ً
من جنگ را ً
طبیعتا مهمترین متحد امریکا را در ایران از صحنه قدرت
اصال پیامد اشغال سفارت نمیدانم .جنگ پیامد انقالب است؛ زمانی که انقالب کردیم،
ً
کنار زدیم و رژیمی جایگزین کردیم که کامال ضدامریکایی بود
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میکردیــم ماجرا دو ســه روزه تمام شــود .بیشــتر آن چیزی که
مدنظر بود ،حرکت اعتراضی نسبتاً قوی و پر سر و صدا در برابر
امریکا بود که چرا شاه را پذیرفته است و خنثی کردن طرحهای
بعدی امریکا بود و اینکه اسنادی را به دست آوریم که بفهمیم
امریکاییها مشــغول چــه کاری بودند؟ منتهــی موقعی که کار
انجــام شــد و امام (ره) حمایــت کردند ،جریان بــه یک جریان
مردمی خیلی قوی در ســطح کشور تبدیل شد و تصمیمگیری
درباره ختم کردن یا نکردن یا زمان پایان دادن دســت ما نبود.
دست جریان اجتماعی آن زمان بود .شاید اغراق نباشد بگویم
در سه چهار ماه اول همیشه یک میلیون جمعیت دور سفارت
بــود .موقعی که ســال  79به مجلس رفته بــودم ،یک خبرنگار
امریکایی آمده بود با من مصاحبه کند .خانمی از لسآنجلس
تایمز بود .درباره سفارت سؤال کرد .من گفتم همیشه صدهزار
نفر دور سفارت بودند .او گفت من خودم اینجا بودم .دستکم
یک میلیون جمعیت دور ســفارت بودند .وقتی این عده دائم
دور ســفارت بودند ،مطالبه ایجاد میشــود ،فقــط از تهران هم
نبودنــد .از همه شــهرها مــردم میآمدنــد و در کل کشــور موج
ایجاد شده بود و به یک جریان اجتماعی تبدیل شد .همانطور
کــه گفتم نگاه مردم نســبت به امریکا اینقــدر منفی بود که ما
هم اگر آن کار را نمیکردیم ،گروه دیگری حتماً میکرد و مردم
هم حمایت میکردند .به همین دلیل هم اصالً امکان نداشت
شما بتوانید یک هفتهای کار را تمام کنید.
تمثیلــی در فرهنــگ ایرانــی اســت کــه در دوران مصــدق و
بعــد از مصــدق ،هــر اتفــاق کوچکــی هــم در کشــور میافتاد
و افــرادی نمیپســندیدند ،میگفتنــد کار انگلیسهاســت.
دربــاره امریــکا من چنیــن نگاهی نــدارم که هر اتفــاق مثبت
یــا منفی بــرای امریکاییهــا در هر جــای عالم میافتــد ،خود
امریکاییهــا مدیریت کردهانــد .من اینقدر امریکا را مســلط
به همــه امور عالم نمیبینــم .آن هم ماجــرای گروگانگیری.
هیچکــس گروگانگیری را به ســود امریکا تحلیــل نمیکند که
آنهــا برنامهریزی کرده باشــند؛ مــن این را درســت نمیدانم.
این مســأله را شنیدهام که در جلسهای که بحث پذیرفتن شاه
در کاخ ســفید بــود و اختــاف نظر وجود داشــته اســت ،آقای
برژینســکی جزو موافقین پذیرش شــاه بوده است و سایروس
ونــس که وزیــر امور خارجه بوده ،مخالفت کرده اســت .نهایتاً
جمعبندی این میشود که شاه را بپذیرند و کارتر در آن جلسه
میگویــد شــما این تصمیــم را گرفتیــد ،ولی آماده باشــید که
به ســفارتتان در تهران حمله شــود .این حــرف به این معنا
نیست که آنها آماده اشغال سفارتشان بودهاند .فقط هشدار
است .درباره تیراندازی محافظین هم خودمان قبل از رفتن به
ســفارت خیلی بحث داشتیم سر اینکه آنها چه خواهند کرد؟
ممکن است اقدام مسلحانه کنند یا نه؟ جمعبندی این بود که
اقدام مسلحانه نخواهند کرد .البته فکرش را کرده بودیم که اگر
کســی کشته شد ،چه کنیم؟ ولی تحلیل این بود که نمیکنند؛
چــون دیپلماتهای آن زمان ،حتماً فضای کشــور ما را در آن
شرایط خوب میشناختند .آن روز ،روز تظاهرات بود و تحلیل
این بود که اگر چنین اشتباهی کردند و یکی دو نفر از دانشجوها
کشته شدند ،همین که این کشتهها بلند شوند و مردم بفهمند
که امریکاییها اینها را کشــتهاند ،جمعیتی به سفارت خواهد
ریخت که هیچ چیز ســالم نمیماند .چون سالگرد کشتار شاه
بود و اگر امسال هم اینها میخواستند بکشند ،چیزی از سفارت
باقی نمیماند و این را دیپلماتهای امریکایی میفهمیدند.
ما اطمینان داشتیم این کار را نمیکنند ،ولی پیشبینی کرده
بودیــم کــه اگر ایــن اتفاق افتاد ،کشــته را بلند کنیــم و بگوییم
امریکاییها کشتهاند و مردم هم وارد عمل شوند .به هر حال
تحلیل درســت درآمــد و آنها کامالً آمــاده بودند که اگر چنین
اتفاقــی افتــاد ،خودشــان تشــدید نکنند .اگــر اشــتباه نکنم در
اســناد هم بود که پیشبینی کرده بودند ممکن اســت توسط
حرکتهای مردمی به ســفارت حمله شود و توصیهشان این
بود که به هیچوجه مقابله نظامی نکنند.
آیافکرنمیکنیداشغالسفارتوپیامدشجنگ،تأثیر
بســیار زیادی روی عقب افتادن ما حتی در رسیدن به یک
جامعهمدنیداشت؟
من جنگ را اصالً پیامد اشغال سفارت نمیدانم .جنگ پیامد

