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  حقوقدان -اميرفيض

واجد موضوعی حساس  »ر – ک«قای آيارگرامی ن توسط ايرانآمصاحبه اخيرخانم معصومه ابتکار ونقد 
   .است که تحريری را ميتواند پذيرا شودوسياسی 

  درجمهوري اسالمي  آمريكامهره هاي 
دستگاه ھای اطالعاتی وامنيتی کشورھا معموال تالش دارند که عواملی قابل اطمينان دردولت ھای 

کانات ويا فراھم کردن اما موضوع مھم دراين رابطه استفاده ازام ؛کشورھای ديگردراختيارداشته باشند
مورد نظررا پيدا کرد يعنی افراد وشخصيت ھای کشورھای مورد  ن شکارآزمينه ھائی است که بتوان در

باب تھديد ويا تحبيب   ن موقعيت چه ازآ ی ديگر با بھره برداری ازدرموقعيتی قرارگيرند که کشورھانظر
   . (ستون پنجم).بتوانند شخص مورد نظر خودشان را به خدمت بگيرند

  بعد اــوامـــ
برای  آمريکاان سفارت موقعيت مزبور درحد بسيارعالی واستثنائی درجريان گروگان گيری کارمند

   .وردآکاروفرمانبری کنند بوجود  آمريکايارگيری وانتخاب مھره ھائی که برای دولت  در آمريکاکشور

  افكارعمومي جهان درمجازات گروگان گيران 
حساس شد  گروگان گيری ارت افکارعمومی جھان روی موضوعپس ازپايان گروگان گيری کارمندان سف

  .ومسئله تعقيب ومجازات ھريک ازگروگان گيران درسطح جھانی مطرح گرديد

 مھوری که روسای ج آمريکاران حزب دمکرات محافظه کازنظريه پردا قای ويليام باکلی کالميتآ
   :نستند گفتازجمله ريگان وبوش خودرا ازپيروان نظريه او ميدا آمريکا

  .>بنشيندرام آتحويل نگرفته  هنبايد تاروزی که گروگان گيران سفارت رازنده ويا مرد آمريکا<

 > بايد با توسل به تمام امکانات گروگان گيران را مجازات کند مريکاآروزنامه واشنگتن پست<.  

 نھا بدون کيفرنخواھد آگروگان گيران سفارت ميدانند که جنايات < روزنامه ديولت المان  نوشت
، درترس ووحشت بگذرانند ويقين ومجبورند باقی مانده عمرخودرا درمخفيگاه ھا با نام جعلیماند 
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نھا آنھارا خواھد گرفت وھيچ نقطه ای درجھان جای امنی برای آدارند که دست مکافات يقيه 
  .>نخواھد بود

  آمريکادولت  :د) اعالم کرآمريکامرکزتحقيقات پليسی وجنائی دولت فدرال ای ( –بی  –اف 
کرده است واين کاررابه  غازآبرای تعقيب ودستگيری عاملين گروگان گيری را اقدامات وسيعی 

  .حکم قانون انجام خواھد داد

  گروگان  تن از ۶گزاری ھا اعالم کردند که جسد خبرمتعاقب ھمين اخباروانتشارات خارجی بود که
بنوشته کيھان لندن  مقامات جمھوری اسالمی متوحش شده اند چراکه  ؛گيران لبنانی پيداشده است

وبدولت اجازه داده که کسانی را که عليه اتباع کرده  به تازگی حکمی صادر آمريکاگاه فدرال داد
   .بياورند آمريکاند برای محاکمه به نھاراميربايآئی جرمی مرتکب ميشوند وآمريکا

  )۴١٢کيھان لندن شماره (                                                                                         

  يک ليست  آمريکاالشروق امارات عربی) تائيد کرد که (علی اکبرمحتشمی درمصاحبه باروزنامه
تھيه کرده وجمھوری اسالمی راھم درجريان گذاشته اند  نفره ازگروگان گيران ايرانی را ۵٠٠

درليست مزبور نامھای موسوی خوئينی وممکن است  اين افراد دستگيرشوند  او اضافه کرد <
صادق خلخالی وگروھی ازفرماندھان سپاه ديده  –علی اکبرمحتشمی  –حسن شيخ االسالم  –ھا 

