
 

   ترجمه فروزنده فرزاد-٢٣ -بازی شيطانی
  ۵٧پس از انقالب 

  نشيب پر فراز وکم دوران 
  ئی امریکاارتباط های

  
 عقالنيت"  در ايران، کسی است که ظاهرااياالت متحده، کارمند ارشد سفارت "ريچارد کاتم"

سيا   پنهانی تيم عمليات، گرداننده ی١٩۵٠ در نيم دهه ی نخست تماک. درک کرد را "یشيع
 دهه ی آغاز و ١٩۴٠  سالدر اواخر، در ايرانا  رئيس سي،"لراجان و". در ايران بود

 استاد دانشگاه ،١٩۵٨تم در ا ک."ان ويژه ی من بودافسراز  ،تمارد کاريچ ": می گويد،١٩۵٠
 متا، ک١٩٧٠ و ١٩۶٠  دهه ی در خالل.همکاری می کرد ا سيولی همچنان باپيتسبورگ شد، 

  روابط نزديکیمذهبی  برجسته ی چهره هاینيز لی ی م جبهه درت ايرانحکوم خالفانبا م
، در در پاريس در دوره ی تبعيدش  خمينیويژه با دو نفر از ياران نزديکبکاتم . داشت
 اين دو. دش زديک ن، ابراهيم يزدی و صادق قطب زاده يعنی،و هنگامه ی انقالب ١٩٧٨

 به  که با انجمن دانشجويان مسلمان وبودندرده سپری کدر اياالت متحده را سالهای بسياری 
 یکارهم، بود ١٩۶٣سال  در از بنيان گذاران آن ابراهيم يزدی  وابسته بود واخوان المسلمين

افسر سيا در ، زمانی که ١٩۵٠ در دهه ی  را نخستين بار ابراهيم يزدی،تماک. می کردند
 و اياالت )پاريس(فرانسه  ايران، ينب، ابراهيم يزدی ١٩۶٠در دهه ی . ، آشنا شدايران بود
 آيت اهللا خمينی، کار می هواداربود و با قطب زاده و فعاالن مذهبی  رفت و آمد متحده در

 و پژوهش و به آمريکا ساکن شدزاس گ ت ايالتنوستو ه شهردر ،١٩۶٧يزدی در سال . کرد
 .پرداخت" روبيل"تدريس در کالج پزشکی 

 وزارت خارجه و گزارش های سيا از سری  نامه های در،"متارد کاريچ"، نام ١٩٧٨ اوايل
 سفارت اياالت متحده در ايران، با محمد کارمند "ستمپلاجان "، یدر ماه م. شدديده ايران، 
ر پروفسو] لپاستم[آيا "توکلی می گويد که . کردديدار  ، از رهبران جنبش خمينی، يکیتوکلی

:  پرسد او میستمپل به واشنگتن، توکلی ازا الی ارس گزارشبر پايه ی "تم را می شناسد؟اک
ا به پروفسور  استمپل ر نامنيست، مانعی اگر وزارت خارجه است؟ و عضو آيا او براستی"
  رهبر، مهدی بازرگان و محمد توکلی باستمپلا چند هفته بعد، "؟ تا مطمئن شودتم بگويدکا
پرسد که آيا کنجکاوانه می  ــتم ا کآشکار بهــ با اشاره ی  کرد و توکلی ديدار هضت آزادین

 :ستمپل می نويسد دارد؟ اسفارتبه " ويژه يیکانال " ، وزارت خارجه، جزدولت کارتر
اطالعات زيادی در مذهبی  جنبش ه است، وزارت خارجه بود درتمازمانی که ک: توکلی گفت"

 و پاريس برای  به تهرانهای خويشبه سفر همچنان تماک ." نيز و همچنانردهاختيار او گذا
  از،"چارلز ناس"، ١٩٧٨در ژوئن .  خمينی، يزدی و قطب زاده، ادامه می دادديدار با

:  نوشت در وزارت خارجه ميز ايرانمسوول ،"هنری پرچت" به ،سفارت اياالت متحده
 مچنان، هبدان آگاه بوديمبسياری از ما همانگونه که تم، ارد کاکه ريچبود برای ما جالب "

