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 فصل سوم

  :به ادامۀ گذشته

مدت در  اين بود که دولتھای عضو اوپک از سرمايه گذاری دراز امريکازانه داری عمل کرد خۀ ٌاما، مھمترين نتيج

-  غربی و فرانسه سعی بر آن داشتند که اينگونه پسالمانخصوص در زمانی که ه ب. فتندکشورھای غربی به واھمه بي

ان فرانسواز پونست در يک  ژ،فقط يک ماه قبل از بروز بحران ايران. سوی سيستم مالی اروپا جذب کننداندازھا را به

عنوان ه  آينده او اين است که در نھايت سيستم مالی اروپا را بۀکنفرانس مطبوعاتی در سازمان ملل اعالم کرد که برنام

  .مرکز مالی جھانی، جانشين بازار جھانی پول و بانک جھانی کند

م اقتصادی عليه ايران، مثل اين بود که  مبنی بر تحريجاپاندرخواست مداوم دولت کارتر از اروپای غربی و دولت 

ًنتيجتا در خواست کارتر باعث باال رفتن تصادم بين . ھای گردن خود را بزنند از متحدين خود بخواھد که رگامريکا

غربی و ۀ جمله عربستان سعودی شد، که احتمال برخورد اقتصادی بين کشورھای پيشرفت نفت منۀ کشورھای توليد کنند

  .طر بزرگ برای منافع خود می ديداوپک را يک خ

 را در خاورميانه و اقيانوس امريکاايران به کارتر اين بھانه را داد که قدرت نظامی - امريکا ئیاز طرفی ديگر رويارو

 متشکل از چندين امريکائی ۀھای جنگندکادران از کشتیسگيری، يک ظرف چند روز از گروگان. ھند گسترش دھد

ھای نزديک  در آبامريکا بحریو سی کشتی نظامی ديگر به خليج فرستاده شد و حضور نيروی کشتی ھواپيمابر جنگی 
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ھای آنجا  با کشورھای عمان، سومالی و کنيا که نزديک اقيانوس ھند بودند، برای استفاده از آبامريکاايران تقويت شد و 

  . وارد مذاکره شد

 قرار گرفت و از طرف امريکا ۀھای آيندائيل در مصر جزء برنامه با کمک و پشتيبانی اسرامريکامی ساختن پايگاه نظا

 خليج گذاشته شد که به نيروی نظامی ۀديگر فشار سنگينی بر روی عربستان سعودی و کشورھای ديگر عربی در ناحي

  .عنوان ابزار نفوذ ناتو در خاورميانه قرار داشت، بپيوندنده  و محور کمپ ديويد که بامريکا

 ۀحال ھر لحظه اين احتمال وجود داشت که پنتاگون دستور حملبا اين. سوی ايران نبوده ھا بلی اين طرحّاما ھدف اص

شود، و  خارک که از آنجا نفت ايران برای صادرات بارگيری میۀنظامی عليه ايران، به اشکال مختلف مثل اشغال جزير

 و يا حتی از  رانی در خليج فارس را بگيرد جلوی کشتیکاامريکه  يا اين. ھای نفت ايران را صادر کنديا بمباران چاه

ھا نظر خمينی را  اين برنامهۀتک يا ھمّاما تک. ھا دست بزندروی ناچاری به يک عمل نظامی برای نجات جان گروگان

جانب د کردند، ھرگونه حرکت نظامی از ئيگران در آنزمان تأطوری که بسياری از تحليله در عوض، ب. کردعوض نمی

ًی برای دوسوم منابع نفت جھان ايجاد کرده و احتماال آتش تروريسم کنترول، ممکن است وضعيت غيرقابل امريکا

  .ور سازدالمسلمين شعلهِ اخوانۀوسيله راديکال را در سرتاسر کشورھای خليج ب

- ًھای خود را تقريبا به دولتستتوانست درخواظرافت میواشنگتن با اين نقشه خود را در موقعيتی قرار داده بود که به

قطع  م ھمراھی کنيد و يا منابع نفت مورد نياز شما رائيگويا با آنچه که ما می« ديکته کند که جاپانھای غرب اروپا و 

  . فرستاده شدئیھای اروپا، اين پيامی بود که از دولت کارتر به پايتخت»خواھيم کرد

 پال ١٩٧٩ نومبر ٢٨، )Le Figaro( فيگارو ۀ روزنامۀدر سرمقال. فته نشداين پيام از طرف نخبگان اروپا ناديده گر

ُماری دالگرس ھای متفاوت اعمال کند، راهھای کاخ رياست جمھوری فرانسه را بيان میًھايش غالبا ديدگاه که سرمقاله-ِ

 خسارات بيشتر برای اروپا و به معنی«گری کرد که ھرکدام از آنھا يجه عليه ايران را بررسی کرده و نتامريکانظامی 

ه  که بئیھاآگاھانه يا ناآگاھانه درس«. کنند را تبليغ میحلھای که اينگونه راه  او نوشت آنھائی. » تا ايران استجاپان

والنه شروع ؤ، چون حتی ممکن است جنگ جھانی از اين دخالت غير مس»اند ھنری کسينجر داده شده، ياد نگرفتهۀوسيل

