
 

   ترجمه فروزنده فرزاد-٢١ -بازی شيطانی
  آیت اهللا خمينی

  سوار بر توفان انقالب
  از همان دروازه ای وارد شد

   که امریکا از آن غافل مانده بود
  

يک آن، چنين  . ايران، اياالت متحده ی آمريکا را بس شگفت زده کرد١٣۵٧تند باد انقالب 
 امپراتوری اياالت متحده در خاورميانه را ايران، جايگاهانقالب که انقالبی چون نمود می 

يکسره فرو ريزد، عربستان سعودی و شيخ نشين های خليج فارس را نيز درنوردد، و 
شخصيت های اياالت . حکومت های پادشاهی عرب ــ از اردن تا مراکش ــ را در هم پيچد

ط را به سيا متحده، وحشت زده، بررسی امکان گسترش انقالب اسالمی ايران به ديگر نقا
محول کردند و دولت اياالت متحده شماری چند از کارشناسان خويش را در زمينه ی اسالم، 

متخصصان امنيت ملی آمريکا از . برای پيش بينی دورنمای انقالب ايران بخدمت گرفت
شکاف در کمربند سبز، در امتداد مرزهای جنوبی اتحاد شوروی و امکان بهره گيری اتحاد 

نقالب ايران برای کوتاه کردن دست اياالت متحده از منافعش در منطقه بيم شوروی از ا
 .داشتند

گذارد، که می توانست  اسالم سياسی، برای نخستين بار به کانون پهنه ی سياست گام می
ديگر اسالم سياسی در ايران، افغانستان، پاکستان و دورتر . پيامدهای ژرفی بر جای نهد

از . و می رفت تا سبب ساز دگرگونی های فراگير در منطقه شودنيرويی در حاشيه نبود، 
نگاه تحليلگران، پيدايش رژيم های اسالمی از شمال آفريقا، مصر و سودان، تا سوريه، 

اما، آنگاه که  .عراق، عربستان سعودی و سرانجام پاکستان و افغانستان دور از ذهن نبود
در ظاهر، ايران از سيطره ی .  پا بر جا بودها همچنان غبارها فرونشست، جايگاه آمريکايی

. آمريکا برون شده بود، اما ديگر نقاط اين امپراتوری همچنان از قهر انقالب در امان ماند
 به قدرت رسيدند، ١٩٨٠چنين می نماييد که جز سودان که راستگرايان اسالمی در دهه ی 

، ، بسياری از سياستمداراناينچنين. سرايت انقالب ايران به ديگر نقاط مهار شده بود
و کارشناسان مسائل خاورميانه، روند امور را چون گذشته پنداشتند، گويی همه  جاسوسان

انقالب ايران تنها موردی ويژه پنداشته شد و هرچند ايران . چيز به جای خود بازگشته است
. جدی نشمردرا خطری برای منطقه می دانستند، اياالت متحده راستگرايی اسالمی را دشمنی 

اياالت متحده همچنان پيوند نزديک خود را ــ نيز روابط پنهان از کانال سازمانهای اطالعاتی 
شورش اسالمگرايان . ــ با عربستان سعودی و پاکستان، دو دژ بنيادگرايان سنی، نگه داشت

  به اوج رسيد، اما نه تنها اين١٩٨٠عليه سوريه و سازمان آزاديبخش فلسطين در دهه ی 
 ميليارد دالر برای ٣وقايع نتوانست هشداری برای سياست اياالت متحده شود، که آمريکا 

حمايت از مجاهدان افغان که چون راستگرايان مذهبی در ايران اهدافی از يک نوع داشتند، 
  .هزينه کرد و اتحاد اياالت متحده و راستگرايی اسالمی پيشتر رفت

ليبرالهای . برای تماس با جمهوری اسالمی ايران کوشيداياالت متحده به شيوه های گوناگون 
خمينی که ] آيت اهللا[دولت کارتر برای دوستی و نزديکی با اسالمگرايان ميانه روتر پيرامون 

در . درسخوانده ی آمريکا و اروپا بودند و عبای مذهبی بر تن نمی کردند، تالش داشتند
دان ريگان به آيت اهللا های تند رو قم که در مقابل، نو محافظه کاران و از آن ميان دولتمر

با اين همه، هيچ يک از اين سياست ها . تهران قدرت واقعی را در دست داشتند، روی نهادند
  .موثر نيفتاد و در ربع سده ی آينده، ايران سياست اياالت متحده را مسحور ساخت