  )۴١٢ھمان کيھان لندن شماره (                                                                >ميشود

 ميزگردی که برای  گفتگو درباره  در ؛قاجاری که يکی ازافراد معروف گروگان گيری سفارت استآ
ممکن است به بھانه کنترل  آمريکا< :گفت ١٣٧٠ماه سال  بانآ استکبار جھانی تشکيل شد در

  )٣٨٠کيھان لندن شماره (                                     >سراغ ما بيايندسالحھای ھسته ای ب

  واكنش جمهوري اسالمي 
جمھوری اسالمی اعالم نمود که براثرتوافقی که  ،آمريکادرمقابل وحشت ونگرانی گروگان گيران سفارت 

ازتعقيب گروگان گيران خودداری خواھد کرد  اين اعالم جمھوری اسالمی  آمريکا ؛شده آمريکابين ايران و
   .تکذيب شد آمريکای واقعيت نداشت واين خبرازسوی کارشناسان ومراجع خبر

اتھام زافراد دولتھای متجاوز ساقط کنند ولی =  دولت ھا ميتوانند حق مطالبه خسارات مادی را اتوضيح 
  .)پايان توضيحن نيازبه تشريفات قانونی دارد  (آجنائی مرتکبين ازباب حقوق عمومی است واسقاط 

  ورد ازمعلومات باال Ĥدست
 راحت واين است که بيقين گروگان گيران کارمندان سفارت  ،استناد اين تحريرورد مورد آنخستين دست
 آمريکانھم  ازسوی آناه جمھوری اسالمی ننشته بودند وھراسان ونگران ازمجازات قانونی بی خيال درپ

  .با حمايت افکارعمومی جھانی بفکرچاره انديشی افتادند
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   تنها راه فرارازمجازات

  آمريکاودوم نزديکی به خوندی حاکم برايران آاول مخالفت با رژيم نھا قرارداشت آتنھاراھی که درمقابل 
امنيت جانی خودشان را تامين کنند واين درست ھمان  ھا ئیآمريکاا جاسوسی واطاعت ازدستورات ب ات

که کشتن گروگان گيران يک  چرا ؛ن بودندآمنتظر  آمريکاچيزی بود که دستگاه ھای اطالعاتی وامنيتی 
منافع سياسی يک کارملی وواجد  آمريکانھا برای آبود درحاليکه عامليت نچندان قابل قبول  انتقامی کار

  .ستآمريکابرای دولت 

  خانم ابتكار ازباب نمونه 
ترديدی است که ايشان دارای ورقه جای  کمتر ،بوده است آمريکادر ۵٧سال قبل ازشورش  ۶خانم ابتکار

گروگان گيری يک دخترخانم درست درجريان ابتکار ، خانمرا نداشته باشد آمريکااقامت کارت سبزوتابعيت 
مترجم گروگان  است وھنی سفارت باال رفته آکه بنا براعالم خودش ازديواره ھای  ساله بوده ١٨جوان 
 اينکه چطور  .کارھائی که معموال درحد دختران ايرانی نيست مگردختران تعليم ديده سازمانی. ھا شده

مده خود موضوع دقيقی آبه ايران  ۵٧بموازات جريان گروگان گيری وشورش ن سن وسال آ ايشان در
   .ن به معلومات بيشتری دراحواالت ايشان منجرخواھد شدآکه کنکاش در است

يا درمقام معاونت  ،بھتربود ميداد دستورترور اورانم را تعقيب قضائی ميکردويا  اين خا آمريکايا آخوب 
وحانی عامل ودرعبارت ساده ر ؟را برعھده داشته باشد آمريکارئيس جمھور جمھوری اسالمی عامليت 

عمال  ظاھرا بعنوان دانشجو و آمريکاوفرزند ايشان ھم در وگزارش دھد را زيرنظربگيرد آمريکاديگر
بين اين دوراه کدام يک  ؛بصورت گروگان وثيقه صداقت وراستگوئی مادرشان قرارگرفته باشد که ھست

  .ن راه رفتآھم به  آمريکاالبته راه دوم که  ؟ن کشور عقالئی استآوبرای  آمريکامتضمن منافع 

  حصيل اطالعاتت
 ، بيش ازھرچيز کسب اطالع ازئی درمسائل ايرانآمريکابه شھادت اظھارات شخصيت ھای  آمريکابرای 

