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>>بازیگران ماجرای "ایران گیت " چه کسانی بودند؟
جمعه 7 خرداد ماه سال 1389

بازیگران ماجرای "ایران گیت " چه کسانی بودند؟  

علی ھاشمی رفسنجانی/رابرت مک فارلین/فریدون وردی نژاد/امیرام نیر/

محسن رضایی/الیور نورث/منوچھر قربانی فر/ھوارد تیچر و میرحسین

موسوی  

 

روز چھارم خردادماه سال 1365 رابرت مک فارلین مشاور امنیت ملی ایاالت متحده در اقدامی محیر

العقول با یک ھواپیمای خصوصی واشینگتن را به مقصد تل آویو ترک کرد و پس از اقامتی کوتاه در تل آویو و

ھمراه شدن با امیرام نیر مشاور نخست وزیر اسرائیل، وارد فرودگاه مھرآباد تھران شد.

در پی احساس ضرورت و تاکیدات صورت گرفته بر ضرورت جبران غفلت ھا در زمینه نگارش تاریخ صحیح و

واقعی انقالب اسالمی از این پس روزنامه ایران چھارشنبه ھر ھفته صفحات ویژه ای را برای جبران این

نقیصه در فضای فرھنگی کشور اختصاص می دھد و در این زمینه نگاھی نو و تازه به رویدادھای پس از

پیروزی انقالب اسالمی خواھد داشت. 

به گزارش شبکه ایران اولین شماره از "ایران سیاسی " ویژه تاریخ انقالب اسالمی امروز چھارشنبه در

صفحات 11، 12، 13 و 14 روزنامه ایران منتشر شده است. "تاریخ نگار بی طرف وجود خارجی ندارد "

عنوان گفت وگویی است که در این شماره با قاسم تبریزی پژوھشگر تاریخ معاصر انجام گرفته است. در

ادامه یادداشتی تحت عنوان "تامالتی در تغییرات جریان ھای سیاسی در آغاز دھه چھارم " به قلم

مجتبی زارعی و گزارشی با موضوع "بازیگران ماجرای ایران گیت " به چاپ رسیده است. 

در ادامه متن کامل گزارش "بازیگران ماجرای ایران گیت " می آید: 

روز چھارم خردادماه سال 1365 رابرت مک فارلین مشاور امنیت ملی ایاالت متحده در اقدامی محیر

العقول با یک ھواپیمای خصوصی واشینگتن را به مقصد تل آویو ترک کرد و پس از اقامتی کوتاه در تل آویو و

ھمراه شدن با امیرام نیر مشاور نخست وزیر اسرائیل، وارد فرودگاه مھرآباد تھران شد. اکبر ھاشمی
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رفسنجانی در تھران منتظر مک فارلین بود تا درباره موضوعات مھم و اساسی با او مذاکره کند. اما امام

خمینی رھبر انقالب اسالمی زمانی که از طرف مذاکره کننده ایرانی پرسید که موضوع مذاکرات چیست

و پاسخ شنید: چند موشک و گروگان ھای امریکایی در لبنان، دستور داد تا مقامی از ایران با مک فارلین

که در ھتل استقالل مستقر شده بود، دیدار کند که سطح کارش گروگان و موشک باشد؛ در نتیجه وردی

ن ژاد و محمد علی ھادی برای مذاکره به ھتل استقالل رفتند. اصرار ھاشمی رفسنجانی و حسن

روحانی برای حضور در مذاکرات نیز نتیجه ای نداشت و ھمین مسئله سبب شد تا رابرت مک فارلین، الیور

نورث و امیرام نیر بعد از سه روز معطلی در تھران به تل آویو و واشینگتن بازگردند و در گزارش ھایشان

بنویسند که ایرانی ھا علی رغم توافقات قبلی تمایلی نداشتند درباره موضوعات مھم و اساسی مذاکره

کنند. آنچه در ادامه می خوانید گزارشی کوتاه از بازیگران ماجرای ایران گیت است: 

اکبر ھاشمی رفسنجانی: رئیس مجلس وقت ایران، با توجه به این که مسئولیت اداره جنگ را نیز بر

عھده داشته به صورت مستقیم در ماجرا وارد شده و ھدایت بخش ایرانی را به عھده گرفته بود.

ھاشمی در روز 13 آبان سال 65 در سخنرانی مقابل النه جاسوسی امریکا به افشای ماجرای مک فارلین

پرداخت. رسانه ھای خارجی او را ھمتای ایرانی ریگان می دانستند. 

