تشكيل دادگاه علنى در پيشگاه ملت مسلمان و قهرمان «: نويسد مى) 1359تير  19كيهان، (سى آقاى قدو

 ».كنم ايران روزشمارى مى
مندند  نظر كسانى كه به قدرت عالقه رسد اين محاكمه براى فرصت ديگرى به تعويق افتاده بود اينك به نظر مى به    

رو  روبه» چماقدارى«علم شود زيرا اجتماع با مسئله ديگرى همچون  شايد زمان آن رسيده كه مسئله اميرانتظام
حال اگر اين دادگاه نتواند آنچنان كه بايد مسئله را . است، لذا بايد جوى پديد آيد تا بتواند مورد استفاده قرار گيرد

سالى كه يك. روشن كند و اميرانتظام و حقيقت ماجرا فدا شود، باكى نيست زيرا كه هدف چيز ديگرى است
اى در زندان بود و وقت براى محاكمه او بسيار بود، ولى فرصتى مناسب براى استفاده  اميرانتظام بدون هيچ محاكمه

 !اينك آن فرصت فراهم آمده است نبايد از دست داد. از جريان اميرانتظام نبود
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، 1كنيد به ضمائم  نگاه. (تظام پرداختندها به درج مقاالتى نيز در ارتباط با محاكمه عباس اميران همچنين روزنامه    
 4و  3، 2
 .1359اسفند  21كيهان، ) 2
با استناد به خاطرات مكتوب اميرانتظام و نيز قراينى كه در طول جلسات دادگاه براى خواننده محترم نيز آشكار ) 3

وى در بيانات . است طور خالصه درج شده گردد، شهادت مهندس بازرگان در منابع موجود و قابل دسترسى، به مى
طور مشروح به مدت آشنايى و نيز سوابق مبارزات سياسى اميرانتظام از دوران مبارزات دكتر مصدق  خويش به

 )11شماره  211همچنين نگاه كنيد به صفحه . (پردازد مى
 .دمرحوم بازرگان در آن زمان يكى از نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى اولين دوره بو) 4
 .اين كتاب بعدها تحت عنوان ناسيوناليسم در ايران ترجمه شد و به چاپ رسيد) 5
 .صدر در زمان تشكيل دادگاه، مقام رياست جمهورى را دارا بود ابوالحسن بنى) 6
باشد كه بعدها در ايران به چاپ  نام ترجمه فعلى كتاب كودتا و ضدكودتا و نويسنده آن هم كرميت روزولت مى) 7

 .رسيد
 .الدين فارسى و شيخ محمدمنتظرى تكرار شد اين اتهامات بارها توسط جالل) 8
 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5نگاه كنيد به ضمايم ... در مورد اظهارات آقايان گلزاده غفورى، مكارم شيرازى و) 9
 .14و 

آمده از النه جاسوسى امريكا  دست وگوى كوتاهى با خبرنگار كيهان اسناد به اميرانتظام قبل از دادگاه طى گفت) 10
دست آمده، جعلى است و امريكا با  اسنادى كه در سفارت امريكا در تهران به«: اعتبار خواند و اظهار داشت را بى

ارتباط من با : اميرانتظام افزود. زدن به اتحاد مردم و مصدران كار را داشته است بجاگذاشتن اين اسناد قصد لطمه
ه مورد بوده كه عبارت است از مسئله آينده نفت، وضع نظامى كشورهاى همسايه و وضع سيستم امريكا تنها در س
 )8/1/60كيهان، (» .رادارهاى ايران

 .سخنگوى دولت در آن زمان بهزاد نبوى بود) 11
حاضر  ها، در هيچ كدام از منابع شده مذكور مورد استناد اميرانتظام بوده كه بعضى شماره گذارى مدارك شماره) 12

 .قابل دسترسى نبوده است
اعتراض اميرانتظام به  6/2/1360و جلسه چهارم در تاريخ  9/1/1360علت فاصله زمانى جلسه سوم در تاريخ ) 13

 )17و  16، 15همچنين نگاه كنيد به ضمايم . (عدم دسترسى به اسناد النه جاسوسى و نحوه ترجمه آنها بوده است
ر جلسه چهارم دادگاه، دستگيرى موقت و توقيف مدارك شاهدى بوده است كه قصد نكته ديگر قابل توجه د       