با رسيدن به نقطه ای که ميتواند تمام  آمريکا) حال آمريکااسناد سفارت جريان ايران مھم بوده است (
 کسب با اعتباری برای جاسوسی وا باتفاق ديگران مرکز مھم ووگان گيران سفارت ھريک بتنھائی ويگر
دد مجازات گروگان درص آمريکاويا خير به دنبال شرافت ملی  باشند مھمتر استازجمھوری اسالمی  خبر

   گيران ميرفت؟

  شنائي بيشتربا موقعيت خانم ابتكارآ
خانم ابتکار درمصاحبه اخيرشان ھيچ ابرازپشيمانی ازعمل گروگان گيری نکرده اند يعنی به ريش 

ا درھمين تحرير نھآ حاليکه ھيچيک ازگروگان گيران که برخی از در ؛ئی ھا سخت خنديده استآمريکا
م اکاستح اين مھم قرينه ای نيست بر ياآ ،ت تائيد وحمايت ازگروگان گيری را نداشته اندمعرفی ميشوند جرا

عيت ايشان را ئی است که ميتواند موقآمريکا؟ ھمين ژست ضدآمريکاجايگاه ايشان درستاد اطالعی دولت 
اولين خانمی باشد که درھيئت دولت جمھوری اسالمی  و ،که کرده است درجمھوری اسالمی تثبيت کند
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 به ازيا باورکردنی است ويا منطق سياسی وحقوقی اجازه  ميدھد خانمی که متھم آ ؟ضو باشدع
رياست جمھوری گروگان گيری مشارکت داشته به مقام معاونت  امر در و باال رفتن آمريکاديوارسفارت 

به مبانی حقوق  ظاھری  ) احترامن کشور (جمھوری اسالمیآکشوری برسد که بھرحال سياست کلی 
 يا کسی راميشناسيد که مھره ای ناب واستثنائی درجمھوری اسالمی باشدآ ؟سياسی بين المللی است

   ؟درمقام مقايسه با جايگاه خانم ابتکار

 نچنان حساسيتی راآورود افراد کشورھای مظنون به تروريستی که نسبت به  آمريکاچگونه ممکن است 
گروگان  روز ۴۴۴را  آمريکاکارمندان سفارت  ازن ت  ۵۴ه بکارميبرد نسبت به فرزند خانمی ککه ناظريم 

البته که غير عادی است  ؟بدھد را آمريکادراجازه اقامت   گرفته واکنون ھم ازھمان اقداماتش دفاع ميکند
ام مادرايشان به اثبات يری واتھموضوع گروگان گميرود سالھا  آمريکاد ايشان به ه فرزنزيرا درزمانی ک

   .رسيده بود

ولی اين بھانه  ؛بوده است آمريکاده فرزندشان سفرتحصيلی درزادی عقيآخانم ابتکارمدعی شده اند که 
فراو موافقت ضعيفی است زيرابه حکم طبيعت انسانی اگرمادر مطمئن ازسالمتی فرزندش نباشد با س

  .سفرانجام نميشود خانم ابتکار برعھده مادروپدراوبوده  نميکند وچون مخارج سفرواقامت فرزند

 ،درجمھوری اسالمی آمريکابه منافع وسياست  نميتواند بمناسبت خدمات مادر  ،غيرعادی يا اين منظرِ آ
رتخصص تبھکاران ده تنھا انتخاب اين شيوه ھا يک کاربسياراستثنائی است ک ؟قابل چشم پوشی باشد

تبھکارشياد عنوانی است برای تبھکارانی که ميتوانند با استفاده ازشيادی خود ازمجازات رھا  ؛شياد است
  .شوند وحتی به مراتب ومقاماتی ھم برسند

  دليل شيادي
 لمانی  درآ ئی واآمريکئی مانند اف بی آی وروزنامه ھای آمريکادرابتدای اين تحرير اظھارنظرمقامات 

نھا ازانتقامی که درمقابل آديديد وھمچنين به نگرانی وتشويش مورد لزوم تعقيب مجازات گروگان ھا را 
مھوری اسالمی وعضويت را مقايسه کنيد با مقام معاوت رئيس ج اينھا ؛ورده شدآخود ميديدند اشاراتی 
ی وحق بودن گروگان گير آمريکاشعارمرگ برست آمريکافرزندش مقيم  نکهآ با درکابينه ودرعين حال

