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  ٢٠فصل 

  سقوط شاه

نتال تھران نشسته بودم كه يک نفر به آرامی روی ينتركنتي مجلل ھتل ای، در الب١٩٧٨ سال ی از روزھایكيعصر 

  .دميرم د پشت سی را در لباس رسمیا  چھارشانهیرانيبرگشتم، و ا. شانه ام زد

  »؟یآور یاد نميمرا به !! نزيجان پرك«

 ــ فرھاد ــ یبر دليدوست دوران م:  نكرده بودیچ فرقيش ھي صدایست سابق بر وزنش اضافه شده بود وليفوتبال

ً مشخص شد كه كامالً در يسر. ميم و نشستيگر را در آغوش گرفتيھمد. ده بودميش از ده سال او را نديبود كه ب عا

  . را بروز دھدیزين، آشكار بود كه قصد ندارد از كار خودش، چيھمچن. ل و كاِر من قرار داردان مسائيجر

نم آنجا يوالد. كنم یفردا به رم پرواز م. م سِر اصل مطلبيبگذار برو«: م، گفتيداد ی دوم را كه سفارش میآبجو
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نجا يد از ايبا. پاشد یز دارد از ھم ميه چنجا ھميا. ام ه كردهي تھیتي تو ھم در ھمان پرواز، بلیبرا. كنند ی میزندگ

  .د نكردمي شك و تردیا  لحظهی برایحت. ما را به من داديت ھواپيبل» .یبرو

 در حملۀ مسلحانه به شاه، ی، كه زمانیراني اۀك ژنرال بازنشستيپدر فرھاد . ميِن فرھاد در رم شام خورديبا والد

گفت در چندسال گذشته،  یم. كرد ی میديــ شاه ــ كامالً اظھار ناامس سابقش ي او كرده بود، از رئیخود را سپر بال

كا از يمرات يژه حمايو االت متحده ــ بهي ایھا استيژنرال س. نخوت و حرص: شاه چھرۀ اصلی اش  را نشان داد

 نفرت مردم مسؤولھا را  استيكرد و آن س ی خودكامه ــ را نكوھش میھا ل، رھبران فاسد، و دولتياسرائ

  .ينده سقوط خواھد کردآكرد كه شاه ظرف چندماه  ی مینيب شياو پ. دانست یكا ميمراانه از ياورمخ

آن موقع . ديديان را شما پاشين طغي مصدق، بذر ایل دھۀ پنجاه، ھنگام سرنگونيدر اوا! دينيبب«: گفت ی میو

  )١(».نتايج آن را حاال مشاھده می کنيم ین بود ــ وليالواقع، چن ید ــ و فيا  كردهی زرنگیليد كه خيكرد یاحساس م

ن ژنرال، بُعد ي از زبان ایده بودم ولي ھم شن»نيمي«انات را از دكتر و ين بيه ايشب.  تعجب كردمیلياز اظھاراتش خ

ً ما ی داشتند، ولی آگاھی اسالمئیادگرايتا آن موقع، ھمه از وجود جريان ھای پنھانی بن. كرد یدا مي پیگريد  واقعا

 دارد و حكومتش از نظر سياسی پايدار است با اين یاديت زيت مردمش محبوبيان اكثريم كه شاه در ميكرد یفكر م

  .ديرس یوجود، ژنرال در اظھاراتش قاطع به نظر م

جھان اسالم . ش استي اول نماۀپرد. سقوط شاه تازه آغاز ماجرا است! ن نشانين خط و ايا«:  گفتی جدیبا لحن

  ». منفجر خواھد شدیزود ور شده است و به ھاست كه شعله خشم ما مدت.  استیبعد یھا دن پردهيمنتظر د

چ ي صراحت گفتند كه ھ  و پدرش به»فرھاد«. دمي شن»ینيهللا خم روح«هللا  تي راجع به آیاديِز شام، مطالب زيسر م

 ین روحانيگفتند ا. اند اقع شدهه شاه، وي علیِر تھاجم ويار تحت تأثي بسیاند ول  خشك او نبودهئیگرا عه ي شیوقت حام 