  .شود

 رئيس جمھور ۀدر طول زمستان، شانس انتخاب دوبار. ّا، بھررو برای چند ماه در سر حد تصادم غليان داشتھبحران

که ارزش داشت کارت بحران  طوريکه تد کندی گيج و مبھوت شد و کارتر تا جائیه سرعت باال رفت به کارتر ب

 اطالع داد که راه  نيوھمشاير ، پرزيدنت کارتر،عنوان مثال در شب انتخابات حياتی مقدماتیه ب. ھا را بازی کردگروگان

- یھا را تضمين مصدر در جريان است که آزادی گروگان بين ملل متحد و رئيس جمھور جديد ايران بنیّحل ديپلماتيک

  .فتادّکند، ولی البته ھيچ اتفاقی ني

  .، جنگ جھانی سوم قرار گرفتً رسيد که تقريبا در سرحدئیجاه ، بحران ايران ب١٩٨٠ اپريلباالخره، در اواخر 

ای ولی حقه.  در ايران بيشتر به يک حقه و کلک شبيه بودامريکا ارتش ۀوسيله ھا ب نجات گروگان١٩٨٠ اپريل ٢۴در 

  .ی نزديک کردئسانتيمتری يک ھولوکاست جنگ ھستهکه با آن اياالت متحده را به چند 

 ئی اطالعاتی جھان انتظار داشتند که نيروی ھواۀھای جامعیئحرفه. اھد افتاد امری مخفی نبودکه حمله اتفاق خو از اين

 اگزکتيو ١٩٨٠ اپريل٢٢ ۀدر شمار. ھا و يا عمل انتقامی انجام خواھند داديت نجات گروگانمأمور يا يک امريکا

به «  کارتر  که دولت-  نوشته شده بود، گزارش داداپريل ٢۴انتليجنس ريويو در يک مقاله که حداقل شش روز قبل از 

ش بين ران روی خواھد آورد، تاريخ وقوع نظامی شبيه بحران موشکی کوبا، با شوروی بر سر ايئیسوی يک رويارو
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 را مجبور به تن دادن به قبول سياست جاپان خواھد بود، برای اين که اروپای غربی و ١٩٨٠ می ١١ تا اپريلاواخر 

  . بنمايدامريکائی –  انگليسۀديکته شد

آزمايشی «عنوان ه  گفته شد که کارتر و برژينسکی پاسخ مثبت اروپا نسبت به دخالت در ايران را بئیمردان اروپابه دولت

 ۀبر طبق بعضی منابع از پاريس و کشورھای اروپای غربی روشن ساختند که حمل. کنندتلقی می» ّبرای اتحاد ناتو

ًانجامد، بلکه احتماال به دخالت روسيه در ايران  میژيکياتستر ۀجانبه از طرف واشنگتن، نه فقط به يک فاجعنظامی يک

  .ابديی خاتمه م

حاال، بسته به اروپاست که از «ًشو ، برژينسکی مختصرا جواب داد که ندوالمانی فرانکفرتر ر ۀبر طبق گزارش نشري

 اپريل ١١ا در پراود. ھمان نسبت روشن بوده ، شوروی در اخطار از سوی خود ب»جنگ جھانی سوم جلوگيری کند

با قضاوت از ھمه شواھد روی يک «، بلکه »کندتر میاش را با تھران جدیواشنگتن نه تنھا مشاجره« نوشت ١٩٨٠

 را که به انتقال نفت از خليج فارس وابسته ھستند امريکابلوف خطردار سرمايه گذاری کرده و نه تنھا ايران بلکه متحدان 

 را در موقعيتی قرار جاپاناروپای غربی و «ژی، يپراودا ادامه داد که اين سترات» .کندمستقيم تھديد به دخالت نظامی می

 را در خاورميانه امريکا امپرياليسم ۀداده که مجبور باشند در يک بازی طراحی شده شرکت کنند که وضعيت تضعيف شد

ُکيو، بن، و يا پاريس از نفت ايران که تو پيش بينی اين«کند که گيری میپراودا نتيجه» .و خاور نزديک تقويت کند

  ».وجود نخواھد آورده  بامريکاای برای ھمکاری آنھا با محروم شوند، ھيچ عالقه

 در ايران اعالم کرد که اتحاد جماھير شوروی ارتش خود را برای امريکازبيگنيو برژينسکی درست قبل از دخالت 

 قفقاز و شمال افغانستان ارتش ۀر وجود دارد، که شوروی از ناحيگزارش معتب«. کنداحتمال مداخله در ايران آماده می

  ».کندخود را تقويت و آماده می

کارتر .  اولتيماتوم ترسناکی به اروپای غربی داداپريلخالف ريسک جنگ جھانی سوم، رئيس جمھور کارتر در اواسط 

 امريکاغير از آن پاسخ ه ، يا ب» ان ھمراھی کنندمن از آنھا انتظار دارم که با تحريم سياسی و اقتصادی عليه اير«: گفت

در ھمان روز وارن کريستوفر معاون وزارت خارجه در مورد اروپا در » .ممکن است بدرستی دخالت نظامی باشد«

  .»دنبال عمل است نه حرفه واشنگتن از اروپا ب«:  گفتABC-TVدر » ھاھا و پاسخموضوع«ۀ برنام