  .خانم ابتکاراست ؛ازعالئم مشخصه سياسی ايشان

جريان  نقدرفراموش کاراست  که اصالآ آمريکااينھا ھمه غيرعادی است مگراينکه قبول کنيم که يا 
درمعامله با خانم ابتکارمانند سايرگروگان  آمريکاکيست ويا ست که خانم ابتکارگروگان گيری  يادش ني

  .گذاشته استھمه گروگان گيران را روی چشمش وردھائی رسيده که آگيری به دست

  تبهكاران شياد
کشور ازمجازات گروگان ن آوانصراف  آمريکانخستين تبھکارشياد  که حرکت درجھت تامين رضايت 

 بان يک روز بعد ازآ ١٣او روز  ؛است يت هللاآمحمد موسوی خوئينيھا معروف به  کرد ازغآگيران را 
نماينده (فضل هللا محالتی  –نمازجماعت خواند وکسانی مانند احمد خمينی  آمريکاگروگان گيری درسفارت 

يران قطعنامه گروگان گ - حسين مھديان نماينده کيھان وعده ديگری شرکت داشتند) خمينی درمراسم حج
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 ،نيھا برای انجام برنامه گروگان گيری سفارتي. پاداش خوئخوانده شدينيھاماده بوسيله خوئ ١٧سفارت در
  . نفری تلويزيون جمھوری اسالمی بود ۵عضويت او درھيئت  طرف خمينی  از

لمان خوئيئيھا را روی تصوير بعنوان سردسته گروگان گيران معرفی آشبکه اول تلويزيون  سراسری 
د وخوئينيھا درھمين برنامه خودرا رھبردانشجويانی که کارمندان سفارت را گروگان گرفته بودند معرفی کر

  )١٢۶٠صبح ايران شماره (                                           کرد و..........                          

رسيدازجمله سخنگوی طويله ھا پس ازماجرای گروگان گيری به مقامات باالئی درجمھوری اسالمی يينخوئ
گروگان گيری ابزارنيروھای <وزنامه سالم را منتشرساخت ودرھمان روزنامه بود که نوشت ر ،اسالمی

  .>مبارزوانقالبی است ومسلما تکرارخواھد شد وعمل گروگان گيری راھم ستود

ينيھا ازپايه ھای محکم ومشھود اصولگرايان است که درگروه اصالح طلبان ھم نفوذ بسياردارد  خوئ
وجودی که عمال درقطب اصالح طلبان قراردارد پيروان وطرفداران محکم ومشھوری خوئينيھا ھم اکنون با 

   .نھا به شريعمداری کيھان استناد کردآدرجمھوری اسالمی دارد که ميتوان ازبين 

ناچارباشد ازترس جان خود  ھای مکرر شخصيت ھای خارجی  نیيب اين شخص بجای اينکه بنا برپيش
با ھمکاری با  )نطور که جرايد خارجی اظھارنظرکرده بودندآ( دزندگی کنای  بيغوله در خرعمرآپنھانی تا 
اکنون  و ،دربھترين کشورھای جھان وبازندگی مجللی روزگار ميگذراندن کشورآوقبول عامليت  آمريکا

نسبت به شخص  آمريکاست درحدی که فقط معرفی اوکافی است که آمريکامھمترين ايرانی مورد اعتماد 
وحتی برای استفاده ازطرق مخفی که  ين مقرری کند ين شخص تعآوبرای  معرفی شده ابراز اعتماد نمايد

امکانات  ن شخص ازآکه  تيرانيان است فقط اشاره وموافقت خوئييھا کافی اسا برای فرار آمريکادراختيار
قاست که بجای پنھان شدن ويا آکارشياد ھمين ھتب  برای خروج ازايران استفاده نمايد آمريکامخفی 

   .ستآمريکامجازات  امروز نورچشم 

يا ازبين بردن خوئينيھا مثمرثمربود يا تامين دادن به او واستفاده ازاو بعنوان سکان آ، حال قضاوت باشما
خانم معصومه ابتکار وبسياری نظير او درحد کمترويا بيشتری ھمان وضع  ؟ايراندر آمريکاسياست 