رونالد ریگان: با این که کمیسیون تاور او را از قانون شکنی در ماجرای ایران-کنترا تبرئه کرد اما او از روز اول

از معامله تسلیحاتی خبر داشت. برخی دستور شلیک به ھواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس را به

عصبانیت ریگان از تحقیرش در ماجرای مک فارلین نسبت می دھند. وی در 4 مارس 1987 در یک نطق

تلویزیونی مسئولیت ھمه اقداماتی را که بدون اطالع وی روی داده و به تجارت اسلحه در برابر گروگان ھا

از سوی ایران منجر شده بود، پذیرفت. پیش از این ریگان معامله تسلیحاتی در برابر گروگان ھا را نپذیرفته

بود. 

میرحسین موسوی: ھرچند نخست وزیر وقت ایران در نامه ای اظھار می دارد که در جریان سفر مک فارلین

نبوده اما واسطه گری محسن کنگرلو از نزدیک ترین یارانش نقش موسوی را برجسته می کند. در منابع

انگلیسی منوچھر قربانی فر، موسوی را دوست صمیمی خود می داند. او اخیرًا اظھار داشته که در دیدار

سران قوا در سال 65 با امام خمینی، از ھمه کم و کیف ماجرا خبر داشته و آن را برای امام توضیح داده

است. 

رابرت مک فارلین: از سال 1983 تا انتھای سال 1985 مشاور امنیت ملی امریکا بود. او که مدال ھای

افتخار مختلفی به خاطر جنگ ویتنام گرفته بود، در میانه ماجرا به دستور ریگان سرپرستی ھیأت امریکایی

- اسرائیلی برای سفر به تھران را بر عھده گرفت. او با گذرنامه ایرلندی و با نام شون دولین وارد تھران

شد. مک فارلین بعدھا گفت که در تھران تحقیر شده و انتظار داشته تا با مقامات ارشد ایران مذاکره

کند. وی پس از افشای رسوایی ایران-کنترا استعفا داد. بعدھا پس از اصرار فراوان کنگره امریکا مبنی بر

کشف مقصرین بحران ایران گیت که با مشخص شدن کمک امریکا به کنتراھا در نیکاراگوئه به ایران کنترا

معروف شد. در 22 مارس 1987 پس از دوسال از گذشتن ماجرا، مک فارلین با خوردن تعداد زیادی قرص

والیوم دست به خودکشی زد اما نجات یافت. او ھم اکنون یکی از مشاوران سیاسی حزب جمھوریخواه

است. 

محسن رضایی: فرمانده وقت سپاه پاسداران در چند روز پیش از ورود مک فارلین متوجه روابط پنھانی

مسئولین سیاسی با امریکایی ھا شده بود، تمایل داشت شخصًا ھدایت مذاکرات را برعھده گیرد اما

اقتدار  ھاشمی رفسنجانی مانع از این مسئله شد. محسن رضایی پس از بازگشت مک فارلین از تھران با

واسطه کردن علی ھاشمی کوشید تا رابطه با مسئولین امنیتی امریکایی را ادامه دھد. 

الیور نورث: افسر ارشد نیروی دریایی امریکا که عامل اجرایی معامله اسلحه-گروگان بود. او دارای حق

امضا برای برداشت از حسابی در سوئیس بود که ایران ھزینه ھای سالح را به آن واریز می کرد. نورث به

ھمراه مک فارلین به تھران آمد و او بود که در مذاکرات با طرف ایرانی در ھتل استقالل نقش اول را

داشت. نورث پس از افشای واریز مبالغ سالح ھا به حساب شورشیان نیکاراگوئه محاکمه شد اما از دادن
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ھرگونه شھادت در رابطه با نقشش در نابود کردن مدارک مربوط به ماجرای ایران - کنترا خودداری کرد.

الیور نورث ھم اکنون تحلیلگر ارشد شبکه فاکس نیوز است و در ھمه گفت وگوھایش درباره ایران از گزینه

حمله نظامی دفاع می کند. وی ھمچنین کتابی درباره ماجرای ایران-کنترا منتشر کرده است. 