 نظامی ۀ، رابرت دبليو کومر، طراح پياده کردن نيروی سريع نظامی، با کميتامريکااع ريزی وزارت دفمعاون برنامه

ًاو فورا درخواست سريع مدرن کردن .  خود را ارائه دھدۀناتو در بروکسل مالقات کرد تا درخواست خشن و وحشيان

مواد جنگی، و نيز آماده ساختن  ارتش، انبار کردن ۀ و تسليحات معمولی و نيز آماده کردن نيروی ذخيراتومیتسليحات 

که دولت  خالصه اين.  نيروی نظامی به خاورميانه را کردئیجاه ھر چه بيشتر ھواپيماھای  تجارتی ناتو برای جاب

.  از اروپا خواستار شده بود که تعھد خود نسبت به صلح را ناديده گرفته و به جھاد کارتر در خاورميانه بپيونددامريکا

  . و پاريس منفی بودُپاسخ از سوی بن

ونس به يکی از . وزير امورخارجه، سايروس ونس ، فقط چند روز قبل از حمله به ايران، استعفای خود را به کارتر داد

با . »ايم و احتمال دارد جنگ جھانی سوم را شروع کنيمما ھنوز حمله به ايران را شروع نکرده« دوستان خود گفت که 

 پشتيبانانی مانند جورج بال و ۀ کارتر با خود ھمراه داشت و با ھمراھی کميسيون سه جانبداشتن گروه اقليتی که دولت

  . رھا کرد،دادسوی جنگ جھت میرا به که برژينسکی آن ایمن، ونس خود را از مخمصهَاوريل ھری

 و امريکا عمل  به ايران و در زمانی که جھان از شوکامريکا ۀھا بعد از آشکار شدن عدم موفقيت حملفقط ساعت

 برژينسکی – شايعه شد که تمام اين کارزار از شروع تا انتھا ھمراھی و توافق عمل بين کارتر ،آمدناتوانی آن بيرون می

  .و رژيم خمينی بوده است
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 ايران، ۀ، در مالقاتی که بين وزير امور خارج١٩٨٠ اپريل ٢۴ ۀبرطبق منابع اطالعاتی فرانسه، آخرين جزئيات حمل

 امريکا ۀحمل«راديو دولتی عراق متھم کرد که .  در فرانسه بررسی شدامريکاّده و مورفی معاون اول سفارت زاقطب

  ». درآمده استءًيک نمايشی است که بين واشنگتن و تھران متفقا به اجرا

که از او  قتیروز بعد از حمله در يک کنفرانس مطبوعاتی که جودی پاول، منشی مطبوعاتی کاخ سفيد ترتيب داده بود، و

- نظری نمی«زاده بوده است؟ پاسخ داد که در اين مورد  شد که آيا اين حمله يک ھمکاری بين رژيم کارتر و قطبسؤال

  .و سکوت کرد» دھم

 ن ھمزمان سه تا از ھشت ھليکوپتریّکه علت عدم موفقيت حمله، خرابی و ازکارافتاد  مبنی بر اينامريکاتوضيح دولت 

که يک ھليکوپتر و  ّو بنا به گزارشات متعدد، دليل اساسی اين. کار گرفته شده، باور کردنی نيسته  ببوده که در عمليات

اند، صحت نداشته و علت اصلی  ضمن فرار در خاک ايران برخورد کرده و آتش گرفته C-130 يک ھواپيمای باربری

 ٢١، ھواپيماھای ميگامريکا ۀجريان اين حمليک منبع گفته که در . انداين گزارشات را دخالت نظامی شوروی دانسته

 عمليات تصميم گرفت که عقب امريکائی ظاھر شدند، فرماندهًشوروی  مستقيما در باالی ھواپيماھا و ھليکوپترھای 

منابع ديگر در ارتباط با سيا گزارش دادند که . ًنشينی سريع انجام دھد، که به ھراسيدگی و نتيجتا تصادم انجاميد

 برای حمله قرار گرفت، شوروی آنھا را بمباران کرد، و ٢ در جايگاه فاز امريکا ئیای که نيروی ھواھمان لحظهًتقريبا

  . در مورد تصادم فقط يک پوشش استامريکاداستان مقامات رسمی دولت 

العمل عکسريزی شده تا  طرحامريکا برژينسکی و شورای امنيت ملی ۀوسيله آيا ممکن است که اين حمله از جھاتی ب

 آزمايش کند؟ در اين صورت با ارسال نيروی کوچکی به ايران آنچنان امريکا ۀوسيله شوروی را نسبت به چنين چيزی ب

 از ارتش ئیدنبال اطالعاتی نظير آن بوده تا ببيند که شوروی چه واحدھاه  اتفاق افتاد، برژينسکی شايد باپريل ٢۴که در 

کند، موقعيت نيروھای شوروی د، چه جايگاه موشکی و نيروھای نظامی را فعال میگذارخود را در حال آماده باش می

  .در اروپای شرقی و در مرز چين چگونه خواھد بود، و اطالعاتی نظير اينھا

 وزير ۀوسيله ّژی اياالت متحده که اول بي به ايران تمرينی است برای آزمايش دکترين ستراتامريکا ۀاگر چنين بوده، حمل

