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 فصل سوم

  »خيانت در واشنگتن«

گيری پنجاه و سه نفر  تمام جھان ھر روز افکارشان درگير مشکل گروگان١٩٨٠ اپريلتا  ١٩٧٩ نومبرھای در بين ماه

ّھيچ دولتی در جھان، در طول مدت اين پنج ماه بدون در نظر گرفتن .  مھاجمين ايرانی در تھران بودۀوسيله  بامريکائی

و يا کشورھای در حال پيشرفت ، کشورھای عربی جاپانگزارشات دقيق از روسيه شوروی، کشورھای اروپای غربی، 

ھمينطور که وضعيت . ھا کمترين تصميمی بگيرد و يا اظھار نظری کندتوانست در مورد گروگانجھان سوم، نمی

ھا تن از رھبران سياسی جھان ازيافتن ھر گونه راه حلی نااميد شدند و خود را گرائيد، دهوخامت میگيری بهگروگان

رفت، با ّدر اين مدت ھروقت وضعيت کمی رو به بھبودی می. کردندی سوم آماده میبرای احتمال وقوع جنگ جھان

-  ايران می– امريکا» بحران«دور ه خالصه ھمه چيز ب. کردنداحتياط کارھای ديگر را که عقب افتاده بود دنبال می

 .روشدن با بحران در جھان بوده اين بحران آزمايش خيلی خوبی برای روب. چرخيد

زيرا اشغال . ھا درشگفت بودامريکائیگيری ھا از گروگان دولتۀ کمتر از ھمامريکاھای جھان، دولت تمام دولتاز بين 

ه تھاجم خمينی به سفارت اين پتانسيل را ب. وقوع پيوسته بوده  با آگاھی و پشتيبانی کامل دولت کارتر بامريکاسفارت 

 امريکا با جاپان تبديل به ھمکاری تمامی کشورھای اروپای غربی و یامريکائ – ًآورد که دقيقا اين نمايش انگليسوجود 
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 ھوايزر درايران و نه با جنراليت موفقيت آميز مأمورالمسلمين نه با ّاما اتحاد دولت کارتر با اخوان. وانگليس شود

  .، به پايان نرسيدامريکاگيری کارکنان سفارت گروگان

در .  آموزش و فروش تسليحات نظامی به ايران را ادامه دادۀ برنامامريکالت بعد از قبضه کردن قدرت توسط خمينی، دو

-می» شيطان بزرگ« را امريکاراه انداخته بود و ه  بامريکاهللا خمينی سروصدا و فحش و بد و بيراه عليه حالی که آيت

  .خواند، واشنگتن ميزان زيادی اسلحه برای سپاه پاسداران خمينی ارسال داشت

کوپتر و ً باربری مرتبا بين نيويورک و ايران در پرواز بودند و قطعات ھلی٧۴٧ای ھرکولس و بوئينگ ھواپيماھ

اين تجھيزات جنگی برای جنگ عليه استان کردستان در . کردند را به ايران حمل میامريکاھای نظامی ساخت ھواپيما

 بوده و امريکا ۀد وزارت امورخارجئيًسما مورد تأفروش اين قطعات ر. ّغرب ايران بشدت مورد نياز رژيم خمينی بودند

 اگزکتيو ريويو، وال استريت جورنال، فايننشال تايمز لندن و بسياری نشريات ديگر روز گزارش ۀوسيله در ھمان وقت ب

  .داده شد

اطالعات  عنوان مشاوران اطالعاتی برای سازمان ه ب) ِا.آی.سی (امريکاين اطالعاتی مأمور ١٩٧٩از اواخر تابستان 

 حتی قبل از انقالب در ايران امريکاسازمان اطالعاتی » سيا«برطبق منابع سازمان . ايران، ساواما، وارد ايران شدند

  .اين ارتباط بعد از پيروزی انقالب در ايران ادامه يافت. اندھای خمينی در ارتش بودهمشغول آموزش دادن پارتيزن

ِا .آی.ھمراه وارن کريستفر و رمزی کالرک، يک تيم شصت نفره از اعضای سی هَديويد اعرون از شورای امنيت ملی ب
 قدرت از رژيم تغيير رابرت ھوايزر وارد ايران شدند که جنرال و ھمزمان با آمدن ١٩٧٩ جنوریرا ترتيب دادند که در 