 ،دسامبردر ماه  ".کردند می  هم تائيداو را و بود نهضت آزادی و اياالت متحده رابط اصلی
به  ، از سفارت اياالت متحدهسری یگزارش ،روشن می نماييدانقالب   پيروزیزمانی که
. تم اينجا نيستااطمينان داريم که ک" .اشاره می کند تم به تهرانا ک ورود پنهانیشايعه ی

  ". در پتسبورگ را تائيد کند بودن وی وزارت خارجهانچه، چنسپاسگزار خواهيم بود
 ميان  تالش می کرد وزارت خارجه،، باالتر از کانالهای مرسوم درتما، کهنگامهمان اما 

 . پيوند زند واشنگتن با برجستگانخمينی،ديگر ياران نزديک به ابراهيم يزدی، قطب زاده و 
 خمينی و يارانگفتگو ميان  ايجاد فضای  همواره در تالش برایتما ک که می گويد"پرچت"

 ابراهيم يزدی به  کهتم گفتا، ک١٩٧٨در اواخر : " افزايد پرچت می.آمريکا بوددولت 
 را به نام  شورای امنيت ملیکاتم، يک عضو. او را ببينيم و ما بايد  سفر می کندواشنگتن



 

 با مخالفان شابطرويل به دل تمارد کاريچ. بود، فرا خواند با وی هم عقيده ، کهگری سيک
  حقوق بشرفراد بخش، ا گاه گاهتنها. ...بودن  مقبولوزارت خارجهچندان در ، حکومت ايران
ديگران ، پرچت و سرانجام" . بودند در ارتباطمخالفان رژيمبا ، "کوهن ستيوا" به سرپرستی

  دامادش،ی و ابراهيم يزد آن مياناز و  گفتگو با انقالبيون، فضايی برایوزارت خارجه،در 
 برخی افرادتم ا ک ادامه يافت وتهران  در پاريس، و ديدارها.پديد آوردندشهريار روحانی 

در ماه های پيش از   خمينی در ايران ی نماينده،سفارت اياالت متحده را به آيت اهللا بهشتی
 نيست و جاه طلبی سياسی خمينی  اطمينان دادند که هایيايرانی ها به آمريکا. شناساند انقالب

  .نبايد از او هراسی به دل راه دهند
 روحانيت  قدرت برای تثبيتیي نهادها برپايی به بدست گرفت وچند ماه بعد، خمينی قدرت را

 فقها و ، انقالب اسالمی کميته ها، سپاه پاسداران نهادهايی چون:آغازيد آينده  سده یدر ربع
 شاه اعدام شماری از وابستگان رژيم.  دادگاههای انقالب و شورای انقالب،خبرگان اسالمی
  .کشته شدندخمينی   پيروانی هم بوسيله یشدند، و شمار

  
  پس از انقالب

  
  ی فوريهــاز انقالب ژانويه برآمده  شوکوشيد تا کاياالت متحده سخت پس از انقالب، 

  .بر طرف سازد ايران را ١٩٧٩
ود، اما اياالت متحده، آغازی تهران بروابط ديپلماتيک با رژيم جديد ، برقراری  آمريکاتالش

آمريکا در جمهوری اسالمی  ريسفکارآزموده ی آمريکايی و  ديپلمات ،"والتر کاتلر" .بد داشت
من بايد به . وديمگفتگو با جمهوری اسالمی بدر پی برقراری ": ، می گويد١٩٧٩ميانه ی در 

ميانه ی در  کاتلر ."رسيدممی هم ديگران به تفاايران می رفتم و با رژيم جديد، از خمينی تا 
 سفير اياالت ،١٩٨٠ دهه ی بيشتر او نيز.  بودکنسول اياالت متحده در تبريز ١٩۶٠دهه ی 

 تيمی  تشکيل، مامور نامزد جانشينی بيل سوليوانکاتلر،. متحده در عربستان سعودی بود
مهره يی سوخته ا شاه  بدليل روابطش به پيشين اياالت متحده، سفير سوليوان،. برای ايران شد
 خيلی زود گروه من بايد . بود شتابزدهمن بسيارانتخاب : "کاتلر می گويد. بشمار می آمد

 می  که راسک هر: ه من گفتب ،وزير خارجه ، سايرس ونس. سامان می دادم رایجديد
ونس هر کس را که  يعنی ؛ اين".از مسووليت های ديگر فارغش کنمخواهی انتخاب کن تا 