 جنوریاز زمان اعالم دکترين کارتر در . پيشنھاد شده بود»  محدوداتومیجنگ «ابق جيمز سلشينجر برای دفاع س

 شوروی از شمال از منافع خود در خليج ۀ برای جھان آشکار کرد که در نظر دارد که در صورت حملامريکا ١٩٨٠

 سازماندھی ۀد جماھير شوروی، براساس برنامّداند که اتحاگر سياسی میولی ھر تحليل. فارس به ھر قيمتی دفاع کند

 بر ارتش معمولی اتومیجز از نظر جنگ تاکتيکی ه سالھای اخير يعنی داشتن يک ارتش قوی، در حقيقت از ھمه نظر ب

تواند در سطح ّيک اتحاد نظر در بين متخصصان نظامی است که چنين جنگی بنابراين نمی. ّ مزيت و برتری داردامريکا

ين مسؤولبدين دليل خيلی از . ی تبديل خواھد شدئسرعت به يک جنگ فراگير ھستهه ی ادامه يابد، بلکه بمحدود محل

 ۀً رسما در راھنمای شمار١٩٨٠ست اگھرحال، ھمين دکترين کارتر در ه ب. اندوار يافتهنظامی دکترين کارتر را ديوانه

                    .  تصويب شدامريکاگذاری عنوان سياسته  رئيس جمھوری، ب۵٩

آيد که دولت کارتر  به ايران، چنين برمیاپريل ٢۴ ۀھای شناخته شده مربوط به حملآنچه که روشن است، از واقعيت

در مقابل، با تھديد نظامی در ايران، دولت . کردهھا فکر میجز آزادی گروگانه برای رفتن به داخل ايران به ھر چيزی ب

خصوص ه کار باعث تقويت نيروھای خمينی، باين. ھای آينده در آنجا تضمين کردرا برای ماهھا  ابقای گروگانامريکا

صدر هللا بھشتی، و به قيمت نابودی رئيس جمھوری ابوالحسن بنیھای حزب جمھوری اسالمی  به رھبری آيتدوآتشه

در زمان عادی .  پيروزی رسيد در انتخابات رياست جمھوری بهءآرا% ٧۵صدر با اکثريت  بنی١٩٨٠ جنوریدر . شد

ّد کامل خمينی بود، او بشدت به ئيشود، زيرا او مورد تأرو محسوب نمیبنی صدر که در پاريس آموزش ديده بود، ميانه
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 و او سرسختانه از سياست  کند وابسته شده بودواری که حاال در کشور حکومت می اسالمی ديوانهئیجزئيات بنيادگرا

با اين وجود در طيف سياسی سياست ايران، . کردت کامبوج طرفداری میوپل عام نوع رژيم پلعتی شدن و قتضد صن

 ۀّبدين علت او از پشتيبانی سياسی روشنفکران شھری و طبق. سوی دولت پايدار کشش داشته بنی صدر نسبت بيشتر ب

و را نسبت به مالھای حزب ھای خصوصی او را قبول نداشتند، ولی امتوسط جامعه که بسياری از آنھا در جمع

  . خطرتر می ديدند، برخوردار بودجمھوری اسالمی کم

صدر ُ انگليس لرد کارينگتن ھمچنين اميد داشتند که بنیۀ سايروس ونس ووزير امور خارجامريکا ۀوزير امور خارج

 و بلوک ناتو براساس يکاامرّممکن است قادر باشد دولتی در ايران روی کار بياورد که در نھايت بتواند متحد دولت 

برای رسيدن به اين ھدف، ونس و کارينگتن پيشنھاد کردند که در مقابل فرستادن تسليحات .  اسالمی بشودئیبنيادگرا

در يک کنفرانس مطبوعاتی در . ھا تضمين شودصدر، آزادی گروگانھای اقتصادی به دولت بنینظامی به ايران و کمک

ھا آزاد شوند، واشنگتن با خرسندی عادی کردن تر آشکار ساخت که اگر گروگان رئيس جمھور کار١٩٨٠ فبروری

  .گيردھای نظامی به رژيم ايران را در نظر میجمله فرستادن کمک روابط من

طور اتوماتيک و ناگھانی قدرت ه  بامريکا ناموفق ۀحمل. ھا را عوض کردريزی تمام اين برنامه١٩٨٠ اپريل ٢۴ ۀحمل

ًصدر احتماال برای سرھم کردن يک دولت ھرگونه شانسی که بنیبه ی جمھوری اسالمی را محکم کرد و ھاخودکامگان

 را به مالھای حزب جمھوری ء مجلس شورای اسالمی، چند ھفته بعد بيشترين آرایاعضا. کارآمد داشت، خاتمه داد

چون . صدر شکستی فاحش دادن بنیو به نيروھای سکوالر پشتيبا. اسالمی دادند و پيروزی بزرگی نصيب آنھا شد

 مجلس است، با اين ۀعھده  بامريکائیھای گيری در مورد سرنوشت گروگانيت تصميممسؤولخمينی اعالم کرده بود که 