محسن کنگرلو: پیش از انقالب از اعضای گروه فجر اسالم و گروه صف به رھبری محمد بروجردی بود. پس

از انقالب از اعضای سازمان مجاھدین انقالب شد و به خاطر نزدیکی با خسرو تھرانی و بھزاد نبوی پس از

ماجرای ھشت شھریور به اطالعات نخست وزیری رفت و با نخست وزیری میرحسین موسوی مشاور

امنیتی او شد. کنگرلو واسطه اصلی ایرانی ماجرای مک فارلین بود اما اجازه نیافت تا در مذاکرات حضور

داشته باشد. ضعف او و تمایل شدید طرف امریکایی محدود نبودن کانال ارتباطی با یک نفر، سبب

ارتباط گیری  منوچھر قربانی فر با بیت حسینعلی منتظری و ارتباط گیری علی ھاشمی با مقامات امریکایی

شد. او پس از جنگ از ایران خارج شد و گفته می شود در یک کشور اروپایی ساکن است. 

منوچھر قربانی فر: این دالل بدنام و بدسابقه پیش از انقالب از عوامل ساواک بود. در ماجرای کودتای نوژه

از طرف بختیار مأمور تأمین پول و اسلحه برای کودتاگران بود. او در شب کودتا در حالی که لباس نظامی

شاھنشاھی پوشیده بود قرار بود در عملیات تصرف صداوسیما شرکت کند اما با شکست کودتا از کشور

فرار کرد. قربانی فر سپس با پوشش اطالعاتی و امنیتی سازمان سیا به داللی اسلحه در کشورھای

مختلف پرداخت. قربانی فر در ماجرای مک فارلین نقش اول را در ارتباط عوامل ایرانی و امریکایی بازی

می کرد. در نامه معروفی که قربانی فر به کنگرلو نوشته، انگیزه اش را برای واسطه گری پرداختن سھمش

در جنگ تحمیلی و جبران کوچکی از گذشته ھا دانسته است. قربانی فر پس از آن که مأموریت مک فارلین

با شکست نسبی روبه رو شد و مقداری از پولش نزد ایران بلوکه شد، اسناد و اسرار این معامله را به

امید نجف آبادی دست راست حسینعلی منتظری داد. در گزارش کنگره درباره ایران-کنترا آمده است که

قربانی فر در آزمون دروغ سنجی سازمان سیا مردود شده است. در سال ھای اخیر نیز، پس از حمالت

11 سپتامبر قربانی فر دیدارھایی با دونالد رامسفلد وزیر دفاع وقت امریکا برای ایجاد ارتباط ھایی با ایران

درباره افغانستان داشت که رامسفلد مدعی شد چیز به درد بخوری از این دیدارھا به دست نیامده است.

در آخرین مورد نیز به گزارش دستگاه ھای امنیتی ایران، قربانی فر شایعه کسالت و درگذشت رھبر انقالب

را در سال 85 به مایکل لدین داده است. 

فریدون وردی نژاد: در سال 65 معاون اطالعات سپاه بود و به نام مھدی نژاد شناخته می شد. ھر چند

محسن رضایی مدعی است، او وردی نژاد را به عنوان رابط اول ماجرای مک فارلین معرفی کرده اما به نظر

می رسد که حضور وردی نژاد در مذاکرات از پیش تعیین شده و با نظر ھاشمی رفسنجانی بوده است.

وردی نژاد پس از آن که مک فارلین تھران را ترک کرد نیز مسئول پیگیری توافقنامه مندرج در ھتل استقالل

شد. وردی نژاد بعدھا به مدیرعاملی خبرگزاری جمھوری اسالمی و سفارت ایران در چین رسید اما ھیچ

گاه حاضر نشد درباره ماجرای مک فارلین توضیحی دھد. 

امیرام نیر: در سال 1984 شیمون پرز نخست وزیر وقت اسرائیل او را به سمت مشاور امور ضدتروریسم

خود منصوب کرد. نیر در ماجرای ایران-کنترا ناظر رژیم صھیونیستی بود و در کمال تعجب مک فارلین را در

سفر به تھران ھمراھی کرد. برخی معتقدند که نیر عامل شکست مذاکرات مک فارلین در تھران بوده

است. نیر که در جنگ 7 روزه یکی از چشم ھایش را از دست داده بود با یکی از ثروتمندترین خانواده ھای

مقیم سرزمین ھای اشغالی یعنی جودی موسی ازدواج کرد. پدر ھمسر نیر مالک بزرگترین روزنامه چاپ

تل آویو (یدیعوت آحارنوت) بود. چند سال بعد نیر به لندن رفت و سازمان سیا به وسیله زنی به نام ادریانا

استنتون او را تحت نظر گرفت. در پائیز 1988 نیر در حالی که برای سرکشی به باغ ھای میوه اش به

مکزیکوسیتی رفته بود در یک سانحه ھوایی کوچک کشته شد. در زمان حادثه یک چمدان با 700 ھزار

دالر پول در ھواپیمای کوچک نیر بود. گفته می شود سازمان سیا با ھمکاری موساد نیر را به دلیل

رفتارھای ضدامنیتی اش کشته اند. 