   .خوئينيھا را داشته ودارند

   تبهكارشياد ديگر عباس عبدي

ن آ اکنون ھم منکر ،درتھران بوده است آمريکاعباس عبدی ازفعالين درجه اول گروگان گيری سفارت 
. او ازھمکاران استبقه مشارکت درگروگان گيری ميز! اوھمان ساآھای افتخاره نيست ويکی ازبارز

   .بوده است خوئينيھا ھا وسردبيرروزنامه سالم نزديک خوئينی 

ی گروگان گرفته بعد ازاتمام جريان ئی ھاآمريکا از یعباس عبدی مالقات ومصاحبه ای با باری روزن احد
گفتگوھا وقرارومدارھا گروگان گيری داشت که ھرچند سروصدای زيادی براه انداخت ولی حقيقت 

ن نبوده آشروط  مورد مذاکره وشرط و ،مسلم است که نميتواند تامين امنيت گروگان گيران ،شکارنشدآ
   .است
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  تبهكارديگر اكبرگنجي 
  اکبرگنجی دقيقا ھمان راه خوئينيھا وعبدی وديگران راپيمود وچون ظرفيت خاصی ھم داشت به

زادانه به خارج آھم را نآ ؛جمھوری اسالمی را نوشت ورد اول درزندان مانيفستآنويسنگی روی 
 ۵٠٠ئی ھا ازايران خارج شد ويکجا آمريکابعد ھم ازھمان طريق مخفی  فرستاد و کشور از

 آمريکايت امن وابسته به سازمان غيرانتفاعی  ھایھزاردالر برای مقاله نويسی ازسوی سازمان
    .شد دراختيارش گذاشته

 >بعنوان يک روزنامه نگارشجاع ياد کرد که شھامتش ازروسای  ازگنجی ئیآمريکان يدمايکل ل
  )٣٩٣٠عصرامروز شماره (                                                   >دولت ھا بيشتر است

  مقاالتی آمريکاکارگرسياسی اکبرگنجی يک امامزاده طالئی ساخت وشاھين فاطمی ( ازکيھان لندن (
  .ن را تائيد ميکرديدح اکبرگنجی نوشت  که دقيقا نظرات مايکل لدرمد

 پاک < :ياد کرد ونوشت نوان اصيل ترين وارث شجاعان ايرانروزنامه عصرامروز ازگنجی به ع
 برابر ميخواستم باھمه وجودم در ،بازی امروز گنجی ھمه خطاھای ديروز اوراشست وپاک کرد

   >.او تعظيمی کنم به نشانه احترام

 گنجی دارد سيستم رابھم ، تنبايد کاری داش <به سوابق گنجی  :نجلس نوشتآس ن لوصبح ايرا
و خامنه ای را غيرضروری درسيستم حکومتی ميداند بھمين علت است که رئيس جمھوری  دميريز
گنجی بود که  ن زمان دربين ميليونھا ايرانی تنھا اکبرآيا درآ( ؛وی حمايت کرده است از آمريکا

ر ولی حد نوکری البته که خي  ست؟خامنه ای را فرد غيرضروری درسيستم جمھوری اسالمی ميدان
  .)کارھا کند که کارستان است

 صبح ايران درراستای حمايت ازگنجی تکليفی ھم برای ايرانيان مقرر کرده که شنيدنی است:   

 ن اين است که تلفنھا وآدرچنين شرايطی ما ايرانيان برون مرزی يک وظيفه مھم واساسی داريم و<
ووزارت خارجه اين کشور بفرستيم ومسئله زندانيان  آمريکاايميل ھای پی درپی به کاخ سفيد  فکسھا و

که رئيس جمھوری  چنان بزرگ  کنيمستانه مرگ است را آسياسی واعتصاب غذای گنجی واينکه اودر
  ) ۴۵٩٠صبح ايران شماره (       >.اچارشود دراين رابطه سخنی بگويد ودست به اقدامی بزندن آمريکا

 گزارشگران بدون مرز ضمن نامه ای از ،گنجی اکبر ات جانبداری مطبوعات ايرانيان ازبمواز 
بوش  –مالقات فوری با گنجی شد  سفيرانگليس  خواستار -زادی او شدندآگنجی تقدير وخواھان 