  . متولد شده است١٩٠٢ك تھران در سال ي نزدئیعه در روستاين شيك خانوادۀ متديدر 

، با ١٩۶٠ در دھۀ ی نكرد ولی دخالت١٩۵٠ اول دھۀ یھا ن مصدق و شاه در ساليكار بي در پ»یني خمیآقا«

ه و بعد به ي به تركءمورد انتقاد قرار داد كه ابتداچنان قاطعانه شاه را  د و آنياصالحات شاه فعاالنه مخالفت ورز

 گروه مخالفان شاه را در دست گرفت و یشان رھبريدر نجف، ا. د شديان در عراق ــ تبعيعينجف ــ شھر مقدس ش

جاد ي و ای ویه شاه، سرنگونيام عليان را به قيرانيصوت، ا   نوار ضبطی روئیھا اميھا، مقاالت و پ با انتشار نامه

  .كرد ی دعوت میمت اسالمحكو

 و »ینيهللا خم تيآ«. دي از تھران رسیگذار  از اغتشاش و بمبئی و پدرش، خبرھا»فرھاد«دو روز بعد از ناھار با 

. افتاد یع اتفاق مي سریليع خياز اين به بعد وقا. رنديان حمله را شروع كرده بودند تا كنترل را در دست بگيروحان

 از ١٩٧٩ جنوریشاه در . ل شديز تبديآم  خشونتیام اسالميك قيح داده بود به يتوض »فرھاد« كه پدریشعلۀ خشم

ورك منتقل يوي در نیمارستاني مداوا به بی به سرطان مبتالست و برایبعداً اعالم شد كه و. ران به مصر فرار كرديا

  .شد

االت ي سفارت ایز مبارزان اسالم ای، گروھ١٩٧٩مبر در نو. يدندطلب ی استرداد او را م»ینيهللا خم تيآ«روان يپ

 روز به گروگان ۴۴۴ مدت ی را برائیكايمرادو و كا در تھران را به تصرف خود درآوردند و پنجاه يمرامتحدۀ 

افت، ي نیقين امر توفيھا مذاكره كند و چون در ا  گروگانی آزادیس جمھور كارتر تالش كرد تا برايرئ). ٢(گرفتند

. ك فاجعه منجر شديات به ين عمليا. ھا را نجات دھند  گروگانیات نظاميا با عمل دستور داد ت١٩٨٠ اپريلدر 

  .دي كارتر كوبیاست جمھوريخ تابوت رين مي را بر آخرئین اقدام ضربۀ نھايالواقع، ا یف

كا يمرااالت متحدۀ ياحوال از ا ضي اخراج شاِه مری برایاديكا فشار زيمرا ی و تجاریاسي سیھا از طرف گروه
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 را متحمل شد یادي زیھا یگشت و سخت ی میپس از فرار از تھران، شاه در به در دنبال پناھگاھ. شد یل ماعما

  .را ھيچ يک از دوستان قديمی اش حاضر به قبول او نبودنديز

 معمولش به او ی شاه نفرت داشت، با لطف و مھربانیھا استي، با آنكه شخصاً از س»خوسيتور«ت، ژنرال يدر نھا

 اسكان ،راً در آن جا مذاكره شده بوديد آبراه اخي كه معاھدۀ جدیگاھ  را در ھمان استراحتیا پناه داد و ودر پانام

  .داد

 كه مخالِف یدر واشنگتن، كسان. كردند ی سفارت، استرداد شاه را مطالبه میھا  گروگانیان، در قبال آزاديروحان

كردند كه جاِن  ی با شاه میدست  را متھم به فساد و ھم»خوسيتور«بودند، » آبراه پاناما«دنظر در معاھدۀ يتجد

 نيشگفت ا.  شود»ینيهللا خم تيآ«م يخواستند كه شاه تسل یآنان ھم م. االت متحده را به خطر انداخته بوديشھروندان ا

شت، به  دایادي غرور زیشاھنشاه، كه روزگار! ان پروپا قرص شاه بودنديھا، تا چند ھفته قبل، از حام ن آدميكه ھم