  .ًھا فعال در ايران باقی خواھند ماندی، اعضای مجلس اطمينان دادند که گروگانأر

، کاپيتان امريکا ھفته بعد از اشغال سفارت ٧ً، تقريبا يکسال بعد از انقالب خمينی و بيش از ١٩٧٩ دسمبرتا اواخر 

 ئی ھوائی خود را در داخل دفتر تحقيقات درياۀسياوش ستوده، رابط دفاعی سفارت ايران در واشنگتن، کار روزان

  .داد انجام میامريکا

 در مرز جنگ بود، و او زير نظر مستقيم دفتر امريکار فرضی، با دولت طوه  دولتی بود که در تئوری و بۀستوده نمايند

کاپيتان ستوده به يک تيم شانزده نفره . کرد کار میامريکا ئی ھوائی و دفتر پژوھش دريائی ھوائیاطالعاتی دريا

 خيابان ٨٠٠ ۀرّ بيش از حد حساس در ساختمان شماۀدر اين مجموع! نمودانی کمک میداران ايرھا و تفنگتروريست

کونيسی در آرلينگتون ويرجينيا که فقط به اشخاصی با آگاھی کامل از مشخصات اطالعاتی آنھا، قابل دسترسی بود، 

ھای جاسوس ً که اخيرا از ايران آمده بود و بيش از ده نفر ارتشیئیستوده و کاپيتان منصور، يک سرھنگ نيروی ھوا

، و با موافقت زبيگنيو برژينسکی و ئی، دريائینی، زيرنظر مرکز اطالعاتی ھواهللا خميوابسته به جمھوری اسالمی آيت

  .کردند کار میامريکا ۀشورای امنيت ملی اياالت متحد

دنبال ه  ستوده ب١٩٧٩ دسمبرخر اھا بود، در او گروگانۀ معاملۀّاتحاد دولت کارتر با رژيم خمينی بسيار بيشتر از مرحل

 اگزيکتيو ۀالمللی و نيز مجل ھمبستگی نوين خدمات مطبوعات بينۀوسيله  بامريکاو در آشکار شدن حضور و فعاليت ا

 از امريکا ۀّاما خالف اخراج او، پنتاگون و وزارت امورخارج.  اخراج شدامريکائیاينتلجنس ريويو، از دفاتر بخش 

که از دفاتر داخل پنتاگون استفاده کند، که چرا به او اجاره داده شده  ھای او و يا اينھرگونه توضيحی در مورد فعاليت

  .خودداری کردند
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 ايرانيان ديپلمات به تالفی اشغال سفارت ۀ در يکماه قبل، مبنی بر اخراج کليامريکاخالف دستور رئيس جمھوری 

در خيابان اش در سفارت ايران  و به دفتر اصلی  باقی بماندامريکا، به کاپيتان ستوده اجازه داده شد که در داخل امريکا

  .ماساچوست برگردد

ھای دانشجويان ايرانی در چھل برطبق گزارش رسيده، واحد ايرانيان سرپرستی ستوده، مشغول ھماھنگ کردن فعاليت

فعاليت . کرده است بوده و رابط نظامی سفارت ايران نيز شعباتی در آنھا داشته و فعاليت میامريکائیکالج و دانشگاه 

 و رد و بدل کردن و واگذاری آنھا به واحدھای تروريستی امريکاحه از داخل ايران به داخل رابط نظامی قاچاق اسل

-ھای ستوده برای مطبوعات، آيت، درست قبل از آشکار شدن فعاليت١٩٧٩ نومبردر .  بودامريکادانشجويان ايرانی در 

م کرد که او گروھی قاتل به داخل اياالت متحده اعال) المسلمينِ ايرانی اخوان ۀشعب(هللا خلخالی از گروه فدائيان اسالم 

ه  رژيم سابق را بۀجمله يک ليست مشخصی از ايرانيان وابست ، من»دشمنان انقالب« و امريکافرستاده تا سران سياسی 

  .قتل برسانند

 ديده با  تروريست مسلح و تعليم٣٠٠ در تھران، حداقل امريکابنابر منابع ايرانی، در دوران پس از اشغال سفارت 

 امريکاسرقت رفته بود، وارد ه  بامريکا که از سفارت اشغالی ئیھای دروغين و ويزاھای جعلی با مھر ويزاپاسپورت

گفت که تيم تروريستی او در خاورميانه و در  ليبراسيون، پاريس با افتخار میۀخلخالی در يک مصاحبه با مجل. شدند

  شرح زير در مطبوعات درج شد؛ه ن کاپيتان ستوده بداستا. اندخود اياالت متحده آموزش ديده

 آژانس خبری ھمبستگی Service Press International Solidarity New، دفتر نيويورک ١٩٧٩ دسمبر ١٩در 

ای مبنی بر ھمکاری مستقيم بين سفارت ايران و پنتاگون دريافت شايعه) NSIPS(المللی نوين خدمات مطبوعات بين

 برای دفاع از سفارت ئی دريائیکه از افسران ھوا« -بع ايرانی مخالف رژيم خمينی، کاپيتان ستودهبر طبق منا. کرد

د کرد که ئيروز بعد دفتر واشنگتن ھمبستگی نوين تأ. ُ شمالی خيابان کوينسی ديده شده است٨٠٠ ۀ در شمار-»ايران است