 )18نگاه كنيد به ضميمه . (داشته با شهادت خود به دفاع از آقاى اميرانتظام بپردازد
ساعت به دفاع از خود پرداخته و  اهللا گيالنى در حدود نيم رغم مخالفت آيت نمايد كه على اميرانتظام تصريح مى) 14
اين . اهللا گيالنى مبنى بر اينكه در مورد وى حد جارى خواهد نمود ايان سخنانش مقارن شده است با تهديد آيتپ

 .هاى آن دوره درج نشده است دفاع در روزنامه
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 .در مورد اين جمله نگاه كنيد به توضيح نماينده دادستان در ابتداى جلسه هشتم) 15
 :شدت متشنج شد ق پيش از دستور محمد منتظرى بهصبح امروز مجلس شوراى اسالمى با نط) 16

گزارش خبرنگاران كيهان حاكى است كه محمد منتظرى ضمن اشاره به اهميت قاطعيت مسئولين در مقابله        
كنند و  گذرد محاكمه عباس اميرانتظام هست كه جو درست مى آنچه كه اكنون در كشور مى: با ضدانقالب گفت

كسى كه اسرار . دار است، رحم كنيد رفتند گفتند فالنى زن و بچه. رند كه طرف آزاد شودآو وجود مى شرايطى به
انقالب اسالمى و امام را در اختيار سفارت آمريكا گذاشته و مرتب در رابطه بوده است، چه قبل از پيروزى انقالب 

به حكم . جنگ اسالم و آمريكا استهاى  اين را بدانيد كه دادگاه اميرانتظام از صحنه. چه بعد از پيروزى انقالب
الكفار اگر ما قاطعيت به خرج ندهيم و كوتاه بياييم در مقابل آمريكا بايد اين احتمال را بدهيم كه پس از  اشداء على

اى كه  كنند كه چرا سفارت را اشغال كرديد؟ وى سپس نامه سال دانشجويان پيرو خط امام را آنجا محاكمه مى يك
وزيرى نوشته بود را قرائت  به تيمسار پيروزى، مدير كل سازمان هواپيمايى كشورى از طرف نخستعباس اميرانتظام 

وى در بخش ديگرى از سخنانش گفت كه تنها اميرانتظام نيست كه بايد محاكمه شود، بلكه افراد ديگرى نيز . كرد
منتظرى مجلس متشنج شد، ابتدا  پس از سخنان محمد. هستند كه بايد محاكمه شوند و تعداد اين افراد زياد است

مجلس با اجازه صحبت  مهندس بازرگان اجازه صحبت خواست كه يك ربع به اتهامات وارده پاسخ گويد كه رئيس
در پى موافقت هاشمى، معاديخواه به دادن وقت از سوى رئيس مجلس به بازرگان اعتراض . بازرگان موافقت كرد
 .خواهند جو بسازند كرد و گفت كه مى

): فر خطاب به معين(يكى از نمايندگان . ريزى شده است اين يك برنامه از پيش طرح: فر گفت سپس معين       
من حاضرم : هاشم صباغيان.  فر و صباغيان مجدداً بررسى شود بايد پرونده معين: كروبى! شو خفه: فر معين! آمريكايى

را ترك كرد و پس از تنفس كوتاهى مجلس شدن اين سخنان هاشمى مجلس  در پى رد وبدل.  رسيدگى شود
 .مجدداً تشكيل شد

 1360بهشت  اردى 8برگرفته از كيهان     

زاده است كه هنگام دستگيرى اميرانتظام وزير امور خارجه و يكى از اعضاى شوراى انقالب  منظور صادق قطب) 17
 .بود وى بعدها به اتهام خيانت به انقالب اسالمى، اعدام شد

 .خسرو قشقايى و تيمسار احمد مدنى است منظور) 18
 .10، اسناد النه جاسوسى شماره 61صفحه ) 19
 .صورت خالصه درج شده است ها به متن شهادت دكتر سحابى در روزنامه) 20
 .منظور شهرام نوه رضاشاه و پسر اشرف است كه اميرانتظام به آشنايى با وى متهم است) 21
22 (ADLESICK 58لماتى بود كه براى دادن گزارش تحركات نظامى عراق در اول پاييز يكى از سه نفر ديپ 