  . شاه به خمينی را تسھيل کنند

ه  آموزش ديده بود و مصطفی چمران بامريکادی که در ی و ظاھری مانند ابراھيم يزئاز سوی ايران نيروھای سايه

مشاورت ھای نظامی و .  سازماندھی سپاه پاسداران و فروپاشی ارتش بزرگ شاه شدندمأمورعنوان مشاورين خمينی 

ًطور موقت کامال جدا از پيچيدگی ه ريزی برای آماده کردن تسليحات نظامی برای انتقال قدرت به خمينی ببرنامه

  .شد ارزيابی میامريکائیھای گيری ديپلماتگروگان

نه مسؤوالاحتياطانه و غير عھده دارند اينطور بیه  که رھبری کشور را بامريکاين مسؤولتوان باور کرد که بسختی می

ژی يّ، و از طرفی ديگر صلح جھانی را در يک خطر جدی قرار دھند که ستراتامريکائیعمل کنند که جان تعداد زيادی 

-ای به بھرهپيمانان آنھا عالقهغربی و ھمالمان بخوبی روشن شد که فرانسه، ١٩٧٩ سپتمبرّاما در .  پيش برندسياسی

.  خود برای بازسازی سيستم مالی اروپا ھستندۀ ندارند و با تمام توان به دنبال برنامامريکائی – سبرداری از فشار انگلي

 مستقل خود را صادر ۀنب لندن و واشنگتن، کشورھای اروپای غربی بيانيخالف تھديد پنھانی و تحريم غير مستقيم از جا

وجود آمدن اتحادی با کشورھای عربی و کشورھای ديگر عضو اوپک و نيز ه کرد که بنابر آن بيانيه خواھان ب

جود وه دولت کارتر معتقد بود که با ب. ژی شعار صلح و توسعه بودنديھندوستان، مکزيک و شوروی، در حول سترات

پيمانانش بخواھد که بيشتر المللی ايجاد کرده و بدينوسيله از ھمتواند شوک بينآوردن يک بحران ساختگی در ايران، می

ھای نيروی  وانمود کرد که با وجود کشتیامريکااز اين جھت .  ھمکاری کنندامريکابا دولت » متحدان ناتو«حول محور 

که   درحال آماده باش، و با اينئی نيروی ھواۀ ويژواحد ھایانوس ھند، و طرف اقيه  در حال حرکت بامريکا ئیدريا

 و با در نظر   به ايران را دارد، تھديد جنگ جھانی در شرف استامريکا تھديد به فرستادن ارتش امريکارئيس جمھور 

 ئیشورھای اروپاکند، چگونه ممکن است ک خليج فارس عبور میۀکه دوسوم نفت صادراتی جھان از ناحي گرفتن اين

  ، را حول محور ناتو ناديده بگيرند؟امريکاّ متحد اصلی خود، ۀخواست
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 ئی ھوائیای بود که نيروی درياکنندهدنبال داليل قانعه ، دولت او ب١٩٧٧قدرت رسيدن کارتر در سال ه از زمان ب

ئيان در ايران، امريکاگيری  با گروگاناکنونھم.  را برای اشغال منابع نفتی عربستان سعودی و امارات روانه کندامريکا

 مخفی پوليسرسد که مصطفی چمران که آنوقت رئيس بنابراين اينطور به نظر می. دست آورده  قوی بۀ يک بھانامريکا

، ١٩٧٩ سپتمبررا در اواخر   تدريجی آنۀ را از دولت کارتر گرفته و نقشامريکا اشغال سفارت ۀخمينی بود، نقش

  . رسانده استئید نھائيأِه به سمت وزير دفاع ايران گماشته شد، به تک ھمزمان با وقتی

- تدريج از سمته س شرکت ملی نفت ايران بود، بأِدر ھمان ماه افراد ليبرال ايرانی در قدرت مانند حسن نزيه که در ر

ِھای خود برکنار شدند و سران اصلی رژيم تماما از بين شورای داخلی و مخفی اخوان   . انتخاب شدندالمسلمين ً

ّ رژيم در ھمان وقت برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد ۀّھمکار و متحد چمران، ابراھيم يزدی، وزير امور خارج