علی ھاشمی رفسنجانی: برادرزاده اکبر ھاشمی رفسنجانی که به گفته خودش به صورت اتفاقی وارد

ماجرای ارتباط محرمانه ایران و امریکا شد. گفته می شود او در این رابطه به بلژیک، ترکیه، امریکا و

>>خیانت به کشور

>>مسوولین در پیشگاه خداوند چه
پاسخی دارند؟

>>تحلیل کیھان درباره یکشنبه سیاه ؛

<<گزارشی از یک استراتژی مھم
دفاعی؛

>>پیگرد قضایی و تعقیب بین المللی
عوامل ایرانی شبکه ھای ضد انقالب ح

>>تست اولیه سامانه بومی جایگزین
S300 انجام می شود

>>پشت پرده خطرناک ترین پروژه
فرھنگی غرب/

>>متن کامل مصوبه جدید آمریکا علیه
ایران

>>گزارش ویژه از حال و ھوای مسجد
ولی عصر(عج) تھران؛

>>اوباما آماده سفر به تھران و دیدار با
آیت هللا خامنه ای است!

>>لزوم تحول در بدنه ی تولیدی رسانه ی
ملی

>>حکومتھای اسالمی نباید بیت المال
را برای جالل و جبروت خودشان صر

>>اظھارات توھین آمیز اردوغان در مورد
مقامات و مسووالن ایران

>>شنود گسترده موبایل و راه مقابله با
آن

>>عکس/ چرخ خیاطی شیخ رجبعلی
خیاط (ره)

>>پشت صحنه موتور جستجوی گوگل
چه کسانی ھستند؟ + تصاویر

>>درخواست مقامات سیاسی و
نظامی پیشین آمریکا از اوباما:

>>ازدواج ھمجنس گرایان در کاخ سفید
+عکس

>>گزارشی از تجھیزات جدید پھپادھای
کشور؛

>>نگرانی کنگره آمریکا از توان موشکی
ایران + دانلود گزارش

>>م.ز یا سلطان وثیقه ایران کیست؟ +
عکس

>>بررسی یک پرونده سنگین قضایی:

>>جدال FBI با ایران و چین بر سر فیبر
کربن

>>ماجرای به جان ھم افتادن بوذری و
مھدی ھاشمی

>>فروش غذای سگ و گربه در مرکز
سیتی سنتر اصفھان + عکس

>>اگر اینجا ایران بود، رسانه ھای غربی
چه می گفتند+فیلم و عکس

>>پژوھش
استاد"عباس معلمی"پیرامون

کاھش وجھش جمعیت(1)؛
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سرزمین ھای اشغالی برده شده است. اکبر ھاشمی رفسنجانی معتقد است که محسن رضایی، علی

ھاشمی را شخصًا و بدون ھماھنگی برای دور زدن او و میرحسین موسوی به مالقات الیورنورث فرستاده

اما نزدیکی قبلی و بعدی عمو و برادرزاده این احتمال را منتفی می کند. علی ھاشمی بعدھا به وزارت

نفت رفت و در دوره ششم مجلس نیز عضویت داشت. علی ھاشمی اخیرًا خاطراتش را منتشر کرده

است. 

ھوارد تیچر: مقام ارشد شورای عالی امنیت ملی امریکا، از روزھای اول جنگ درگیر میز ایران در واشنگتن

بود. وی در سال 1993 اعتراف کرد که برآوردھایی که امریکا از قدرت نظامی ایران داشت از طریق

سعودی ھا در اختیار عراق قرار می گرفت و به عقیده تیچر ھمین برآوردھا بود که عراق را مصمم به حمله

به ایران کرد. تیچر که خود دو سال بر روی استراتژی جدید امریکا درباره ارتباط گیری با ایران کار کرده بود

در مذاکرات تھران ھمواره می کوشید تا خطر شوروی را برای طرف ایرانی جا بیندازد و درگیری نظامی

ایران و شوروی را غیرقابل اجتناب نشان دھد. 