 به گروگان گرفته شدن افراد ،اما آنچه کاتلر نيز نمی دانست.  می پذيرفت، بر می گزيدکاتلر
  .ددمنشانه بود ی شرايط پس از آن و درماه ١۵تا ن سال آ در ماه نوامبر تيمش

  اتکاء واقعيت".ما بايد به ايرانی ها ثابت می کرديم که شيطان بزرگ نيستيم ":گويد کاتلر می
 اياالت متحده، ديپلماتها، تگزاران، سياسگرا نه ناسيوناليسم چپ و،الم به اسانقالب ايران
 وسوسه راو ديگران  زبيگنو برژينسکی  چون شورای امنيت ملی اعضایسيا وبرجستگان 

  من،اده بودوی د بوديم و انقالبی اسالمی ر درگيرما در جنگ سرد ":دگوي  کاتلر می.کرد
 فکر می . هست روسهاچه سوء ظنی به  آنجا،ی دانستم در ايران بودم و می بسيار سالهانيز

 برای نفوذ در ايران ياری می  اتحاد شورویما را در صورت تالشکردم قدرت اسالم، 
  ".بود شوروی به آن بخش از جهاناتحاد  همه ی ما، نفوذرک دغدغه ی مشت ....کند
 خمينی را محکوم ١٩٧٩ در سال  کهنگرهک  یقطعنامه.  هرگز به ايران نرسيد، کاتلراما

  بر آن بوده تا خمينی، ابراهيم يزدی از قولکاتلرگفته ی ، و بنگيخترا برااو کرد، خشم 
 و را به آرامش بيشتر  خمينی، در مقابل، يزدی. يکسره بگسلد با اياالت متحده راروابط ايران

ياالت متحده  سفير ا سمتانتصاب کاتلر به . واداشته استسفير اياالت متحدهصرفا نپذيرفتن 
نوامبر ماه  در  از آنان بسياریبودند و ايران افراد تيم او در راه ديگر اما . منتفی شددر ايران

  ولی هيچيک ايران خدمت کرده بودند،آنها پيشتر دراز رخی ب.  گرفته شدندبه گروگان
  . نداشتندگرايیاسالماز  یشناخت



 

  دو ماموريتپيشتر  اين کشور که آمريکا در غياب سفير سفارت، مسوول"ينگنبروس ال"
 اعزام او را ماموريت" . نيستم شناسمن اسالم":  می گويد، بی پرده در ايران داشتمختصر

 در پی"  تنهاوزارت خارجه لغو کرده و با اصرار او را به ايران فرستادند، چون  ژاپنبه
 نگن فرصت يافت الي آيااينچنين،."  بود خارجیسرويسکارمندان  آماده به خدمت افسران

و تقريبا هيچکس چنان ! خير: " پاسخ می گويدينگن؟ ال بشناسداسالم و ايدئولوژی خمينی را
 به اين سمت  رايشسيا، انتصاب خودفتر رئيس جديد ، "رنآاس ومت." "امکانی نيافت

  برهبریجنبش اسالمیکه برای درک ديناميسم  می گويد خوانده،" وروکراتيکتصادفی ب"
از زبان من بازگو کنيد : "او می گويد.  کمکی به او نکردکمترينت اياالت متحده دول، خمينی

  سياست، فرهنگ و اقتصاد ايرانباره یآکادميک درآموزش يا دستور العمل  هيچ گونه که
، "جان ليمبرت. "ی چند و ارتباط با افرادی مشخص را خواستندوظايف تنها از من انجام .بودن

 به فارسی بسيار روان سخن  که استاياالت متحدهکارآزموده ی های يکی ديگر از ديپلمات 
 برای  او از زمره کسانی بود که به تلگرام دعوت از داوطلبان اعزام به ايران،می گويد

من و ساده دالنی چون : " او می گويد.، پاسخ مثبت داد ميان سيل رويدادها ازبرگرفتن چيزی
  آيا اما." خواهيم داشتايران سرانجام رابطه يی سالم با  می پنداشتيم کهبسياری از همکارانم