  . سرطان درگذشتیماريمصر برگشت و آنجا بر اثر ب

كارتر ھم در . ر ضرر شدندالھا د ونيليران متحمل ميش در اي از رقبایلي و خ»نيمِ «. وستي دكتر به واقع پینيب شيپ

 مالھا، برگرداندن یھا، سرنگون  گروگانی  با وعدۀ آزاد»١گان ـ بوشير«دولت . ، بازنده شدیانتخابات بعد

  . واشنگتن شدیاسي سۀ، وارد صحن»آبراه پاناما«ت يران و سروسامان دادن به وضعي به ایوكراسدم

كند تا  یاالت متحده تالش ميران نشان داد كه كشور ايبدون شك، ا.  آموختمیرقابل انكاري آموزنده و غیھا درس

ه او اوج ي كه علید شاه و موج نفرتما در مور.   کتمان كند، سياستی را که در جھان اعمال کرده استیت واقعيماھ

 چون ما ی افرادیحت. ديرس ی ما قابل درك به نظر نمیوست برايم و آنچه به وقوع پيگرفت، كامالً  گمراه شده بود

مطمئن بودم آنچه . ميان امور غافل بودياز جر) ميران دفتر و كارمند داشتي  كه در ا»نيمِ « مثل ئیھا در شركت(

 ھم (CIA)» ايس« و (NSA)» یت ملي امنیشورا «ی، مثل روز روشن بود، برا»خوسيتور« یھا قبل، برا سال

 یمان را بر رويھا  چشمیكرد تا ھمگ یمان م قي ما عمداً تشوی سازمان اطالعاتیول. توانست معلوم باشد یم

  .ميات ببنديواقع

  

  ٢١فصل 

  مريكای التيناتاج دروازۀ : كلمبيا

ن سه كشور ي ایكننده بود، ول ران و پاناما ھم جذاب و ھم نگرانيستان، ا ما دربارۀ عربیھا یگرچه بررس

 در دو كشور اول و آبراه در كشور سوم وجوه استثنائی آنھا را یم نفتير عظيوجود ذخا.  در قاعده بودندئیاستثناھا

 ھيدروالکتريک مي پروژۀ عظی و طراحی مھندس»نيمِ «د و شركت يگنج یشتر در قاعده ميا بيكلمب. تشکيل می داد

  .را در آنجا بر عھده داشت

 به من گفت ینوشت زمان یكا ميمرا ۀ قارین كشورھايخ روابط بي دربارۀ تاریا كه كتابي كالج كلمبتادان از اسیكي

كنندۀ  س جمھور و رامي رئ»روزولتِ «شود كه  ینقل م. ا آگاه بوديت كلمبي به خوبی به اھم»  روزولت٢یتد«كه 

 یكايمرا ۀا تاج دروازيكلمب«:  نقشه، در وصف آن كشور گفته استیا بر روي، با اشاره به كلمبیاسبق اسباِن وحش

ا ي نقشه، كلمبین مطلب درست است كه، روي ایول. ام ق نكردهين داستان تحقيدربارۀ صحت و سقم ا» .ن استيالت

جه، آنھا را به يكند و در نت یوصل م را به تنگۀ پاناما ی جنوبی قاره قرار دارد و كشورھای جنوبۀكر ميدر رأس ن

                                                 
 .م ـ یجمهور استير معاون مقام در پدر، بوش جرج. 1
 .م ـ تئودور آوتاهِ  فرم. 2
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  . مرتبط می سازدی و شمالی مركزیكايمرا

ً »روزولت«كه  نيا ن است كه او مثل بسياری يست، مھم اي چنين مطالبی را گفته باشد ، موضوع بحث ما ن واقعا

ا ي متحده به كلمباالتيك به دو قرن است كه اينزد. ا آگاه بوده استي كلمبیت محوريديگر از رؤسای جمھور به موقع

  .كند ی نگاه می و تجاریاسي امور سی برایكرۀ جنوب مي به نیتر، معبر ورود قيا، دقيبه عنوان تاج دروازه 

انوس آرام و يسواحل مشجر نخل در دو طرف كرانۀ اق: مند است  ھم بھرهیادي زیعي طبئیباين كشور از زيا