 )اميرانتظام. (وزير و وزير خارجه آقاى يزدى به تهران آمد و با آنها مالقات كرد براى ديدن آقاى نخست
 .كارمند بهدارى زندان) 23
 .نماينده دادستان انقالب) 24
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 :راض كردمدر آخر جلسه مجدداً نسبت به موارد زير اعت) 25
 .نسبت به تضييع حقوق من به نداشتن وكيل مدافع. 1       
 .نسبت به تضييع حقوق من به نداشتن هيئت منصفه. 2       
وزيرى و سفارت ايران در  نسبت به تضييع حقوق من به نداشتن كپى مكاتبات با دولت امريكا در نخست. 3       

 .استكهلم
 .ها و راديوتلويزيون انتشار و پخش مدافعات من در روزنامهاعتراض نسبت به عدم . 4       
در اين دوران آقايان سرهنگ غالمرضا نجاتى و نورعلى تابنده آمادگى خود را براى قبول وكالت من اعالم        

 )اميرانتظام)   (14و  13نگاه كنيد به ضمايم .(داشتند
 .مراجعه فرماييد 124به صفحه ) 26
سبب خطمشى آن دوره  دارد كه دفاع وى از نهضت آزادى به هاى بعد خود ابراز مى ر خاطرات سالاميرانتظام د) 27

 .ويژه شخصيت سياسى و اجتماعى مرحوم بازرگان بوده است نهضت و به
 .چهار اتهام مطروحه توسط رئيس دادگاه در ابتداى جلسه ششم) 28
 .داننگاه كنيد به ابتداى جلسه هشتم، اظهارات عضو حقوق) 29
 .6، شماره 51نگاه كنيد به صفحه ) 30
 .منظور دكتر رحمت مصطفوى مدير مجله روشنفكر در آن زمان است) 31
 .79نگاه كنيد به صفحه ) 32
آمده مقايسه  عمل در اينجا اميرانتظام به قرائت متن انگليسى سند پرداخته و ترجمه صحيح آن را با ترجمه به) 33
 .كند مى
نتظام پيرامون اين اتهام در جلسه نهم چه در روزنامه كيهان و چه در روزنامه ميزان منعكس توضيحات اميرا) 34

 .مراجعه نمايد 254تا  247تواند به صفحات  بنابراين خواننده محترم جهت استحضار مى. نشده است
 .4و  3نگاه كنيد به ضمائم ) 35
براى آگاهى از كل مصاحبه نگاه . در مورد اميرانتظام مصاحبه اختصاصى روزنامه ميزان با سفير ايران در سوئد) 36

 .19كنيد به ضميمه 
در اينجا شايد منظور اين است كه اتهام عينيت . مسجد ضرار، مسجد منافقين در صدر اسالم بوده است) 37

 .خارجى نيافته و در سطح يك پيشنهاد باقى مانده است
 .21و  20براى آگاهى بيشتر نگاه كنيد به ضمائم ) 38
 .منظور نامه پيشنهاد انحالل مجلس خبرگان است) 39
 .منظور دكتر فالطورى است) 40
 .علت تعويض نوار توسط خبرنگار روزنامه ميزان در جلسه دادگاه درج نشده است اين قسمت از نامه به) 41
 .وى بعدها اعدام شد. ها نماينده خبرگزارى فرانسه در ايران بود سيمون فرزامى سال) 42
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همزمان با اتمام جلسه يازدهم و شروع جلسه دوازدهم مقاله مفصلى برعليه اميرانتظام در روزنامه كيهان به ) 43
 )22نگاه كنيد به ضميمه . (چاپ رسيد

اهللا محمدى گيالنى، براى ممانعت  خواننده گرامى اين اوراق توجه فرمايند كه رئيس دادگاه و حاكم شرع، آيت) 44
عنوان جلسه آخرين دفاع من تعيين كرد و پس از اتمام سخنانم، حاكم  دفاع، اين جلسه را بهمن از انجام آخرين 

محمد منتظرى، مجيد معاديخواه، : سيزده، چهارده، پانزده، شانزده و هفده عواملى مانند: شرع دستور داد در جلسات
تا شنوندگان پس از استدالالت متقن الدين فارسى و هادى غفارى مطالب و اتهاماتى را عليه من تكرار كنند  جالل
بنا به . صورت حقيقت بپذيرند جانب دوباره آن اتهامات را بشنوند و چون من ديگر حق دفاع نداشتم، آنها را به اين