 را  خمينیگرای راستماهيت تشيع، يا  می شناختندشان، اسالم رانينگن و همراهاليمبرت، ال
ينگن، نوامبر، ال ماه در."  شناختی درباره ی اسالم نداشتيمما: " ليمبرت می گويددريافتند؟

، خمينی سوی از پنهان هدايتيتی با جمع در بند  همکارانشان،بسياری ازليمبرت و  آرن،
  .گرفتار آمدند

به نخست وزيری " سمیر" یدولتاز سويی . دو سر بودآفريده يی  ايران، نو پديددولت 
سرانجام  ابراهيم يزدی، صادق قطب زاده و ابوالحسن بنی صدر که  و افرادی چونبازرگان،

 غير رسمی و ی دولت بود، و از سوی ديگر،،شدبرگزيده   ايرانرئيس جمهوربعنوان نخستين 
، سپاه پاسداران انقالب ی انقالب، کميته ها تنی چند از روحانيون کليدی خمينی،که موازی
 خمينی)  دينیحکومت( آفريننده ی تئوکراسی نهادهای اسالمی کهمجموعه ی   واسالمی،

وزارت خارجه و کارمندان  تيم جديد سفارت اياالت متحده ومناسبات  .شدند، عناصر آن بودند
  نفوذ اندکی داشت، دولت رسمی که قدرت به گفتگو با، ديدن می کردند ايران ازسيا که
 با خمينیآرام آرام، .  خمينی از اياالت متحده دوری می جستد شد، و از آنسو نيز،محدو

 دهه ی  در همه را کهون ميانه رو نيروهای سکوالر، چپ و مذهبينقشه ی مشخص يک يک
 فرجامين او هدف .سرکوب ساختمنزوی و  ،سلطنتی همراه بودندانقالب ضد در  ١٩٧٠

 خمينی نهادی موقت، از روحانيون هوادار  که بود شورای انقالبقدرت در درستانحصار 
  .بود
  :ينگنالگفته ی ب
با گاه  هيچ براستی و،من هرگز خمينی را نديدم.  با روحانيون داشتيم اندکیما ارتباط"

حضور روحانيون را در قدرت احساس می کرديم و بدان آگاه .  گفتگو نکرديم انقالبشورای
  انقالب اسالمی اذعان به پذيرش ماموريت ما. نداشتيمانشقدرتدامنه ی   درکی ازاما. بوديم

 و درک اسالم سياسی برای اياالت متحده ممکن  کشوری مذهبی هستيمبود و اينکه ما نيز
بر اين پندار  اما . را کنار زدخمينی دريافتيم که نمی توان  ما.است و شاه آينده يی ندشت
بازرگان، يزدی، قطب زاده نيز بر . چيره خواهد شد سکوالر انقالب چنگ می زديم که طيف
  ." داشتخواهندخمينی را  نفوذ گيری از جلواين باور بودند که توانايی

  نزديکاناما به دايره ی  گفتگو کردند، ی ميانه رو شيعهروحانيون از شماری سفارت، باافراد
بسياری از  ، قدرت را در انحصار خويش می گرفتخمينیهمچنان که .  راه نبردندخمينی

  . شدند می يا تبعيد ودند،ي رس میبه قتلروحانيون ميانه روتر يا به حاشيه رانده می شدند، يا 
 توانستاکام ماند، ن ن١٩٧٩ سال  که در پيش بينی رويدادهای ايران در سياهمچنين، سازمان

  :می گويد" آرن. " اياالت متحده گذاردسفارتاطالعات درستی در اختيار 



 

 روی هم رفته.  درباره ی آينده ی رويدادهای ايران بدستم رسيده باشد گزارشی ندارميادمبه "
 بود؛ به اين اميد که  بازرگان و يزدی حمايت از افرادی چون سفارت،از انتظار واشنگتن

 پايه ی چنين . کاسته شود رژيمگرايش ميانه رو تقويت شود و از تمايل واپسگرايانه ی
ان دال بر ايراني نشانه هايی از سوی ، يا طرحی مشخص بود، نهی پندارگونه اميدیانتظار

  ."کارآمدی اين نقشه
 مهمی اطالعات در مقابل نرسيد، درستی  نتيجه گيریمون آينده ی ايران به پيرااما اگر سيا
، پس از آن کمتر از دو سال چنين، اين.به ايران داد عراق،  يعنی همسايه ايران،درباره ی