که نخستين نشانه های قيام  ١٣۵۶از . انقالب ايران، اياالت متحده را حيران و پريشان کرد
و تثبيت رژيم ) ١٩٨١(١٣۶٠هويدا گشت، تا خيزش انقالب، سقوط شاه، جنگ داخلی تا 



 

، سياست اياالت متحده در برابر همه اين رويدادها نشان ١٣۶٠روحانيون مذهبی در دهه ی 
  .و تناقض داشتسردرگمی از 

، ١٣۵٠در دهه ی .  تکيه داشتششاه، متحد مورد اعتماد خويدر آغاز، واشنگتن همچنان به 
سرويس های اطالعاتی ــ امنيتی اياالت متحده بتناوب خبر از ثبات و امنيت رژيم شاه می 

اين برآوردهای خوش بينانه، بسياری از سياستگزاران اياالت متحده را به اين باور . دادند
در اين . ب ادامه يافتاين تلقی تا آستانه ی انقال. رساند که خطر جدی شاه را تهديد نمی کند

 مرداد ٢٨کمک سيا به اسالمگرايان در .  گرفته نمی شدجدی گزارشها، جنبش اسالمی ايران
 زيرا در خالل دهه های پسين، شاه، روحانيون را به ، امری متعلق به گذشته بود١٣٣٢

 شده خمينی تبعيد و ديگران با حکومت همراه] آيت اهللا[حاشيه راند، برخی از آنان مانند 
وزارت خارجه و سيا، از اسالم در ايران چشم پوشيدند و شاه نيز که همواره به تماس . بودند

آمريکاييان با روحانيون، حتی سربزيرترين آنها و حتی روحانيون دولتی، سخت خرده می 
  .گرفت از آن خشنود بود

ت، اياالت  شورای امنيت ملی را در اختيار گرف١٩٧٧اما پس از آن که دولت کارتر در 
متحده شاه ايران را به انجام اصالحات و گفتگوهای پنهان با گروههای اپوزيسيون و از آن 

اين مساله به تضعيف جايگاه شاه، سردرگمی حاکميت . ميان رهبران سرشناس مذهبی واداشت
هدف اياالت متحده از اين سياست نه . او، و به ميدان آمدن راستگرايان مذهبی انجاميد

شايعه ی ابتالء . ، که اميد آمريکا به ثبات سلطنتی مشروطه و وابسته به آمريکا بودانقالب
شاه به سرطان ــ که ظاهرا گزارش های منابع اطالعاتی اياالت متحده آنرا تائيد می کردند ــ 

براستی شاه به سرطان مبتال بود و در . (و تکرار آن برای پيشبرد اين کوششها موثر بود
آنها که سياست اصالحات را دنبال می کردند، بر اين باور بودند .) د درگذشت در تبعي١٩٨٠

که شاه به سالمت آنرا از سر می گذراند و در پی آن برجستگان روشنفکری، وارثان کهنسال 
جبهه ی ملی دکتر مصدق، تکنوکراتها و عناصر کم دانش و ميانه روتر شيعه بيشتر قدرت 

االت متحده از درک آن عاجز بودند امکان بدست گرفتن رهبری آنچه دولتمردان اي. می يابند
جنبش ضد شاه بوسيله ی افراطيون مذهبی، آن هم بدست چهره يی پوالدين و کاريزماتيک 

  .چون آيت اهللا خمينی بود
تا تسخير تهران ) ١٣۵٧آبان  (١٩٧٨اما بعدها، در ميانه ی جريان انقالب ــ بويژه از نوامبر 

ــ دولت کارتر دستخوش )١٣۵٧بهمن  (١٩٧٩خمينی در فوريه ] اهللاآيت [بوسيله ی 
کشمکشهای درونی بسيار بود؛ برخی بر اين باور بودند که اياالت متحده بايست از پشتيبانی 

در آن چهار ماه . شاه دست بشويد، در مقابل کسانی خواهان کودتايی خونين عليه انقالب بودند
بود و سياست سردرگم االت متحده بلحاظ سياسی کامال بحرانی و سرنوشت ساز انقالب، اي

شاه گريخت، رژيم او فرو . ديگر برای تغيير مسير رويدادها دير شده بود. معينی نداشت
آنها که سياست دست کشيدن از شاه را دنبال می . ريخت و جمهوری اسالمی ايران متولد شد