گويى داد ولى بعد از آخرين دفاعيات من، هادى غفارى در  اصرار مداوم من محمدى گيالنى يكبار ديگر اجازه پاسخ
 )اميرانتظام. (دادن نداشتم وان شهادت صرفاًبه تكرار موارد كيفرخواست پرداخت و من حق جوابعن جلسه هفدهم به

او بعدها از كشور . منظور تيمسار دكتر احمد مدنى اولين وزير دفاع است كه پس از آن استاندار خوزستان شد) 45
 .خارج شد

 .23نگاه كنيد به ضميمه ) 46
هاى ميزان  و كيهان به اختصار درج شده  ورد دسترسى از جمله روزنامهشهادت محمد منتظرى در منابع م) 47

 .است
: پردازد به تبيين نظرات خود مى) 59اسفند  9(وگوى اختصاصى با روزنامه كيهان،  محمد منتظرى در گفت) 48

دران افغانى يعنى همين برا. هاى غيرايرانى نقش مؤثرى داشتند حتى در پيروزى انقالب اسالمى در ايران، جنبش.«
برادران . كه اكنون در حال جهاد عليه تجاوز شوروى هستند، اينها به پيروزى انقالب اسالمى در ايران كمك كردند

كشورهاى پيشرفته و معتقد به خط . عراقى، برادران سعودى و برادران فلسطينى به طرق مختلف كمك كردند
ا يارى كردند از جمله كشور ليبى كه از جهت تبليغاتى انقالب اسالمى در ايران نيز از جهات تبليغاتى ما ر

بخش، به پيروزى انقالب اسالمى در ايران كمك فراوانى  هاى آزادى طوركلى جنبش هاى زيادى به ما كرد و به كمك
ها در ارتباط تنگاتنگ بود و سياست دولت موقت را مانع نفوذ آنان و ارتباط نزديك با  وى با اين جنبش» .كردند

عامل مهم اجراى اين سياست در دولت موقت عباس اميرانتظام بود كه هرموقع «: دانست هاى متبوع آنان مى تدول
شد، ايشان مسئله را از طريق طرح مسئله امام موسى صدر بحرانى  مسئله فلسطين و مسئله ليبى طرح مى

 )24همچنين نگاه كنيد به ضميمه (» .كردند مى
 .25نگاه كنيد به ضميمه ) 49
در مورد اين كتاب «: دارد محمد منتظرى چند روز بعد در صحن مجلس شوراى اسالمى چنين اظهار مى) 50

ام و بعد از جلسه  اسناد النه جاسوسى، هركدام از برادران كه بخواهند من در اينجا صدتا از آن را خريده 10شماره 
ام مشخص  قبل از اشغال النه جاسوسى گفته مطالبى كه بنده. دهم مجانى در اختيار نمايندگان محترم قرار مى

البته چون من يك آدم معصومى نيستم، ممكن است اشتباهاتى هم بكنم، اما در مجموع خط سير سياست . است
در مورد . ام المللى در ايران را قبل از اينكه النه جاسوسى اشغال شود، گفته امريكادر ايران و سياست صهيونيسم بين
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دست انقالبيون در اين كشور  اگر اين شخص آزاد شود، به: گويم ام در آينده هم مى تظام هم گفتهآقاى عباس اميران
 »!شود، اين را شما بدانيد ترور مى

و (!) گويم قبل مى] از[ام و فقط جرم من اين است كه مسائل را  ها را من قبالً هم گفته اين حرف«: وى افزود       
 )1360ماه  بهشت اردى 26ميزان، اخبار خانه ملت، (»   ...)همهمهه نمايندگان(ام  ديوانه
بينى  چند روز پس از درج وقايع مجلس در روزنامه ميزان يادداشت كوتاهى با امضاى محفوظ در مورد پيش       

ه و رابط» ؟!ها يا انقالبيون خاص تروريست«كنند؟  محمد منتظرى، پرسيده بود كه چه كسانى اميرانتظام را ترور مى
 وى با اين انقالبيون خاص چگونه است؟