 يک دهه ادامه يافت و بيش از يک  نزديک بهدند کهبار ش در گير جنگی خونايران و عراق
 اين سازمان،ديگر برجستگان ،  در ايران سيادفتر رئيس ون برافز .ی نهاد جارميليون کشته ب

 به ، پيش از اشغال سفارت و ،١٩٧٩، در "رج کيوو ج" و "مسابرت ور" آن ميان  ازو
 با آيت اهللا ــ رئيس بخش خاور نزديک سيا ــ" مسابرت ور"، باردست کم يک. ايران رفتند

ديگر  و با يزدی، اميرعباس انتظام  نيز سازمان ديگر شخصيت های کرد وديداربهشتی 
در رابطه ويژه  ب، اطالعات ی مبادله معامله چنين بود؛.کردند ايران ديدار  غير روحانیسران

 : می گويد که آن زمان با مسائل ايران در ارتباط بوده است، بازسيا افراد  از يکی.با عراق
 می افزايد که او ". کوشيديم آنها بامعامله برای  ما به قدرت رسيد،زمانی که دولت بازرگان"

نيز " ينگنال".  هشدار دادعراق،تهاجم نظامی  خطر باره یايران دربه  ،١٩٧٩سيا در 
 ايران رد  عراق بهباره ی در رااياالت متحده اطالعاتی را که بر پايه ی آنها یيگزارش ها

  :، او می گويدتائيد می کندکرده است، 
  سطح بود،ين تريني پادر ايران و عراق مناسبات.  داشتيم احساس نگرانیعراق از سوی ما"

 انقالب اسالمی به عراق  در انديشه ی صدورخمينی.  بيزار صدام حسينسخت ازو خمينی 
به ياد دارم که اطالعاتی را که . بودصدور انقالب هدف اصلی ا  يکی از عراقبی گمان،. بود

ی درباره  اطالعاتما. ار به ايرانی ها دادمسازمان اطالعاتی آمريکا گردآورده بود فهرست و
آن، تجربه يی جديد  . و اهداف آنها به ايران رسانديمعراق آرايش نظامی ،ی توان نظامی
  ". شدمتيک ديپلما جاسوسیدرگير، نخستين باربرای  ، وناگهانبرای من بود؛ 

آيت اهللا ز آن ميان  روحانيون ايران و ا در اختيار نظامیاياالت متحده اطالعاتدر حالی که 
 می گذارد، آرام آرام قدرت واقعی در دستان روحانيت شيعه رخ می نمود و آشکار بهشتی

 امر، بويژه  اين. ندارندبراستی نفوذی بازرگان، يزدی و قطب زاده، ميشد که افرادی چون
: يا می گويدی از شخصيت های پيشين سيک.  بودآشکار درباره ی تسلط بر نيروهای نظامی

روحانيون .  اين يک واقعيت بود. نيروهای نظامی نبود ميان بازرگان وکمترين هماهنگی"
 بوسيله ی تقسيم کردند و منطقه ١٧  ايران را بهآنها .سخت بر نيروهای نظامی کنترل داشتند

  ". گماردند آنهاکميته ها افرادی را بر
 تهديدی برای می در ايران راگرايش اسال اياالت متحده، گزاراناز سياستشماری ،  همهبا اين

 مشاور ، برژينسکی که شخصيت سرسختی چون آن انگيزشگفت.  پنداشتنداتحاد شوروی
  و مدافع کودتای نظامی برای متوقف کردن انقالب خمينی،افراطی اياالت متحدهامنيت ملی 

ن او  دگرگونی يافت و مساله ی به بيابرژينسکیاندک اندک، نگرش  .چنين می انديشيد نيز
" بحرانکمربند . "ــ را مطرح کرداز شمال شرقی آفريقا تا آسيای مرکزی ــ  "بحرانکمربند "

.  در بر می گرفت اسالمی شده بود، را، که دستخوش خيزشدو ابرقدرتمنطقه ی رقابت 
 ابطو ر برقراریموافق، و کسی که  مخالف شاه شخصيت های آمريکايی از،"هنری پرچت"