ھای نوکرد، در سالعنوان يک ايدئولوگ اسالم انقالبی فرض میه او که اکنون خود را ب. بردسر میه در نيويورک ب

  . شھرت يافتامريکا» شيطان بزرگ« دشمن ۀ راديکال دو آتش، نيز، برای خود به عنوان يک متحدملل

، يزدی فرصت يافت که يک مالقات دوستانه با  متحد، در ملل»انقالبی«باالخره در ضمن سخنرانی غيرضروری 

 در نيويورک ترتيب دھد که در آنجا بعد از سخنرانی، به طور خصوصی با مقامات امريکاشورای روابط خارجی 

 امريکا ۀروز بعد نيز يزدی با وزير امور خارج.  انجام دادئیھاّخارجی برای مدت چند ساعت مالقاتشورای روابط 

  .سايروس ونس يک مالقات خصوصی، در پشت درھای بسته انجام داد

ی ھا، واشنگتن دستور ارسال مجدد مقدار زياد اين مالقاتۀ فايننشيال تايمز لندن گزارش داد که در نتيجاکتوبردر پنجم 

در . نيز به ايران روانه کند» دودی تکنيسينعتعداد م« و در نظر دارد که  اسلحه را در سطح وسيع به ايران صادر کرده

برای آموزش نيروھای ارتش و سپاه » مشاورين خارجی«دنبال ه ايران وزير دفاع، چمران، توضيح داد که ايران ب

 شروع به گسترش و تقويت  نيروھای نظامی امريکا ۀين اياالت متحد ھمچن٧٩ اکتوبراز سوم تا پنجم . گرددپاسداران می

  .  در اقيانوس ھند را کردامريکا

که کشور عمان برای  انگليس بود پيشنھاد کرد ۀ   نشانده و آموزش ديدھمزمان، سلطان قابوس عمان، که دست

يزدی در يک مصاحبه . ظامی داشته باشد در خاک آن کشور پايگاه نامريکارانی در خليج مايل است که کشتي» محافظت«

يزدی گفت که او با . ًسريعا اشاره کرد که ممکن است ايران برای حفاظت دريای عمان و خليج با دولت عمان متحد شود

» ھمکاری«ّندارد، اما با احتياط افزود که » ئیآشنا«کند ای از سوی دولت عمان که در اين مسير کار میھيچ برنامه

واشنگتن از .  بيشتر در اين مورد را رد کردۀيزدی نظري. ايران با عمان در خليج بستگی به شرايط و اوضاع دارد

 يزدی با دوست ١٩٧٩ اکتوبرکرد، در ھمان چند روز اوايل تر میطرفی ديگر ھمکاری خود با سپاه پاسداران را  محکم

 يک امريکا رمزی کالرک، دادستان کل سابق اکتوبرچند روز بعد در دوازدھم . ود رمزی کالرک تماس گرفتقديمی خ

ھای مداوم ديويد راکفلر و دکتر ھنری اين نامه در مورد تالش.  فرستادامريکا ۀ مھم و اساسی به وزير امورخارجۀنام

کالرک به يزدی پيشنھاد .  برای معالجه پزشکی بوديکاامر ۀکسينجر جھت اجازه گرفتن برای ورود شاه به اياالت متحد

تواند فرار کرده و در رفاه زندگی  نشان داده شود که رژيم ديکتاتوری و مستبد شاه نمی،بسيار حياتی و مھم است« :کرد

ايت و کنم که برای جنمن دولت جديد ايران را تشويق می. ًکه ملت دائما در فالکت و فقر زندگی کند کند، در حالی

طور غير ه  که شاه در طول حکومتش انجام داده درخواست خسارت شود و اموالی که شاه و اقوام و بستگانش بئیخطاھا

  » . به مردم ايران بازگردانده شوند،اندقانونی از ملت ايران به سرقت برده

 به مطبوعات نرسيد، اين ١٩٧٩ نومبر در چھارم امريکانامه در مورد شاه و ادعای خسارت تا بعد از اشغال سفارت 

 دولت ايران را ترغيب کرده که سفارت را اشغال کرده و درخواست ،خود دليل بر آن بود که رابط مخصوص کالرک
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سوی ه ، يزدی نيويورک را باکتوبر کالرک به يزدی در چھاردھم ۀدو روز بعد از نام. تحويل شاه را به ايران بنمايد