ّساختمان مورد بحث تماما متعلق به دفتر پژوھش دريا يک سخنگوی دفتر . شودوسيله آنھا اداره میه ت و ب اسئی ھوائیً

جز ه ب« است، امريکائیًخواست خود را معرفی کند، گفت که ساختمان تماما در اختيار پرسنل نظامی مزبور که نمی

  .او حاضر نشد که توضيح بيشتری بدھد» .تعدادی خارجی که با داليلی در آنجا ھستند

المللی به دفتر کاپيتان ستوده  از دفتر ھمبستگی نوين خدمات مطبوعات بيندر ھمان روز، يک خبرنگار پژوھشگر

وقتی که . ن را جواب دادولفيًستوده فورا ت. معرفی کرد» کنگ اسلحه از ھنگۀفروشند«عنوان ه ن زد و خود را بولفيت

درھفته آينده که در «تی برای او ن کننده گفت که شرکت او به او دستور داده که با ستوده تماس بگيرد و ترتيب مالقاولفيت

  .، ستوده به آسانی موافقت کرد»کشور خواھد بود، بدھد

بھتر است «او در جواب گفت . آيد میامريکابه » از مجرای غيرعادی« عظيم اسلحه ۀبه ستوده گفته شد که يک محمول

اگر ما بتوانيم کمکی نسبت به اين مشکل ًکه ما مالقاتی با ھم داشته باشيم و اين موضوعات را با ھم صحبت کنيم، بعدا 

ًرا به شخص ديگری در داخل کشور، يا احتماال به  در غير اينصورت، آنگاه ما آن. انجام بدھيم، خوشحال خواھيم شد

تواند چنين چيزی  است که می» تنھا شخص واقعی و مورد اطمينان«ستوده دوبار  تأکيد کرد، که او » .فرستيمسفارت می

د با کدام نيرو شرکت شما معامله دارد؟ آيا ئيمن بگوه ممکن است که فقط ب« کرد، سؤالاو فقط . صل کندرا حل و ف

 خود را برای مالقات ۀشود که تمام برنام؟ کدام يک؟ او ھمچنين گفت که او خوشحال میئی است؟ يا دريائینيروی ھوا

  .»سّحتی روز کريسم« آينده آزاد بگذارد ۀگر اسلحه در ھفتمعامله

ھای  ديپلماتۀ دستور اخراج کليدسمبر ١٢ شد زيرا رئيس جمھور کارتر در سؤال موقعيت او در اياالت متحده ۀدربار

در حقيقت، تا آن زمان با وجود (» .شودآن دستور شامل او نمی«ايرانی را صادر کرده، ستوده با خنده پاسخ داد که 
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 امريکااند،  گرفتهامريکا نفر ايرانی ديپلمات که دستور ترک ١٨٣از ن دستور، حتی يک نفر آ ھفته از ٢گذشت بيش از 

که  حتی يک نفر از مقامات سفارت، تا زمانی. کنندطور عادی کار میه اند و سفارت ايران و کنسولگری برا ترک نگفته

  .) را ترک نکردامريکا ماه بعد روابطش را با ايران ترک کرد، ۴واشنگتن 

د کرد که ستوده رابط نظامی سفارت ايران ئي يک سخنگو برای جانشين سفير، به اسم علی آقا تأدر سفارت ايران ھم،

  .است

المللی سرزده به دفتر کاپيتان ستوده آمدند  ھمبستگی نوين خدمات مطبوعات بينNSIPS خبرنگار از ٢ھمان بعدازظھر، 

کرد، نوشته  که ساختمان را مشخص میئیھا تابلودر درب ورودی ساختمان تن. تا ببينند چه چيزی ممکن است کشف کنند

داخل قرارگاه درب ورودی، يک گارد خواب آلود آماده برای کريسمس به . »ئی ، ھوائیدفتر تحقيقات دريا«: شده بود

 .گزارشگران دست تکان داد

 و شعارھای انقالبی، و عالئم هللا خمينی از آيتئیھا باال، يک دفتر شلوغ پر از ايرانيان، که ديوارھايش با عکسۀدر طبق

  .کرد، در حقيقت افراد اين دفتر وفادار به رژيم خمينی ھستند، قرار داشتھای ديگری که تأکيد میو نشانه

يک افسر .  کردن و گرفتن عکس کردند، سر و صدا بلند شدسؤالکه گزارشگران، از چند نفر از حضار شروع به  وقتی

  .»!توانيد اينکار را بکنيد شما نمی« کاپيتان منصور معرفی کرد، فرياد زد نامه ًايرانی که بعدا خود را ب

 را در اختيار امريکاوجود آمده بود، يکی از افسران پذيرفت که آنھا بخشی از دفتر دولت ه در ميان ھرج و مرجی که ب

 بودند، آنھا را تھديد کردند گير شده نمايندگان ارتشی خمينی دستۀوسيله ً عمال بامريکائی دقيقه، دو ١۵ّبرای مدت . دارند

  .لم آنھا با زور از آنھا گرفته شدو ف

سخنگوی کاخ  المللی به کنفرانس مطبوعاتی که توسط ًفورا بعد از آن، خبرنگاران ھمبستگی نوين خدمات مطبوعات بين