مھدی ھاشمی: مشاور ارشد حسینعلی منتظری و رئیس نھضت ھای آزادیبخش سپاه در سال 64 را

عامل انتشار خبر دیدار مک فارلین از تھران می دانند. مھدی ھاشمی به دلیل عقاید تندروانه و

سینوسی اش و قتل ھای زنجیره ای قبل و بعد از انقالب مورد پیگرد دستگاه اطالعاتی قرار داشت، در آبان

65 خبر آمیخته از واقعیت و کذب را در اختیار حسن الفحص خبرنگار مجله الشراع قرار داد. حسن الفحص

بعدھا به استخدام شبکه ضدایرانی العربیه درآمد. انگیزه مھدی ھاشمی از انتشار این خبر تشدید فشار

بر رھبری نظام جھت عدم پیگیری جرایمش بود. مھدی ھاشمی این خبر را با واسطه محمدعلی ھادی و

امیدنجف آبادی به دست آورده بود. مھدی ھاشمی چند روز پیش از انتشار این خبر در 20 مھر 1365

دستگیر و محاکمه شد و در 6 مھر 1365 اعدام شد. 

عدنان خاشقچی: میلیاردر سعودی که عاشق عکس گرفتن و ارتباط با زنان ھنرپیشه امریکایی است،

یک سال قبل از ماجرای مک فارلین در  ھامبورگ آلمان با قربانی فر آشنا شد و او بود که وام ھای کالنی به

قربانی فر می داد تا به معامله اسلحه با ایران بپردازد. او ھمچنین ترتیب جلسه ای را با حضور یعقوب

نیمرودی ثروتمند اسرائیلی و مسئول دفتر موساد در تھران پیش از انقالب با قربانی فر گذاشت و با این

خط ارتباطی موساد وارد ماجرای مک فارلین شد. خاشقچی ھمچنین در نامه ای به مک فارلین، "منوچھر

قربانی فر " را مشاور "میرحسین موسوی " نخست وزیر وقت ایران، رئیس سرویس ھای مخفی تھران در

اروپا و عامل ارتباطی مناسب میان ایران و امریکا معرفی کرده است. گفته می شود خاشقچی رابط گروه

تجاری بن الدن در امریکاست. خاشقچی حدود 30 سال است که ارتباطات گسترده ای با مقامات ارشد

سیا و موساد دارد. 

مایکل لدین: او سال ھاست که در دولت ھایی که حزب جمھوریخواه تشکیل می دھد حضور دارد، در دولت

دوم ریگان نیز او مشاور مک فارلین در شورای عالی امنیت ملی ایاالت متحده بود. در جریان ایران-کنترا،

مایکل لدین با منوچھر قربانی فر، نخست وزیر اسرائیل شیمون پرز، مقامات وزارت امور خارجه اسرائیل و

مقامات آژانس اطالعات مرکزی امریکا (سیا) دیدار کرد تا مقدمات نشست با مقامات بلند پایه ایران برای

سفر مک فارلین به تھران را فراھم کند. لدین در دولت جرج بوش معاون وزیر دفاع شد و خصمانه ترین

مواضع را علیه جمھوری اسالمی ایران گرفت و خواستار حمله نظامی به ایران پیش از حمله به عراق

شد. لدین که ارتباطات مشکوکی با برخی عوامل داخلی دارد در دو نوبت شایعات کذبی را درباره رھبر

انقالب اسالمی منتشر کرده است. 

محمد علی ھادی: از نزدیکان حسینعلی منتظری که به گفته ھاشمی رفسنجانی به نمایندگی از

رئیس مجلس در مذاکرات حضور داشت و احتماًال یکی از کسانی بوده که گزارش این جلسات را به

منتظری داده است. ھادی که در سال 1365 نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون سیاست خارجی

بوده، بلند پایه ترین مقام ایرانی مذاکره با مک فارلین بوده است. ھادی که تحت پوشش ھاشمی

رفسنجانی و محمد خاتمی قرار داشت، بعدھا معاون وزیر امور خارجه و سفیر ایران در عربستان و امارات

شد. ھادی با روی کار آمدن دولت نھم خود را بازنشسته کرد. 