ين اطالعاتی ايران جھت درخواست مأمور و ء سفراۀوسيله ای بالمللی گستردهرزار بينپاريس ترک کرد تا در آنجا کا

 اعالم کرد که به شاه امريکا ۀًتقريبا يک ھفته بعد وزارت امور خارج. بازگرداندن شاه به ايران را آماده و تحريک کند

  .مخلوع اجازه خواھد داد که برای معالجات پزشکی به نيويورک وارد شود

نفع   یذ راکفلر و وابستگان ۀ اين تصميم را فقط در اثر فشار زياد از طرف کسينجر، و خانوادامريکا ۀرت خارجوزا

 ۀ و منابع ديگر، اجاز  در تھرانامريکاو سفارت » ِا.آی.سی«ھای رسمی ئیاتخاذ کرده است و به شاه خالف راھنما

العمل شديد در ايران، و  که ورود شاه به نيويورک با عکسکه پيشنھاد شده بود در حالی. ورود به نيويورک داده شده

  .ھا ھمراه خواھد بودامريکائیگيری حتی احتمال گروگان

واھان از ايداھو در خ جمھوریۀ را که توسط جورج ھانسن نمايندئیھامقامات رسمی وزارت امور خارجه تلگراف

ًھا مرتبا يادآوری شده بود که در اين تلگراف. آشکار ساختند ، به آنھا شده بود١٩٧٩ اکتوبر تا ١٩٧٩ست فاصله بين اگ

  . ايرانيان به سفارت وجود داردۀ احتمال حملامريکا ورود شاه به ۀدر صورت اجاز

خالف اين واقعيت که آقای « :چاپ رسيد که  گزارشی در نيويورک تايمز به اين مضمون به١٩٧٩ نومبردر ھجدھم 

ئيان را در امريکا، جان امريکا ورود شاه به ۀدانستند که اجازھا پيش میريزی او از ماههکارتر و مشاوران عالی برنام

در اين گزارش آمده است که کارتر از يکی از . خطر خواھد انداخت، اين تصميم گرفته شده سفارت در تھران ب

ن گرفتند، در آنوقت شما به من چه مشاوران خود در مالقاتی پرسيد و وقتی که ايرانيان افراد ما را در تھران گروگا

  »پيشنھادی خواھيد داد؟

 اين امريکاِا گوشزد شد که حضور شاه در .آی. سیۀوسيله ًبه دولت کارتر مرتبا ب«:دھد نيويورک تايمز سپس ادامه می

د، مانند  تحريک کنند وممکن است به سفارت حمله کننامريکادھد که مردم را عليه می دست رژيم خمينی ه بھانه را ب

  ». اشغال شد١٩٧٩ بروریھمان روزی که سفارت در چھاردھم ف

ً، فورا دولت ايران شروع به تھديدھای شديد عليه دولت ١٩٧٩ اکتوبرّبعد از ورود شاه به نيويورک در بيست و دوم 

خمينی در بيست و هللا دنبال آن با سخنرانی طوالنی آيته کارتر کرد که با تظاھرات کارگران شرکت نفت شروع شد و ب

 :و با لحن خشم آلود گفت» درھا را بروی غرب ببندد«خمينی اعالم کرد که ايران بايد .  به اوج خود رسيداکتوبرنھم 

 خطاب به دانشجويان و ١٩٧٩ نومبرّباالخره در اول »  بايد از کشور بيرون رانده شوندامريکااين نخبگان عاشق «

 و اسرائيل گسترش داده، تا شايد امريکا ۀم قدرت حمالت خود را عليه اياالت متحدبا تما«آموزان ايران گفت که دانش

گونه احتياط ضروری با تمام اين انباشته شواھد، ھيچ» . را مجبور به بازپس دادن شاه مخلوع و ستمگر کنيدامريکا

 تصرف ١٩٧٩ نومبر در چھارم عمل نيامد و دانشجويان مھاجم ايرانی، سفارت راه العاده برای محافظت سفارت بخارق

آور  ايران ابراھيم يزدی يک مالقات تعجبۀسه روز بعد، زبيگنيو برژينسکی در الجزيره با وزير امور خارج. کردند

بر طبق منابع اطالعاتی در اين آخرين مالقات رو دررو بود که جزئيات مربوط به اشغال سفارت مورد مذاکره . داشت