رھبران  از نجی را باالترئی شھامت گآمريکاازسناتورھای  یيک .زادی فوری گنجی را خواستارشدآ
   .کشورھا دانست

يا ھمه اينھا آ ؛سيل جوائز به سوی اگبرگنجی نشانه گرفته شد ودعوت پشت دعوت برای سخنرانی او
  ؟آمريکابرای دفاع ازحقوق بشربود يا برای استفاده ازگنجی درراه اھداف سياسی 

 که ھنرش فرو ؛سنجاق داده بودند برب اککه ايرانيان به او لقق يافت اين مزايای غيرمترقبه به کسی تعل
  .ھای کمی بی حجاب بود پيشانی خانم کردن سنجاق به
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ن تجليل آن پيش بينی واظھار نظرمقامات خارجی برلزوم مجازات گروگان گيران وآاين موقعيت اخالقی و
ئی ھا آمريکادامنه فراخ جاسوسی وھمکاری گروگان گيران با  تا ازاکبرگنجی را کنارھم بگذاريد  ھای از

    .مطمئن شويم

  دستمال مصرف شده 
به اطالعات مورد  آمريکانسبت به جمھوری اسالمی شکل ديگری يافت ويا  آمريکانکه سياست آپس از

گنجی ھيچ خبری نيست  اکبر ر ازگدي ،)اکبرگنجی تخليه اطالعاتی شدطالح (نيازش رسيد ويا بنابراص
ن آن ھم حاضربه دوباره ديدن ويا مصرف کردن آده ندرست مانند دستمال مصرف شده ای که مصرف کن

  .نيست

وارث شجاعان  به او لقب آمريکاروزنامه ھای ايرانی مزدور  ازاگبرگنجی که يا خواننده محترم اين تحريرآ
او بعنوان  وارث شجاعان  نجلس ازآون ھم روزنامه ھای فارسی لوس يا اکنآ و د داده بودند، خبری دارن

  ؟پشت سرھم به او مدال وجايزه نقدی ميدھندسازمانھای سياسی وحقوق بشری  ياد ميکنند و

لت دست سياست ومامورين کشورھای خارجی ميشوند  که فقط مدتی آاين سرنوشت ھمه کسانی است که 
  ١ .نھا ھستندآل استفاده دستمال قاب

  ورد اين تحريرĤدست
بوسيله جمھوری اسالمی ننگی  آمريکامده است گروگان گيری کارمندان سفارت آھمانطور که درسنگرھا 

جمھوری اسالمی  برتاريخ سياسی ملت ايران کوبيده شده است ومتاسفانه نميتوان عمل است که بزرگ
   .دانست که به جمھوری اسالمی رای داده اندن را منتسب به مردمی

اولين  که در نندآ برد برای بازگرداندن شرافت سياسی ملت ايران البّ  ملیاصالت فرھنگ و  باايرانيان 
د تا نرا درھرموقعيتی که ھستند محاکمه ومجازات کن نھاآفرصت ممکن گروگان گيران ومبلغين وحاميان 

درغيراينصورت عمل گروگان  ،دامان سياسی وحقوقی واخالقی ملت ايران پاک شود ن اقدام ازآننگ 
جمھوری  ،نآ  مد که بدعت گذارِ آن سفارت کشورھا بصورت يک بدعت حقوقی درخواھد گيری کارمندا
  .ملت بافرھنگ ايران معرفی خواھد شد ر ناماسالمی زي

++  

اطاله کالم خودداری  گان اين تحرير ازمعرفی سايرتبھکاران شياد برای جلوگيری ازبااجاره خوانند 
   .ودرھمين جا ختم اين تحرير اعالم ميشود

                                               
بنياد انترپرايز  فخرآور جزو گروگانگير ھا نبوده است ولی او ھم مانند کسان ديگری در خدمت آمريکا واميرعباس  -١

ريکا چاسوسی ميکند ولی کسانی مانند آقای مسعود صدر و خسرو صمدی متعلق به مايکل لدين است که برای آم
ار گرفته اند و ھر ھفته با فخرآور خدمتی با اميرعباس فخرآور قراميرجان، اميرجان) در ھم«(فروھر) با خطاب 

 ک-ح از تبھکاران در ھمينجا معرفی شد. يکی  در گفتگو و تبال دنظر تلويزيونی ھستند.
   