 )26همچنين نگاه كنيد به ضميمه (       
االسالم جوادى آملى و  االسالم هادى غفارى وارد دادگاه شد و در رديف اول در كنار حجت در اين موقع حجت) 51

 .االسالم محمد منتظرى نشست حجت
دتى عضو كادر سازمان منافقين بود كه بعداً اعدام شد و سعا. منظور محمدرضا سعادتى و تقى شهرام است. 2و ) 52

شدن صمديه لباف و شريف واقفى، اعدام  در درون سازمان مجاهدين و كشته 54تقى شهرام نيز به علت مسائل سال 
 .شد
53  ( 

 :كنم در بين سخنان مجيد معاديخواه دو نكته بود كه در اينجا از قلم افتاده و من اضافه مى) 54
در زمانى كه امام در پاريس بودند آقاى بازرگان به پاريس رفتند و با ايشان «: مجيد معاديخواه گفت - يك        

در صورتى كه اين حركت به هر دليلى پيروز شود، روحانيت نبايد «: بازرگان در پاريس به امام گفت. مالقات كردند
رتيبى كه بازرگان مجبور شد بدون خداحافظى امام را ت امام از اين حرف ناراحت شد به. در امور سياسى دخالت كند

بازرگان . ولى پس از پيروزى و بازگشت امام به تهران، امام از بازرگان خواستند تا رياست دولت را بپذيرد. ترك كند
شرط پاريس را تكرار كرد و امام پذيرفت و در راديو و تلويزيون مصاحبه كرد و گفت از اين تاريخ روحانيت در 

 ».ساجد و منازل خواهد نشست و در سياست دخالت نخواهد كردم
ماه  ها توضيح داد كه وى در طول ده هاى بازرگان با كميته مجيد معاديخواه ضمن بيان مخالفت -دو        
 .آن را نپذيرفت بار استعفا كرد كه امام وزيرى يازده نخست
اميرانتظام تمام اجزاى «: روى من قرار گرفت و گفت روبه هايش در دادگاه چرخيد، معاديخواه در آخر صحبت       

 )اميرانتظام(» .شوى تركيبش را ببرند كارش خوب است ولى مرده
عصر است كه در حال حاضر مربوط به جامعةاالمام  منظور زمين ضلع شمال غربى تقاطع خيابان طالقانى و ولى) 55

 .باشد كه در آن زمان باير بود مى) ع(الصادق
 .27نگاه كنيد به ضميمه ) 56
سبب نقش سه عضو آن در دادگاه اميرانتظام از ديگران بارزتر  در اين بين حضور جمعيت مؤتلفه اسالمى به) 57

 .الدين فارسى اسداله الجوردى دادستان انقالب، محمد كچويى رئيس زندان اوين و جالل: است
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يك دادگاه كوتاه و حكم (پيشتر تعيين شده بود  نمايد سرنوشتش كه اميرانتظام در خاطراتش تصريح مى) 58
هاى مهندس بازرگان تغيير نموده و به تشكيل دادگاه منجر  نفره و به كوشش 3توسط هيئت حل اختالف ) اعدام
 .شد
هاى رايج ديپلماسى، كه در آن گرفتن اطالعات به نفع ايران  در اينجا محمدى گيالنى نسبت به يكى از شيوه) 59

 )اميرانتظام! (شد نه دادن اطالعات، فتوى صادر نموده و آن را خيانت و جاسوسى دانستبا محرز مى
 )اميرانتظام. (اشاره من به اوست. محمد منتظرى در صف بينندگان دادگاه آن حضور داشت) 60
كه بر  ، عكسى از سنگ مزار پدر عباس اميرانتظام چاپ كرده است1360خرداد ماه  6روزنامه ميزان در تاريخ ) 61

 29رديف  7قطعه  24/8/51، وفات 1271آرامگاه مرحوم يعقوب اميرانتظام فرزند محمد تولد«: روى آن نوشته شده
 )28نگاه كنيد به ضميمه . (و توضيحاتى نيز درج نموده است» 3شماره 

 .متن عيناً از كيهان نقل شده است) 62
هاى اميرانتظام را نيز كه در دادگاه  ه مناسبت، برخى تناقضها در اين زمينه بسيار است، ما ب ادعاهاى افشاشده) 63

 .صحت اسناد را زير سؤال كشيده و به كلى آنها را فاقد ارزش شمرده است، آورديم
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