 مقدماتی تحقيقات ۀاول نتيج در جلو خبرنگاران ديگر و آقای پNSIPSشد رفتند، گزارشگران سفيد جودی پاول انجام می

 ھيچ توضيح و پاسخی برای بودن ستوده در دفتر مخفی -مانند وزارت امور خارجه-ولی پاول . خود را بيان داشتند

که چرا ديپلماتھای   اينۀو نه حتی کاخ سفيد يا وزارت امور خارجه توضيحی دربار.  نداشتئی دريائیپژوھش ھوا

  .اندرئيس جمھور مبنی بر اخراج آنھا بوده، ھنوز کشور را ترک نکردهکه دستور  ايرانی، با وجود اين

که با  ت را بعد ازاينسؤاالپاسخ بود، قول داد که ھمان نسبت بیه ھودينگ کارتر سوم، در وزارت امور خارجه نيز ب

ت عمومی ھرحال، رئيس اطالعاه بعد از کنفرانس مطبوعاتی، ب. وزير خارجه سايروس ونس چک کرد، جواب بدھد

شايد من بتوانم کمی بيشتر به شما کمک کنم و « گفت که NSIPSروابط نزديک جورج شرمن به يکی از گزارشگران 

  ».پرسی را میسؤال که چرا اين ئیپاسخ بدھم، اگر به من بگو

 ن در واشنگتن،، خبرنگارادسمبر ٢١تا روز بعد، . بيش از ده نفر از کارکنان پنتاگون ھرگونه اظھار نظری را رد کردند

کردند، ھای مشھور واشنگتن کار میھای ملی مھم و روزنامهجمله خبرنگاران کاخ سفيد که برای چندين خبرگزاری من

 ۀن زد تا با او مصاحبولفي به کاپيتان ستوده تNSIPSکه در ھمان روز . دنبال پيدا کردن جريان اصلی داستان بودنده ب

دفتر ما با دانشجويان ايرانی در «:ستوده پاسخ داد .  شدسؤالِ در مورد سمت او نيز که ضمن اين. نی داشته باشدولفيت

من با دانشجويان نظامی و دانشجويان عادی، «سپس با کمی احتياط گفت » . در ارتباط استامريکاھای دانشگاه

گاه که در ھر کدام يک افسر  دانش۴٠ ستوده، در حدود ۀبنا به گفت. کنمھای مھندسی کار میًمخصوصا دانشجويان رشته

  . موجود است که دانشجويان ايرانی در آنھا مشغول تحصيل ھستندامريکا نظامی مستقر است در  رابط

. کند را آغاز میئیجوفصل جديد و مھم ديگری از پی. کندکه او فعاليت دانشجويان را ھماھنگ می اقرار ستوده از اين

او اقرار کرد که چندين . رسيد که ستوده ھمکار نزديک ابوالفضل ناھيديان است به اين نتيجه NSIPSطولی نکشيد که 
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فروش است و در خيابان ويسکانسين فروشگاه دارد، کرد فرشناھيديان که وانمود می. بار با ناھيديان مالقات داشته

ناھيديان چندين (ارت فرش  و به اسم تج  مخفی خمينی در اياالت متحده استپوليس ساواما، ۀرتب عالیۀھماھنگ کنند

ه براساس گزارشات رسيده، ب. هللا خمينی استپشتيبان آشکار آيت) کندمرتبه در سال بين واشنگتن و تھران مسافرت می

ھای تروريستی طرفدار ، از زمان انقالب ايران، به گروهدالرھا غير از تجارت فرش، ناھيديان درگير واگذاری ميليون

 با يک ويزای قالبی وارد امريکا دانشجوی ايرانی برطبق گزارشات از مرزھای ٣٠٠ياری از بس. خمينی بوده است

گرفتند، يکی از  قرار میامريکاھای امن در کشور  ناھيديان قرار گرفتند و در خانه-اند، که تحت نظر ستوده شدهامريکا

ھای  يکی از ايرانیئی، متھم به قتل علی طباطبا)لديناالحصد و داو–آ .ک.آ(باشد که محافظين ناھيديان، ديويد بالفيلد می

  . در مريلند به قتل رسيد١٩٨٠ جوالی ٢٢ رھبر بنياد آزادی ايران بود، و در ئیعلی طباطبا. ضد خمينی است

 ساختن ناھيديان يا ستوده تبريک نگفت، مقامات ء به مناسبت افشاNSIPS به امريکا ئیيک از پرسنل امنيتی يا قضا ھيچ

چند روز بعد از آشکار شدن اين . کردندالی اداری کارتر لبھايشان را بسته بودند و ھر گونه اظھار نظری را رد میبا

ه گزارشگران ھر چه کوشش کردند که بدانند چرا ستوده ب. جريان، ستوده بدون سروصدا به سفارت ايران نقل مکان کرد

کس  جوابگو ّاش با پنتاگون از چه قرار و در چه حدی بود، ھيچرابطه اجازه داده شد و ئی ھوائیداخل دفتر تحقيقات دريا