 کار آمدن رژيمی دموکراتيک، با کردند، انقالب را دست کم گرفتند و اکنون نيز به روی
آن دسته از دولتمردان آمريکايی نيز که . اندک ماهيت اسالمی و نه ديکتاتوری اميدوار بودند

به کودتا اميد بسته بودند ــ کودتايی که به ده ها هزار کشته منجر می شد ــ ژرفای توان 
دست داشتن اتحاد شوروی در اين گروه بر پندار پوچ . خمينی را درنيافتند] آيت اهللا[جنبش 

آنها استدالل می کردند که چگونه ممکن است متحد نيرومند . جريان انقالب پای می فشردند
  آمريکا، حاکميت با ثبات شاه، بدون دخالت مسکو سرنگون شود؟

اياالت متحده . پس از انقالب نيز، سياست آمريکا در برابر انقالب نه چندان روشن بود
بيشتر ديپلمات های .  شماری در زمينه ی جنبش اسالمی ايران داشتکارشناسان انگشت

اياالت متحده که پس از انقالب به ايران رفتند، متخصص مسائل ايران نبودند، و درباره ی 
بسياری از ايشان برای پيشبرد سياست . خمينی شناخت اندکی داشتند] آيت اهللا[اسالم يا 

می، سخت تالش می کردند، اما با اشغال سفارت با جمهوری اسال همزيستی مسالمت آميز



 

اين سياست شکست ) ١٣۵٨آبان (١٩٧٩آمريکا بوسيله ی انبوه مردم خشمگين در نوامبر 
خمينی مانند ابراهيم يزدی، صادق قطب زاده و ] آيت اهللا[ياران غير روحانی . خورد

و در پی اشغال " انقالب دوم"ابوالحسن بنی صدر که درسخوانده ی غرب بودند، در جريان 
خمينی تسلطی ] آيت اهللا[سفارت آمريکا، به حاشيه رانده شده، روحانيون، با مرکزيت قم و 

  .ديکتاتور گونه يافتند
برخی از آنها، . همزمان، افراطيون اياالت متحده نيز مايل نبودند ايران را از دست دهند

ی دانستند و روی هراس گرايش اسالمی انقالب ايران را تهديدی برای اتحاد شوروی م
مذهبيون حاکم از همسايه ی شمالی و دشمنی اسالمگرايان با کمونيسم برای بازگرداندن ايران 

اين نگرش تا آنجا پيش می رفت که حاميان . به جبهه ی اياالت متحده حساب می کردند
. ه می پنداشتنداسرائيل ــ و البته خود اسرائيل ــ روحانيون ستيزه جو و تندرو را متحدان بالقو

حتی در هنگامه ی بحران اشغال سفارت آمريکا، رونالد ريگان و نو محافظه کاران برای 
، نو محافظه کاران، سرويس ١٣۶٠در ميانه ی دهه ی . تماس با روحانيون دست بکار شدند

بيل "، از شورای امنيت ملی، همراه "اليور نورث"اطالعاتی ــ امنيتی اسرائيل و سرهنگ 
 علی اکبر هاشمی رفسنجانی نزديک مرد خاکستری ايران،، رئيس سازمان سيا به i"کيسی
  .شدند

کارکرد انقالب مذهبی در ايران چيزی بيش از سرنگون ساختن حاکميت يکی از پراهميت 
انقالب ايران دگرگونی . ترين نگهبانان آمريکا در منطقه و کوتاه کردن دست آمريکا بود

 اسالمی را متبلور ساخت؛ گونه يی دگرگونی که آغاز شکل گيری بنيادين ماهيت راستگرايی
همچنان که راستگرايی . آن به زمان پيدايش اخوان المسلمين در دهه های گذشته باز می گشت

، نيرو می گرفت، بر اعتماد به نفس آن افزوده می شد ١٩٧٠اسالمی در خالل ساليان دهه ی 
شاخه های خشونت گرای اسالمگرايی که با پيدايش . و بخش هايی از آن راديکاليزه می گشت

سازمانهای زيرزمينی اسالمگرايان تروريست در مصر مشخص می شود، رژيم های وابسته 
.  قدرت می يافتلبنانبه غرب را به چالش می کشيدند و جنبش تروريستی حزب اهللا در 
د و سازمان های وابسته اينچنين، انقالب ايران الهام بخش بسياری از گروه های اسالمگرا ش