>>نامه یک دختر چادری به رؤسای
محترم صدا و سیما

>>جدال رژیم صھیونیستی با ایران در
اریتره

>>روحیه ی «تملق» چگونه در ایران
شکل گرفت؟

>>گزینه ھای چھارگانه برژینسکی برای
مھار تھران؛

>>غرب، عاشق این اسالم
است!+تصاویر

>>RQ-170 رمزگشایی شد

>>کارشناسان ایرانی برای احیای
سیستم موشکی شکست خورده کره

شمالی ب

>>بازگشت مخفیانه نیروھای آمریکایی
به عراق

>>دستگیری شبکه ھمکاری کننده با
شبکه ھای ماھواره ای ضدانقالب

RQ-7 گزارشی از دستیابی ایران به<<
Shadow

>>برگی دیگر از تالش غرب در جنگ با
عقاید اسالمی/1

>>فائزه ھاشمی کاسه کوزه  اپوزیسیون
را به ھم ریخت

>>افشای فایل صوتی مکالمه محرمانه
مھدی ھاشمی با یک ضد انقالب

>>گمانه زنی از جدیدترین شناور نظامی
ایران

>>نابودی اسرائیل در ھشت ساعت

>>تشکر از ایران به سبک خالد مشعل

>>ایران موشک قاره پیما آزمایش می
کند؟

>>انتشار فحشنامه باور نکردنی علیه
رئیس جمھور در سایت توکلی

>>داستان زنان دوربین به دست/

>>آغاز محاکمه 18 مقام آمریکایی در
دادگستری تھران

>>۶٠ خانواده شیعه در محاصره
+تصاویر

لیست کامل عناوین یادداشتھا

دوستان

.:: دانشجوی مکانیک با مطالب
غیرمکانیکی ::.

رئیس جمھور محبوب من

(آنــتـــی صــھیــونیـســم)

وبالگ دوستداران حضرت مھدی عجل
هللا تعالى فرجه الشریف

موج خبری١
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شیمون پرز: نخست وزیر وقت رژیم صھیونیستی به وسیله مشاور ارشدش در زیر ماجرای مک فارلین قرار

داشت. برخی معتقدند رژیم صھیونیستی از مذاکره بدون واسطه ایران و امریکا ھراسان بوده و تصمیم به

بر ھم زدن این معامله داشته است. گفته می شود ھواپیمای مک فارلین در مسیر تھران در تل آویو توقف

داشته و ارسال سالح ھایی با مارک اسرائیلی در ھمانجا برنامه ریزی شده است. رونالد ریگان پس از

آزادی گروگان ھا در شھریور 1365 در تماسی تلفنی به شیمون پرز مراتب تشکر دولت متبوعش را به

خاطر ھماھنگ سازی رژیم صھیونیستی در انتقال تسلیحات به ایران ابراز داشت. شیمون پرز بعدھا در

دفاع از شرکت رژیم صھیونیستی در ماجرای ایران-کنترا گفت: "این که ما به ایرانیان اسلحه بدھیم فکر

خود امریکائیان بود. ما فقط به درخواست واشنگتن وارد شدیم. " پرز ھم اکنون رئیس جمھور رژیم

صھیونیستی است. 

حسینعلی منتظری: با این که در آن زمان قائم مقام رھبری بود اما اکبر  ھاشمی رفسنجانی شکی

نداشت که نباید او را در جریان اخبار قرار دھد، چون روابط ناسالم بیت منتظری با سرویس ھای اطالعاتی

خارجی مانند لیبی آبرویی برای جمھوری اسالمی نمی گذاشت. اما ارسال اسناد معامله از سوی

قربانی فر به امیدنجف آبادی، دست راست منتظری، سبب شد تا منتظری از ریز مذاکرات اطالع یابد.

منتظری ھیچگاه ارتباطش با قربانی فر را رد نمی کند و در کتاب خاطراتش می نویسد: منوچھر قربانی فر

برای من پیغام فرستاد که قرار است شما را از قائم مقامی عزل کنند! 

حسن روحانی: در سال 1365 حسن روحانی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس بود. وی در واقع

به مانند اکنون دست راست ھاشمی رفسنجانی در مذاکرات بود. با ورود مک فارلین به تھران، ھاشمی

رفسنجانی، روحانی را به عنوان مذاکره کننده معرفی می کند و در خاطراتش نیز بر این مسئله تأکید

می کند اما نھی امام از ورود مقامات عالی رتبه به مذاکرات سبب شد تا روحانی در میز مذاکرات حضور

نداشته باشد. 
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