  :باز می گويد ١٩٧٩سال ايران را در ميانه ی  شرايط ود،سالمی ب با جمهوری انزديک
 .، کشوری با اهميت می دانستيم اياالت متحده را از منظر منافع ايران نيز،پس از انقالب"
 پس از بازگشت از ديداری در] رجه در امور خاور نزديکير خامعاون وز" [هال ساندرز"

 تصميم گرفته شد که با .دشنود خواهی  خشه بسياراگر بگويم چه شد‘:  به من گفت،کاخ سفيد
 عليه گرايانسالم دليل اين رويکرد امکان بهره گيری از ا’. برقرار کنيم مناسبات جديدیايران



 

 می توان زنجيری از بحران، با وجود کمربند ين بود کها تئوری اساس.  بوداتحاد شوروی
  ". برژينسکی بود فکراين. کرد بسيج شوروی را برای کنترل اتحاد سالمیکشورهای ا

سياست  در تکاپوی اتخاذ برژينسکی در خاطراتش می گويد که حتی پيش از انقالب ايران
 مراد .ه بوده است اياالت متحد، برایبحران همه جانبه يی در پيوند با نظريه ی کمربند امنيتی

تان سعودی،  مصر، عربساستوار با روابط نظامی  از چنين سياستی، برقراریبرژينسکی
 ، عمان، سومالیپشتيبانی از  کمربند بحران ــ چهار کشور اسالمی در ــپاکستان و ترکيه

 اقيانوس  همچنين در وختلف در کشورهای مآمريکاهای نظامی ه پايگا و نيز پاسداری ازکنيا،
 پافشاری می  بحران ی کمربندنظريه بر ،١٩٧٨اواخر : "می نويسدبرژينسکی  . بود،هند
 قدرت و نفوذ اياالت متحده حفظبرای نوينی  ’چهارچوب امنيتی‘  پديد آوردنمنظورم. کردم

  ".در منطقه بود
 معتقد برژينسکی در آغاز، . می دانست"مصيبت بار " شاه را سقوطتم، برژينسکیاکگفته ی ب

  انقالب اسالمی را به نظامی،ديکتاتوريک   يعنی ايرانی ینوشهبود که بايد بوسيله ی يک پي
ی اتحادپذيرش "مايل به ،  نماياندنکم نام اين کار زمانی که، امابهايی سرکوب کردهر 

 : می نويسدتماک . اسالمی و رژيم جمهوری اسالمی ايران شدنيروهای با بصورت دوفاکتو
 اتحاد اولويت نخست برژينسکی، پديد آوردن جبهه يی ضد.  نبود ايران سياسی ثباتهدف او"

  به خلوص، برژينسکی١٩٧٩تابستان تا پيش از  . بود بحرانکمربند شوروی در منطقه ی
  ."م ستيزی خمينی ايمان آورده بودکمونيس

  نخست وزير، و،بازرگان، در الجزيره با  در پی نظريه ی خويشبرژينسکیچند ماه بعد، 
زمانی ديداری ن ا برای چن. ديدار کردوزير دفاع، مصطفی چمران و  وزير خارجه،يزدی
  سرطان اختاپوس، دولت کارتر به شاه کهآن چند هفته پيش از از آن هنگام نبود؛ زيرا بدتر

 اقدام کارتر اين.  برای درمان داد نيويورک بهدو ور یبود، اجازهپنجه در جان او انداخته 
 روز پيش از ديدار برژينسکی و ٣ تنها  و سخت به خشم آوردپيرو خمينی راافراطيون 

 در دولت  يزدیــ بازرگان اقدام عليه جناح را دستمايه ی  آنخمينی، بازرگان در الجزيره
 سفارت  برای حمله به جمعی از دانشجويانخود جوشچنين، آنچه آن هنگام حرکت  اين. کرد

 بزرگترين بحران ديپلماتيک در تاريخ اياالت  در واقع و خوانده شداياالت متحده در تهران
امکان هر گونه ،  گرفته شدندگروگان به یيهای آمريکا تديپلماآنگاه که  .، رخ دادمتحده

 با رفتاری در خور منطق ديپلماسی، دولت ايران. گفتگو ميان اياالت متحده و ايران نماند
 خمينی بی گمان همه ی جريان زير نظر، اما دانشجويانی ستيزه جو خواند گيران را گروگان