  .به اخوان المسلمين نمود سياسی بيشتری يافتند
اشتباهات اياالت متحده در جريان انقالب ايران و پس از آن، بلحاظ تراژيک يادآور آثار 

در اين ميان، سازمان های اطالعاتی اياالت متحده شايسته ی بيشترين سرزنش . شکسپير بود
 شاه ايران  سقوط ،٢٠٠١تا رخداد يازده سپتامبر " برپرل هار"از رويداد . ها هستند

زمانی که اياالت متحده مشتاقانه به . بارزترين شکست اياالت متحده ی آمريکا بوده است
مجاهدان افغانستان ياری می رساند و به روحانيون ميانه رو تهران دست می يازيد، تقريبا 

از منظر جامعه ی . يران را درک نکردانقالب اکليت هيچ کس در سرويس اطالعاتی آمريکا 
آمريکايی، چشمان درهم کشيده و رخسار اخم آلود آيت اهللا خمينی، نماد پديداری تهديدی نوين 

اما ديپلمات ها و شخصيت های اطالعاتی و امنيتی اياالت متحده، . در گستره ی جهان بود
 حتی آنگاه که قدرت اسالم .همچنان درک عميقا نادرستی از راستگرايی اسالم سياسی داشتند

سياسی در حوادثی مانند رويداد خونبار مکه، جنگ داخلی در سوريه و ترور انورسادات رخ 
پس از انقالب ايران نيز، اسالمگرايی به صورت . نمود، اياالت متحده نشانه ها را درنيافت

را جنبشی جنبشی جهانی با همبستگی دينی و دارای محافل پنهان نگريسته نشد، بلکه آن
ساده لوحان، انقالب ايران را موردی . ايدئولوژيک و پراکنده در کشورهای مختلف پنداشتند

خود ويژه از قدرت يافتن ديکتاتوری محافظه کاران پنداشتند که شکل ستيزه گری شيعی 
ديگران، باز به گونه يی . گرفته و بازتابی در ميان اکثريت سنی مسلمان نخواهد داشت

ه دل، بر اين پندار خطرناک بودند که می توان اسالمگرايی به شيوه ی ايرانی و متفاوت ساد
از نوع اخوان المسلمين را در افغانستان و آسيای مرکزی برای منکوب کردن اتحاد شوروی 

هر چند در قلب اسالمگرايی، آشکارا احساسات ضد آمريکايی هويدا بود، . به کار بست



 

بيل "، مشاور امنيت ملی جيمی کارتر، تا "گنو برژينسکیزبي"برجستگان واشنگتن ــ از 
، رئيس سيا در دولت رونالد ريگان ــ اسالم سياسی را پياده نظام آنچه برژينسکی "کيسی

  .می خواند، می دانستند و اين سياست را خصمانه پی می گرفتند" شطرنج بزرگ"
   

  بازگشت آیت اهللا
  

زگشت پيروزمندانه ی آيت اهللا خمينی به ايران، ، درست يک روز پس از با١٩٧٩دوم فوريه 
، شخصيت ارشد سفارت اياالت متحده در تهران، نامه يی بلند باال به "جورج لمبراکيس"

لمبراکيس در نامه ی خويش درباره ی قدرت گيری خمينی و هوادارانش . واشنگتن فرستاد
براکيس ارزش باز گفتن را ارزيابی لم. نشانی از نگرانی در اين نامه نيست. سخن می گويد

در اينجا دارد، زيرا درک نادرست اياالت متحده پيرامون جنبش آيت اهللا خمينی را آنهم تنها 
  :لمبراکيس می نويسد. چند روز پيش از آنکه وی بر ايران مسلط شود،  نشان می دهد

ر کمونيسم، تا به امروز، بهترين ارزيابی ما اين است که توان جنبش اسالمی شيعه در براب"
اسالم . بسيار سازمان يافته تر از مخالفان آنها است، نيز باورهايی روشنگرانه تر از آنها دارد
اما، . بيش از هر ايدئولوژی غربی ديگری چون کمونيسم، در ذهن ايرانيان رسوخ کرده است

کن البته هنوز مم .بافت حاکم چندان روشن نيست، و کامال سمت و سويی مشخص نيافته است
است که گرايش روشنفکران ضد روحانيون در روند حاکم شدن نيروها و اليه بندی های آينده 
جايگزين شده، فرايندی دموکراتيک بشيوه يی غربی که در نگاه نخست آشکار نمی نمايد، 