  .جواب ماندّدبانه اما سرسختانه بیؤنبود و م

آيد که چه کسانی يا چه  پبش میسؤالبا در نظر گرفتن ھمکاری دولت کارتر با رژيم خمينی در سطوح مختلف، اين 

  . دارد، و آنھا چه کسانی ھستند؟کنترولاند در کسی دانشجويانی را که اعضای سفارت را گروگان گرفته

-می) شدامام البته به خمينی گفته می(» خط امامپيرودانشجويان «ھنگام اشغال سفارت، يک سازمان ناآشنا که خود را 

نام ه ی باو با آخوند. هللا پيمان بودنام دکتر حبيبه رھبر اين سازمان دندانپزشکی ب. عھده گرفته را ب وليت آنؤناميد مس

  .داشت ارتباط نزديک داشت ھا، که خود را از انظار دور نگه میاالسالم خوئينیحجت

. کردندهللا کار میًدانشجويان خط امام و خلخالی رسما بخشی از فدائيان اسالم بودند، که با به اصطالح ميليشيای حزب

راه انداخته بودند ه  زيادی در بين مردم عادی بھای گانگستری و حمالت مداوم ترس و وحشتعلت تاکتيکه هللا بحزب

 به نمايندگی گروه راديکال حزب جمھوری اسالمی الماناس ھای -صورت اسه کننده يا بعنوان نيروی حملهه و ھميشه ب

براساس منابع اطالعاتی ايرانی، دکتر پيمان، رھبر دانشجويان، ساليان زيادی از عمر خود را در زمان . کردندعمل می

سرويس (ّدر حين اين مدت، پيمان جاسوس حقوق بگير موساد . گذراندخصوص در اروپا میه شاه، خارج از ايران، ب

سرويس . هللا خمينی است آيتۀارتباط پيمان با موساد يکی از نکات مخفی نگه داشته شد. بود) اطالعاتی خارجی اسرائيل

برای مثال، مصطفی چمران . کندبنيادگرای اسالمی عبور میجاسوسی موساد مثل نخی از ميان مرکز فرماندھی رژيم 

ای کرد، از طريق عدهزيک پالسما کار می فۀکه در دانشگاه برکلی در کاليفرنيا روی برنام وزير دفاع خمينی در حالی

ن زيکدانيمان، يک ف. ر کردغايت خطرناک موساد ارتباط برقراه از ھمکاران پروفسور يووال نيمان، با گروه ب

برای . ِسس حزب ملی گرای تخيا در اسرائيل استؤ اسرائيل و نيز ماتومی ۀتئوريکال پيشرفته است و پدر قدرتمند اسلح

که او ھمچنين از روی شھرت با ابراھيم يزدی  ّمدتی نيمان پروفسور بازديد کننده در دانشگاه آستين تگزاس بود، جائی

  .ه برقرار کردکه آنوقت در دانشگاه بيلور تگزاس بود، رابط

 محکم ۀَامل شد، که او رابط الۀ شيعۀچمران بعد از ترک برکلی، به لبنان رفت، در آنجا فرمانده گروه خطرناک جنگند

در لبنان نيز، چمران با .  و ھم با شيعيان راديکال لبنان، سوريه، و ايران حفظ کرداُخود را ھم با کلنل معمر قذافی در ليبي

 سازمان کنترولشود که در حال حاضر زير که گفته می ًجنبش فلسطين، مخصوصا آنھائیگروه چريکی راديکال 
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اسرائيل از گروه ھای راديکال فلسطينی برای انجام عمليات . (اطالعاتی اسرائيل ھستند، حماس، ھمکاری داشت

  .)ويت کندقتروريستی استفاده می کرد تا موقعيت خود را در داخل و خارج اسرائيل ت

از آن . ه انقالب ايران شروع شد، چمران به عراق رفت تا خمينی را ببيند و از آنجا با او به پاريس مسافرت کردک وقتی

قدرت رسيدن خمينی، چمران و ه در بعد از ب. َامل آشکارا ضد فلسطينی و طرفدار اسرائيل شده استزمان، سازمان ال

امروزه، باور . کردند فردوست کار میجنرال از نزديک با  و دست گرفتنده  سازمان عظيم ساواک را بکنتروليزدی 

 دقيق نفوذ ۀدرج. اين است که سازمان جاسوسی موساد اسرائيل يک نفوذ بيش از حد در شورای داخلی رژيم خمينی دارد

 دست گرفتنده  ساواک شاه را بکنترول موساد، ۀکه چمران و يزدی آموزش ديد موساد مشخص نيست، ولی واقعيت اين

  .که قدرت بزرگی به آنھا داد

ه  قدرت را به تصرف در آورد، ب١٩٧٩ بروریکه در ف» انقالب بنيادگرای اسالمی«خوبی دريافتيم که ه تاکنون، ب

دولت شيطان «پيمانی مداوم با دست آورد و ھمه  ناتو بۀوسيله ريزی شده و کمک حياتی ب شرکت نفت انگليس پايهۀوسيل

 پاسخ بدھيم سؤالحال ما بايد به اين . ّشدت سرويس جاسوسی مخفی اسرائيل در آن نفوذ دارده ب دارد، و امريکا» بزرگ

 هللا خمينی چه کسی است؟ که آيت

  ادامه دارد

  

 

 
 