االت متحده رقابت می کند، يانۀ اي  كه با علف زارھای غرب مئی باشكوه، علف زارھایھا انوس اطلس، كوھستانياق

: ندا برخورداریا ژهيت ويفيا ھم از كيمردم كلمب.  استیستي متعدد زیھا زا كه پر از گونه ع باراني وسیھا و جنگل

پا و ا، ارويقا، آسيفرا از ی  تا مھاجران»٣رونايتاا« یھا ی و قومی مختلف از بومی فرھنگیھا  از رگهیبيترك

  .انه را تشکيل می دھنديخاورم

ا يدر دوران استعمار، كلمب.  كرده استءفاين اي التیكايمراخ و فرھنگ ي در تاریا نقش مھمي، كلمبیخيلحاظ تار به

 حامل ی بادبانیھا یناوگان كشت.  بوده است»كايكاستار« تا جنوب »پرو«ھا در مناطق شمال  ئیاين اسپانينش حكومت

 گرانبھا را ئیھا نهيشدند تا گنج ی م»ارجنتاين« و »یليچ« تا ی عازم نقاط جنوب»ايكلمب« در »تاژنكار«طال از بندر 

ا اتفاق ين در كلمبي التیكايمرا ی استقالِل كشورھایھا  جنگیات نظامي از عملیاريبس. ا حمل كننديبه بنادر اسپان

 »اكايبو«ساز   در جنگ سرنوشت»واري بولمونيس« ی تحت فرماندھیروھاي، ن١٨١٩طور مثال، در سال  به. افتاد

  .روز شدندي پئیايطلبان اسپان   بر سلطنت٤ايدر كلمب

ر روشنفكران يسندگان، ھنرمندان، فالسفه و ساين نويتر ا به عنوان مھِد پرورش برجستهيد، كلمبيدر عصر جد

 برخوردار یادي، از شھرت زی مال انضباطی نسبتاً دموكرات و دارایھا خاطر داشتن دولت ز بهين، و ني التیكايمرا

   »٥.یكند«  باز سازی ملّی   برنامۀی شد برائیا الگوين، كلمبي التیكايمرادر سراسر . شده است

چھرۀ مخدوشی از خود عرضه می کند، دولت » سيا«، که به دليل دست نشاندگی اش توسط »گواتماال«خالف 

 متفاوت در یا نهين امر گزيا.  منتخب داشتی، دولت»راگوئهكاين«ا از چنين اتھامی مبرا بود و حتی خالف يكلمب

 از كشورھا، از جمله یليخره خالف خو باال. داد یھا ارائه م ستين كموني و ھمچنیراست  دستیكتاتورھايمقابل د

ب ي ع مواد مخدر كهیھا با وجود كارتل. اعتماد نبود یاالت متحده بيا به اي، كشور كلمبارجنتاينِل قدرتمند و يبرز

  .عنوان متحِدی قابل اعتماد، ھمچنان حفظ کرده بود است ا به حساب می آمد، موقعيت آن را بهي كلمبی برایبزرگ

ا ي اسپانئیا مقر حكمروايكلمب. خ کلمبيا وجود داشته استي، خشونت و نفرت نيز در تاریخين شكوه تاريعلی رغم ا

ا بر گردۀ سرخپوستان و بردگان ي كلمبیالك بزرگ و شھرھام، امي عظیھا قلعه. د ھم بوده استيش عقايو مقر تفت

 ی مقدس و شاھكارھایايغما رفتند و اشي به ی بادبانیھا ی كه با ناوگان كشتئی گرانبھایھا گنج.  ساخته شدندئیقايفرا

ً به ميراث فرھنگی ھمين مردمان سنت قديمی تعليخاطر تسھ  كه بهیھنر ق ل در امر حمل ونقل ذوب شدند، تماما

 یھا در سال. ده شدي كشی به نابودیر فاتحان و امراض وارداتين مردم با شمشين اي غرورآفریھا فرھنگ. داشتند

 یھا یريد و در درگي انجامیاسين احزاب سيق بي به تفرقۀ عم١٩۴۵ سال یاست جمھورير، انتخابات رياخ