  .آغاز شود
نمايانده اند، ناتوان و اسالمگرايان و جنبش آنها، آنگونه که شاه و برخی مشاهده گران غربی 

اين جنبش بسيار بهتر از گروههای ديگر بر احساسات مردم و سرمايه ی . نادان نيستند
جنبش اسالمی به شيوه های گوناگون نگرش اصالح طلبی و سنت . بازاريان مسلط است

چيزی که برای بيشتر ايرانی ها فريبنده تر از مدل  گرايی ايرانی را پشتيبان است، همان
  .ونيستی اتحاد شوروی و چين استکم

از سوی ديگر، اين جنبش نمی تواند کارکردی در شکل پارلمانتاريسم، آنگونه که ما در شيوه 
احتماال بخش بزرگی از قدرت در انحصار يک ....ی دموکراتيک غربی می شناسيم، بيابد

 اساس اگر چه ترکيب چنين شورايی هنوز روشن نيست، بر. شورای اسالمی خواهد بود
برنامه ی جنبش، به نظر می رسد که رهبران سياسی به جای روحانيون برای قانونگذاری و 

گمان می رود که جنبش اسالمی ناچار از پذيرش .... اجرای سياستهای دولت انتخاب شده اند
  ."حضور گرايشهای غربی در دولتی متشکل از طيف گسترده ی جنبش اپوزيسيون شود

خمينی از پاريس ] آيت اهللا[روز پيش از نوشته شدن نامه ی لمبراکيس، يکم فوريه، تنها يک 
 روز، دولت موقت ايران سقوط کرد و روحانيون، ديکتاتوری ٩پس از . به ايران بازگشت

کارتر به حکومت جديد . بنا کردند که تا بيش از ربع سده، همچنان پاييده استرا خويش 
 فوريه ١۴ان آن نزديک شد، اما رويدادی بدشگون در ايران خوشامد گفته، خوشبينانه به رهبر

نه ماه . روی داد؛ جمعيتی از هواداران خمينی کنترل سفارت اياالت متحده را بدست گرفتند
بعد، دانشجويان پيرو خط امام، سفارت آمريکا را اشغال کردند و شمار زيادی از کارکنان 

آفرين بزرگ ترين بحران ديپلماتيک سفارت را بيش از يک سال به گروگان گرفتند و نقش 
در پايان ماجرا حکمفرمايی خمينی بعنوان ديکتاتور ايران چالش ناپذير . تاريخ آمريکا شدند

  .ماند
چگونه لمبراکيس در چنان اشتباهی بود؟ چگونه يک شخصيت ارشد دولت اياالت متحده ــ که 

رهبران "مذهبی او قدرت را به  شبکهدر اين باره او تنها نبود ــ می پنداشت که خمينی و 
می خواند؟ " روشنگرانه"می سپارند؟ چرا او جنبش خمينی را " سياسی به جای روحانيون

  در ايران پديد می آمد؟" فرايندی دموکراتيک بشيوه يی غربی" چرا او انتظار داشت 



 

نه وزارت خارجه و سيا، و نه . باز هم نکات انتقادی بسياری در اين زمينه هست
سگزاران خودستای سياست خارجی، و نه پژوهشگران دانشگاهی انقالب ايران را سيا

دولت اياالت متحده بدليل جهالت و ناشايستگی محض درباره ی مسائل ايران . درنيافتند
اما غفلتی اينچنين، دامنگير بسياری از پژوهشگران . هاست شايسته ی بيشترين سرزنش
 از دانشگاهيان، مشاوران ياری بس١٩٧٩ تا ١٩٧٨ای در ساله. دانشگاهی مسائل ايران بود

ماروين "و " جيمز بيل"از آن ميان اند، . نيمه رسمی کاخ سفيد و وزارت خارجه بودند
جيمز . "، افسر پيشين سيا از دانشگاه پتزبورگ"ريچارد کاتم"، از دانشگاه تگزاس، و "زانيس
 در زمينه ی روابط اياالت متحده و که اغلب به کتابش" عقاب و شير"نويسنده ی کتاب " بيل

) سياست خارجی"(فارن افرز" نوشتاری در نشريه ی ١٩٧٨ايران استناد می شود، اواخر 
حتی . ارگان شورای روابط خارجی نوشت که همچون لمبراکيس يکسره به خطا رفته است

 انبوه خمينی از عراق و سپس فرانسه عليه شاه بانگ برمی داشت، و] آيت اهللا[زمانی که 
مردم شهرهای بزرگ عکسهای او را در خيابانها با خود می بردند، جيمزبيل در نوشته اش با 

  :نتيجه می گيرد" ١٩٧٨ايران و بحران "نام 
چنانچه سلسله ی پهلوی با زور و خشونت سرنگون شود، به قدرت رسيدن گروهی از "...