در ضمن ساعات .  شدجلسه وارد امريکاول سفارت ؤً ايران، يزدی مستقيما با بروس لينگن مسبا برگشتن به. قرارگرفت 

در اينجا  که بروس .  و مذاکره داشتندجلسه ايران با ھم ۀ اشغال سفارت، يزدی و لينگن در دفتر وزارت امور خارجۀاولي

ز دسترسی کامل به ماشين تلکس و ساير لينگن به ظاھر گروگان است، در داخل دفاتر وزارت امور خارجه يزدی ھنو

 در مالتا بود، يکی از ھمکاران نزديک امريکابرطبق گزارشات، لينگن از زمانی که سفير . ِامکانات مخابرات دارد

  . بود، االمسلمين ليبيِگروه اخوان
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ی کرد، رمزی کالرک  رسمی کاخ سفيد در ايران معرفۀعنوان نماينده در روزھای بعد دولت کارتر، رمزی کالرک را ب

  .کردبا تظاھر کنندگان ايرانی حرکت می» امريکامرگ بر «کسی است که چند ماه قبل در تھران زير شعار 

-  بحران جھانی را بهۀريزی شده بود، سناريوی ادارگيری، دولت کارتر، ھمانطور که از قبل برنامهبا شروع گروگان

  .حرکت درآورد

ھای جمله شعبه ، منامريکاھای  و بانکامريکاھای ايران در ئیلوکه کردن تمامی داراّدر اول، رئيس جمھور کارتر ب

- ًفورا بازارھای جھانی مالی در ترس و وحشت فرو رفتند و کشورھا و شرکت. آنھا در کشورھای خارجی را اعالم کرد

نشينی انداز آن عقب زيادی در دسترس داشتند از پسدالرخصوص بانک مرکزی سازمان اوپک که ه ھای بزرگ ب

ًبعدا معلوم شد که اين تصميم دو ھفته قبل از . المللی استفاده کرددولت کارتر از قانون قدرت فوری اقتصاد بين. کردند

 بود به امريکاداری  مديريت ضروريات فوری فدرال که دپارتمان خزانهۀراندی کاو از ادار. اشغال سفارت گرفته شده

  .کندريزی را نظارت می کليه برنامه، مديريت ضروريات فدرالۀيو گفت که اداراگزکتيو انتليجنس ريو

ايم، و محاصره کردن اموال ايران را از دوھفته پيش از اين در برنامه داشتهۀ  مديريت ضروريات فدرال نقشۀما در ادار

  .خنثی کنم» اينکار را خواھيم کرد «ام که اين شايعه را کهام و سعی کردهن بودهولفيمن تمامی اين دو ھفته را پشت ت

 باخبر بوده و نومبر در ماه امريکا- از شروع بحران ايرانامريکائی-دھد که سران مالی انگليسنشان میواقعيت 

يکی از اين بانکداران ديويد راکلفر بود که اصرار داشت که شاه .  برای محافظت خود در نظر گرفته بودندئیراھکارھا

ّمدتی بعد، دکترھای .( بيايدامريکا ۀرفت به اياالت متحدشمار میه ّ اول بۀوع اين بحران در وھلّکه علت اصلی وق

کردند با عصبانيت آشکار ساختند که ھيچ دليل پزشکی وجود نداشت که شاه مکزيکی که در مکزيک شاه را مداوا می

  .)نتواند به مداوای الزم در مکزيک ادامه دھد امريکابدون مسافرت به 

ثيرگذار بوده و در نتيجه اعتماد أ تدالرھای ايران در تضعيف ارزش ئی يا بيشتر از دارادالربلوکه کردن شش ميليارد 

المللی تا ھای بين و بيشتر وام  در اروپا فلج شددالربازار خريد . ن آوردئيالمللی پاھای مالی بين را در ذخيرهدالرنسبت به 

 و کارتر از بعضی جھات امريکاداری  خزانهۀتصميم ادار. ی روشن شود، متوقف گرديد قانونۀکه اوضاع پيچيدزمانی

المللی آن شد که بر طبق قوانين عادی بين در کشورھای ديگر میامريکائیھای غيرقانونی بود زيرا شامل شعبات بانک

  . شعبات بايد از قوانين کشور مھمان تبعيت کنند

 ادامه دارد

 
 