 که در کنار ی دولت غير رسمی و موازی قدرت سياستثبيت برای  و او حلقه ی نزديکانو
ب در .گ. ک دفتر رئيس،"وزيچکينوالديمير ک" . نيرو می گرفت، هدايت شددولت رسمی

 دقيقی درباره ی سازمان دهنده ی اصلی  که چند سال بعد به غرب گريخت ، اطالع،تهران
 اطالعاتی بعمنا کانال ما از" : می نويسدوزيچکين ک. داشتاشغال سفارتعمليات تروريستی 

فرمان از عالی ترين سطح  . است دادهاشغال سفارت را دستور  می دانستيم که چه کسیمان
  تيم آموزش ديده از اعضای سپاه پاسداران انقالب داده شد و بوسيله ی يک ايرانرهبری
  ".شد اجرا

 خمينی  ايده يی درباره ی چگونگی برخورد باکمترين دولت کارتراشغال سفارت، پس از 
  شده بحران گروگان گيری نوشتهسياری پيرامون بنوشتارهایو  ها، خاطرات کتاب. نداشت

  رئيس ستاد،"هيلتون جردن" خاطرات جز پاراگرافی از کتاب،  آنهاهيچ يک ازاما در . ستا
 را  هيلتون، کارتر. را ننمايانده اند کارترتالش های بحران، بيهودگی حلول و مسارتش و
  : نوشتن توصيف می کندش در حال ميزپشت

من ."  هستمی به خمينیينامه اگر ممکن است بعدا همديگر را بينيم ــ در حال نوشتن "
مسلمان  جنوب، به آن فناتيک  اهلi باپتيستزده با خود می انديشيدم که اين شگفت ]هيلتون[

... ".گشيطان بزر" شايد در پای نامه امضاء کند ؟فتبه آن مرد چه خواهد گ. نويسد می چه



 

  اوفهمم چگونه ، نمی چنين نيز می نماياند که، مذهبی استیاگر خمينی رهبر: "کارتر گفت
  "؟ چشم می پوشدافراد ما گروگان گرفته شدن از

اشغال سفارت  خويش را از بند بحران  کارتر نتوانست. فرا رسيده بودکارتردولت  پايان آغاز
  نظامی با طرح خام دستانه ی عمليات نه وا تهديد، نه ب توانست چنين کند، گفتگو با نه.برهاند

 با  مشکوک،یي واسطه ها کانال از و اغلبتهران بارهاهرچند . برای نجات گروگانها
 سياست داخلی دارد که  برنامه يی در گستره ی خمينیآشکار بود که، کرد  مذاکرهواشنگتن

، ١٩٨٠  یدر ژانويه "ز می گويدهارولد ساندر. ، گروگانها را آزاد نخواهد کرد انجام آنتا
عناصر تک تک تا زمانی که خمينی :  جمهوری اسالمی گفت یيکی از دولتمردان برجسته

  ". داشتديگروگانها را نخواهشما ،  تثبيت نکندجای خود در را جمهوری اسالمی
  .شدو اينچنين هم 

  اعتماد و قابلیدمتحانقالب  ،گتننواشاز منظر .  دگرگون کردانقالب ايران، همه چيز را
 بازيگر جنگ سرد، انقالب ديگر برای .داده بود از دست ش راعملياتي  وايگاه جاسوسیپ

  اياالت متحده، اتحاده شاه بابستگی آشکارو با وجود . جدی تر بود باز همايران هشداری
ينه ی ويژه در زم ب. داشتنداحترام متقابل پايه ی  برعادی  و ايران مناسبات ديپلماتيکرویشو

از همه مهمتر و . همکاريهای بسياری داشتنداتحاد شوروی و ايران  ، نيزروابط اقتصادی
 جمهوريهای ی و جدايی طلبی در ثبات به معنی عدم نگرانی مسکو از بی ثبات ايرانکه،آن

 ، اتحاد١٩٢٠ از دهه ی نخستين بار و برای بود نرايطاکنون، اين ش .ی بودآسيای غرب
 نيز برجسته تر ساختن اياالت متحده تالش  والم احساس نگرانی کرد از سوی اسشوروی

  . بودنگرانیمصاديق چنين 
  

 پايان فصل نهم
 

                                      
i م. ( اعضای کليسای باپتيست که از جنبش پيوريتن انگلستان نشات گرفت(.  