گزينه های ديگر .... ال را داردارتشيان رده های ميانی از طيف چپ و پيشرو بيشترين احتم
حاکميت دسته يی از راستگرايان ارتشی، تشکيل يک ليبرال دموکراسی با الگوی : چنين است

  ."غربی و سرانجام دولتی کمونيستی
هيچ جا در اين نوشتار، جيمز بيل به احتمال روی کار آمدن يک جمهوری اسالمی اشاره يی 

ن هنگام آيت اهللا خمينی آشکارا رهبر شناخته شده ی هم به ميان نمی آورد، حال آنکه تا آ
جيمز بيل، از انگشت شمار کارشناسان مسائل ايران، تنها کسی نبود که آينده ی . انقالب بود

 بلندی گرفت، جلسه يی ١٩٧٨آنگاه که موج انقالب ايران در نوامبر . ايران را ديگر می ديد
. حليل بحران دامنه دار ايران تشکيل شدبا حضور برجستگان سياسی وزارت خارجه برای ت

، مسوول دفتر ايران در وزارت خارجه باز می گويد که چگونه با وجود "هنری پرچت"
اطالعاتی که در دسترس داشته است، تحليل خود را بر آنچه شب پيش از جلسه در ديدار با 

  :او می گويد. گروهی دانشجوی ايرانی شنيده است، مبتنی ساخته است
، ما از همه ی کارشناسان مسائل ايران، افسران مقيم ايران، و ١٩٧٨اواخر نوامبر در "

. ديگران برای بررسی اوضاع ايران، آينده ی رويدادها و اينکه چه بايد بکنيم، دعوت کرديم
خوب، شب پيش از جلسه، من در کالس يکی از دانشگاههای آمريکا سخنران ميهمان بودم، 

هنگامی که پرسيدم به نظر آنها در ايران . ان ايرانی نيز آنجا بودندشمار زيادی از دانشجوي
روز بعد در جلسه ی . حاکم می شود" دولت اسالمی: "چه می گذرد، همه يک صدا گفتند

دولتی ليبرال برهبری جبهه ی ملی بقدرت می : "کنفرانس همين مساله مطرح شد، می گفتند
ايران چهره ی حکومتی "ه من رسيد، گفتم وقتی نوبت ب." رسد و خمينی به قم می رود

  ."در کنفرانس، من تنها کسی بودم که چنين می انديشيد." اسالمی بخود خواهد گرفت
واقعيت ناتوانی دولت اياالت متحده در شناخت اوضاع ايران، تنها با ناکامی سرويس 

را انقالب در چنان کوتاهی بدليل کمبود اطالعات نبود، زي. اطالعاتی آن توجيه پذير است
اما اياالت . خمينی نيز بازيگری پنهان از ديدگان نبود] آيت اهللا[خيابانها چهره می نمود و 

متحده که در آغاز اعتماد فراوانی به ثبات حاکميت شاه داشت، ايران را پايدار و دور از 
می حتی زمانی که شتاب انقالب فزونی می گرفت و نجات شاه ناممکن . انقالب می پنداشت

نمود، اياالت متحده بقدرت رسيدن زود هنگام خمينی و روحانيون را نمی پذيرفت و دست 
توماس . "آخر مايل بود گونه يی دموکراسی مذهبی و سکوالر در پی آشوب ها رخ نمايد

 نوامبر ۴، ماهها پس از انقالب به ايران رفت و در ١٩٧٩، رئيس سيا در ايران در "ارن
 روز به گروگان ۴۴۴نشجويان پيرو خط امام در جريان اشغال سفارت همان سال بوسيله ی دا

، ديدن انقالب برای هر که نگاهی بدان می انداخت، ١٩٧٨، در "ارن"بگفته ی . گرفته شد



 

، ١٩٨١، باز می گويد که هنگام بازگشت به سيا پس از آزاد شدن در "ارن. "ساده بود
پس از بازگشت، . "نقالب افسوس می خوردسازمان سيا از ناکاميش در پيش بينی جريان ا