  .د ھزار نفر جانشان را از دست دادنصد دو١٩۴٨ ـ۵٧ یھا ز ساليآم خشونت

 و ی در روابط تجاریاتي حیا را عامليت ھمواره كلمبي سرنوشت، واشنگتن و وال استریھا و باز یريبا وجود درگ

ت يعالوه بر موقع: چنين نگرشی به کلمبيا به داليل مختلفی تکيه داشته است.  دانسته اندئیكايمرا- پانیاسيس

                                                 
3. Taironas 

4. Boyaca 
5. Kennedy's Nation Building Program 
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و به طور مشخص به اين علت که رھبران تمام نيم  دارند، دا، عوامل متعدد ديگری وجوي كلمبئیايحساس جغراف

کره برای روی کردھای سياسی شان از آن الھام می گيرند، و به اين علت که کامبيا منشأ محصوالت متعددی مثل 

 صادر می گردد امريکا، پارچه، زمرد، گل ھای مختلف و روغن کوکائين است که به اياالت متحدۀ کيلهقھوه، 

 ً   . اجناس و خدمات خود ماستی برایزار بزرگكه با ني ا،مضافا

ا يكلمب. ميفروخت یا ميستم به كلمبي بود كه ما در اواخر قرن بین خدماتيتر  از مھمی ـ ساختمانیخدمات مھندس

 نشان دھم كه یتوانستم به سادگ ی، میطور نسب به. كردم ی بود كه من در آنجا كار می متعددی از كشورھایا نمونه

 یعين منابع طبيھا و ھمچن  وام و بازپرداخت آنھا از محِل سوِد حاصل از پروژهیه جذب مبالغ معتنابھا قادر بيكلمب

كرد تا  یا كمك ميھا و مخابرات به كلمب  ھنگفت در شبكۀ برق، بزرگراهیھا یگذار هين، سرمايو بنابرا. خودش است

ھا،  ن پروژهيا. افتادۀ آمازون را آباد كند عقب و ھمراه با آن مناطق یبردار م نفت و گاز خود بھرهياز منابع عظ

  .كرد تا وام و بھرۀ مربوط به آن بازپرداخت شود یجاد درآمد مينوبۀ خود، ا به

شبرد اھداف ي پیعنيمان در سراسر جھان ــ  یقيت حقي، در عمل، كار ما با نی درست بود ولین استدالل در تئوريا

طور كه در  شغل من، ھمان. اد و سلطه بر بوگوتايآن عبارت بود از انق داشت و یــ ھمخوان» ی جھانیامپراتور«

  . ھنگفت بودیھا  وامیه اعطايكرد، توج یجاب ميگر ھم اي دیكشورھا

توانم  ین احساس كردم مي نداشت، بنابرایا  بھره»خوسيتور« مثل یس جمھوري داشتن رئیايا از مزايكلمب

  .م كنميا تنظيت شبكۀ برق كلمبيو ظرف اقتصاد ی برایا  متورم شدهیھا ینيب شيپ

. پناه و مأوای من تبديل شده بودبه ا يداد، كلمب یخاطر شغلم به من دست م  كه گھگاه بهیقطع نظر از احساس گناھ

ك مزرعۀ كوچك يد ي برای خری كرده بوديم، حتی را در آنجا با ھم سپریچندماھ» آن«، من و ١٩٧٠ ۀل دھيدر اوا

ن دوره ما به ھم يكنم در ا یفكر م. ب نيز مبلغی پيش پرداخت کرده بودمي ساحل كارائیھا تان كوھسۀقھوه در دامن

 یول.  گذاشته بودیجاد شده بود رو به بھبوديمان ا  قبل در روابطیھا  كه در سالئیھا م و زخميك شده بودي نزدیليخ

ً يان بود كه من  با  كلمب قطعی ازدواجمیتر شد و درواقع، بعد از فروپاش قيھا عم ت، زخميدر نھا  اجين شدم ا واقعا

  .واقعا دمخور شده بودم

ن يا. ا به دست آوردي در كلمبئیربناي زیھا  انجام پروژهی برائی موفق شد تا قراردادھا»نيمِ «، شركت ٧٠در دھۀ 

واقع در  یع و انتقال برق از عمق جنگل به شھرھاي توزیھا جاد شبكۀ ھيدروالکتريک و شبكهيھا شامل ا پروژه

  كه دفتر كارم در آنجا قرار داشت، با خانم »اليبارانك« ی، در شھر ساحل١٩٧٧در سال . ھا بود دامنۀ كوھستان

  .ام شد یر در زندگيي آشنا شدم كه عامل مؤثِر تغئیباي زئیايكلمب

. عموميت ندارددر کلمبيا چندان که  داشت، يعنی خصوصياتی ئیراي و چشمان سبِز گئی بلند طالی، موھا»پائوال«

 طراح لباس شد و ء ابتدا»پائوال«، ی سنت خانوادگۀا مھاجرت كرده بودند و در اداميتاليمادر و پدر او از شمال ا

 مختلف در ی شھرھای سطح باالیھا كيدات خود را در بوتيد لباس تأسيس کرده بود، و توليك كارگاه توليسپس 

 بود و به من كمك كرد تا از ماللت یار مھربانيزن بس. گذاشت ی به معرض فروش م»ونزوئال«ا، پاناما و يكلمب

او . ر دھمييدا كرده بودم تغي را كه نسبت به زنان پی منفی گذر كنم و نگرشی از شكست ازدواجم به آسانیھای ناش

  . به من آموختیادي زیھا ی ام درسئدربارۀ عواقب اقداماِت حرفه 

ن ي شخص من، ایبرا.  بر آنھا نداردیھاست كه انسان كنترل  از اتفاقیا رهيج زنیطور كه قبالً ھم گفتم، زندگ ھمان

ت ي ترب»ريوھمپشاين« ئی پسرانه در منطقۀ روستائیك مدرسۀ ابتداي كه در یفرزند معلم: اتفاقات عبارت بود از

ن ي با ای، وقتدر ھرحال. »نار ِگِرويآ«دار با يتنام و دي، جنگ و»فرانك«ش يو عمو» آن«شده است، مالقات با 
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ھا  ن اتفاقيچگونه پاسخ دادن و چگونه عمل كردن در قبال ا. ديآ یھم به دنبال آن م» انتخاب«م، يشو یع مواجه ميوقا

، »آن«طور مثال، شاگرد ممتاز بودن در آن مدرسه، ازدواج با  به. زند یھا را رقم م  آدمی زندگیھا است كه تفاوت

 رسانده است ی در زندگئیمات، مرا به جاين تصمي، تمام ایتكار اقتصاديل جنا، و انتخاب شغ»سپاه صلح«ورود به 

  .كه اكنون ھستم

. ر دادييام را تغ یر زندگيت كرد كه مسي ھدائیم مرا به سويھا یريگ ممينفوذ او بر تصم.  بودیگري اتفاق د»پائوال«

ل ؤار سياغلب خود را ز. داشتم یم گام برم اھداِف نظای كه با او مالقات نكرده بودم، كامالً در راستایتا زمان

 ی باقی برای موجه و منطقیشه راھيل، ھمين تفاصيبا ا. پنداشتم ی خود را گناھكار میكنم و گاھ یبردم كه چه م یم

د دل به يبه ھرحال، شا. ش آمده بودي درست در زماِن مناسب پ»پائوال«د مالقات با يشا. كردم یدا ميماندن در نظام پ

. داد ی سوق مین عملي انجام چنیران و پاناما مرا به سوي، ایاتم در عربستان سعوديرا تجربيزدم ز یا ميدر

 يعنی يک زن بود که مرا به پيوستن به گروه جنايتکاران اقتصادی تشويق کرده بود، و اين بار نيز يک »کلودين«

 كنم و بفھمم كه تا ی متقاعد كرد كه خودكاواو مرا.    که مرا به ترک آن گروه تشويق کرد»پائوال«زن بود، يعنی 

  .دي را نخواھم دی خوشبختی كنم، روءفاي را ایتكار اقتصادي كه نقش جنایزمان

 ادامه دارد