يکی از شخصيت های برجسته ی بخش خاورنزديک سازمان سيا بخاطر شکست اطالعاتی 
من به او نگاهی کردم و پرسيدم، مگر نمی ديديد در . درباره ی سقوط شاه تاسف می خورد

به شيوه ی می گويد که سيا در مرحله ی پيش از انقالب، " ارن!" "خيابان ها چه می گذرد
خمينی و ثبات شاه ] آيت اهللا[سنتی ضد جاسوسی برای کسب اطالعات درباره ی جنبش 

اما، سيا نتوانست استنتاجی روشن از آنچه روزمره رخ ميداد، ارائه دهد و . استفاده می کرد
. در نتيجه مدام به پيشگويی های اطمينان بخش پيرامون نجات شاه و ماندن او تکيه می کرد

ن سيا نيز همچون ديگر بخش های دولتی همان را به کاخ سفيد می گفت که مايل به سازما"
شنيدنش بود؛ يعنی رويدادهای ايران گذرا هستند و شاه اين توفان را نيز با پشتيبانی اياالت 

  ."حقايق گفته نمی شد، ايراد کار اين بود. متحده، پشت سر می گذارد
يرامون مسائل ايران در پهنه ی سياست اياالت متحده ، سه گونه دسته بندی پ١٩٧٠در دهه ی 

شيوه ی برخورد هر کدام با چالش ايران ديگر بود، اما همگی احتمال بقدرت رسيدن . بود
آيت اهللا خمينی چهره يی تاريک بود که کارشناسان مسائل ايران و . خمينی را دور می ديدند

همه ی اين اشتباهات در .  او می ديدندسياستگزاران ارشد آنچه را که خود مايل بودند، در
  .خمينی موثر افتاد] آيت اهللا[پيروزی 

بودند، که هدايت سياست اياالت متحده در " هنری کيسينجر"گروه نخست، واقعگرايان همراه 
خمينی برای آنها ناپيدا بود، و آنان .  داشتند١٩٧٠برابر ايران را در نيمه ی نخست دهه ی 

 در انديشه ی تبديل ايران به قدرتی منطقه يی، ژاندارم خليج فارس  را١٩٧٠سراسر دهه ی 
ريچارد "در اين راه سيا، از . و سدی در برابر اتحاد شوروی و ناسيوناليسم عرب بودند

 و نيز همکالس دوره ی کودکی شاه در ١٩٧٣، رئيس سيا و سفير آمريکا در ايران در "هلمز
:  و از آن ميان برادران روزولت١٣٣٢کودتای ، تا کارآزمودگان ١٩٣٠سويس در دهه ی 

چيس "، ديگر مامور سيا و از گردانندگان ارشد بانک "آرکی"مخفی و ، مامور "کرميت"
 روزولت، راکفلر و کيسينجر، هلمز، برادران. متعلق به ديويد راکفلر کمک گرفت" منهتن

ريچارد " جمهوری غولهای نفتی و شرکتهای تسليحاتی، سالها، بويژه در دوره ی رياست
زمانی که ايران قدرت يافت و . کوشيدند ايران را به مستعمره ی آمريکا بدل سازند" نيکسون

شاه گاه سخن از استقالل به ميان می آورد، اين گروه بر او خرده می گرفتند و از گزافه 
شوروی گويی و ظاهرا خود بزرگ بينی شاه می رنجيدند، نيز زمانی که شاه بتناوب با اتحاد 

ولی مهمترين معيار توان . وارد معامالت تجاری می شد، ابراز خشم و ناخشنودی می کردند
ايران، بزرگترين بازار . نظامی بود؛ ده ها هزار مستشار نظامی آمريکايی در ايران بودند

ايران بازار . جنگ افزارهای گران قيمت و نيز متحد آمريکا در جريان جنگ سرد بود
در دوره ی . ايران ژاندارم آمريکا در قلب ذخائر نفتی جهان بود.  هم بودتجاری سودآوری

رياست جمهوری کارتر، زبيگنو برژينسکی، مشاور امنيت ملی کارتر، ديدگاه نيکسون ــ 
  .کيسينجر درباره ی ايران را اتخاذ کرد
نيرويی ناشناخته از ديد آنها، خمينی پنهان نبود، بلکه . گروه دوم، ليبرالهای دولت کارتر بودند

در زمينه بود که اهميتی کمتر از طيف گوناگون روشنفکران، ليبرالهای چپ، اصالح طلبان 
ليبرالهای دولت کارتر در واشنگتن، در برابر شاه محتاط . و فعاالن پيشين جبهه ملی داشت

 ليبرالها، نه بشيوه ی تهاجمی چون. بودند و نگران باال رفتن توان نظامی ارتش ايران
برژينسکی، با روش نيکسون ــ کيسينجر که به شاه اجازه می داد با چک سفيد ارتشی 

نيز، دولت کارتر از وضعيت حقوق بشر رژيم شاه و . نيرومند پديد آورد، مخالف بودند
ليبرالها در راستای خواست کارتر برای گسترش . ماهيت اقتدارگرايانه ی آن ناخشنود بود

های اياالت متحده، شاه را برای ليبراليزه کردن رژيم زير فشار حقوق بشر در خارج از مرز
برخی آشکارا اصالحات گسترده و حتی پايان کار رژيم شاه، را از اهداف مهم . گذاشتند



 

خمينی را نه تهديد، که ضد ] آيت اهللا[در اين زمينه، . سياست خارجی اياالت متحده پنداشتند
در دوره . ش اصالحات ملی ايران، می دانستندکمونيستی مناسب در طيف گسترده ی جنب

کارتر، وزارت خارجه، بويژه بخش مربوط به ايران و گروه حقوق بشر، نماينده ی  ی 
  .ليبرال ها بودند

و سرانجام گروه سوم، راستگرايان سرسخت مدافع برتری جنگ سرد و قدرت آمريکا بودند، 
ر دوره ی رياست جمهوری کارتر، د. که امروز آنها را نو محافظه کاران می خوانند

، آرام آرام بدور ١٩٧٠اما در واپسين سالهای دهه ی . راستگرايان در اپوزيسيون بودند
نو محافظه کاران متحد اسرائيل . رونالد ريگان گرد آمدند و از نامزدی او حمايت کردند

] آيت اهللا[ن از ظهور بودند، و اسرائيل عليه اعراب با ايران هم پيمان، اينچنين نومحافظه کارا
 از نزديک ١٩٧٩هر چند نو محافظه کاران پشتيبان شاه بودند، پس از . خمينی برنياشفتند

، ١٩٨٠در . خمينی و برقراری پيوندهای پنهان با رژيم وی غافل نماندند] آيت اهللا[شدن به 
انيون تيم ريگان کامال حساب شده برای تخريب کارتر، گفتگوهای محرمانه يی را با روح

تهران پيرامون خريد و فروش سالح و گروگان های آمريکايی سامان دادند که به رسوايی 
افزون بر مساله ی گفنگو پيرامون خريد و فروش سالح، . معروف شد" شگفتی اکتبر"

اسرائيل . اسرائيل نيز در جريان جنگ ايران و عراق اطالعات نظامی در اختيار ايران گذارد
، رئيس سيا مسبب رسوايی ايران "بيل کيسی"ن، دست در دست هم، همراه و نو محافظه کارا

  .خمينی اسلحه فروختند] آيت اهللا[ــ کانترا شدند، اما اسرائيل و اياالت متحده، همچنان به رژيم 
 
 

                                      
i ن در ، او در مبارزات انتخاباتی رونالد ريگا١٩٨٧ تا ١٩٨١ در سال های - سيا- رييس سازمان اطالعات آمريکا

پس از به قدرت رسيدن ريگان از سوی او به سمت رئيس سازمان سيا منصوب .  نقش مهمی ايفا کرد١٩٨٠سال 
در دوران تصدی سيا نقشی اساسی در سياست خارجی دولت ريگان و بويژه فروپاشی اتحاد شوروی " کيسی."شد

) ايران گيت( به رسوايی ايران کانترابود که" سالح در مقابل گروگان ها"او از طراحان اصلی معامله ی . داشت
رئيس " اختر عبدالرحمان"وی همچنين در جريان کمک به مجاهدان افغانستان همکاری نزديکی با . معروف شد

سازماندهی شمار زيادی از کودتاهای اياالت متحده ی آمريکا در آمريکای التين .  داشت(ISI)سازمان امنيت پاکستان 
 )م.( درگذشت١٩٨٧وی در سال . ن رياست او انجام گرفتو آمريکای مرکزی در زما

  