ویــ
ژهنـامه

چون سالگرد
کشتار شاه بود و اگر
امسال هم اینها
میخواستند بکشند،
چیزی از سفارت
باقی نمیماند و
این را دیپلماتهای
امریکایی
میفهمیدند .ما
اطمینان داشتیم
این کار را نمیکنند،
ولی پیشبینی کرده
بودیم که اگر این
اتفاق افتاد ،کشته را
بلند کنیم و بگوییم
امریکاییها کشتهاند
و مردم هم وارد عمل
شوند

انقالب اســت؛ زمانــی که انقــاب کردیم ،طبیعتــاً مهمترین
متحــد امریــکا را در ایــران از صحنه قدرت کنــار زدیم و رژیمی
جایگزیــن کردیــم کــه کامــاً ضدامریکایــی بود .یعنــی رابطه
بــا امریــکا صد و هشــتاد درجــه تغییــر مســیر داد و مهمترین
متحدش ،مهمترین دشمنش شد .قبل از انقالب هم از زمان
حســن البکر که درگیری ُکردهای عراق با دولت مرکزی عراق
بــود و صــدام نفــر دوم عــراق در آن زمــان بود ،قــرارداد 1975
بین ما و عراقیها امضا شــد ،به معنای شکســت عراق در آن
جنگ بود و برای اینکه ایران از کردها پشتیبانی نکند ،حاضر شد
امتیازاتی به ایران بدهــد که بتواند دولت مرکزی را حفظ کند.
ایــن موافقتنامه پذیرفته شــد ،ولی اقدامات عــراق بعد این
قرارداد ،همه در جهت کســب آمادگی عراق برای روزی است
که شــرایط فراهم شــود تا با ایران بجنگد .همــان  1975تقریباً
همزمان با امضای قرارداد ،صدام با ژاکشیراک نخستوزیر
فرانســه قــرارداد همــکاری اتمی میبندد .ســه قــرارداد امضا
میشود و هدف عراق هم بمب اتم بود .یکی از اهداف اصلی
مقابلــه با ایران بود و بقیه همکاری نظامی با شــوروی و ...بود.
عراق منتظر این شــرایط برای حمله بود و این شــرایط بعد از
انقالب فراهم شد ،منتهی طبیعتاً فردای انقالب نبود .مدتی
طول میکشید تا عراقیها بتوانند این کار را انجام دهند .چون
ایــن موضــوع ،موضــوع مطالعاتی رســاله دکترای بنــده بوده
است ،مطالعه دارم که عراقیها از  1975تا حمله به ایران گام
به گام چه کردهاند؟ من معتقدم اگر اشغال سفارت امریکا هم
نبود ،عراق حمله میکرد و در آن صورت هم امریکاییها هیچ
ممانعتــی نمیکردند .بهدلیــل اینکه در آن زمــان مهمترین
مشکل امریکا در منطقه ،ایران بود .چه قبل از اشغال سفارت
امریکا و چه بعد از اشــغال ســفارت .اتفاقاً در شــرایط قبل که
امریکاییهــا امید به بازگشــت داشــتند ،تمایل داشــتند عراق
حملــه کند و ایران ســرکش را ســر جایش بنشــاند و مهار کند.

بــه ایــن دالیل جنــگ اصــاً نتیجه اشــغال ســفارت نیســت.
جنگ برای ما خیلی خســارت داشــت و خیلــی تأثیر منفی بر
شــکلگیری جامعــه مدنی گذاشــت و اگر جنگ را نداشــتیم،
خیلــی اوضــاع بهتــری داشــتیم .هم از نظــر اقتصــادی و هم
جامعه مدنی و توســعه سیاسی میتوانستیم پیشرفت کنیم،
ولی اگر میخواســتیم جنگ نشــود ،باید انقــاب نمیکردیم.
اشغال ســفارت ،یکی از پیامدهای انقالب بود و جنگ ،ربطی
به اشغال سفارت ندارد .البته خیلیها چنین تحلیلی دارند که
امریکاییها به خاطر اشــغال سفارت ،عراق را ترغیب کردند،
امــا اینطور نیســت .امریکا عراق را ترغیب نکــرد ،اما از جنگ
هم جلوگیری نکرد؛ چون دلیلی نداشــت .جنگ از سال 1980
شروع شد و امریکاییها تا  1984هیچ کمکی به عراق نکردند.
از ســال  1984کــه ایــران در موضع برتر در جنگ قــرار گرفت و
گامهایی را برداشت ،امریکاییها به عراق کمک کردند.
االن بــا افتخــار از آن اتفــاق یــاد میکنید؟ یا پشــیمان
هستید؟یامیگوییدکاشبهترعملمیکردیم؟
من درباره آن ماجرا اصالً اظهار پشیمانی نمیکنم .ما مجموعاً
آنچــه در انقالب برایش تالش کردهایم و میخواســتیم به آن
برسیم ،هنوز هم به آن معتقدیم و بدون تردید افتخار میکنیم
کــه بخشــی از این انقالب بودهایــم ،ولی امروز اگــر بخواهیم با
آنچه میخواستیم به دست آوریم ،مقایسه کنیم ،فکر میکنم
خیلــی از آن چیزهــا را به دســت نیاوردیم .ایــن بحث دیگری
است؛ نتیجه این بحث نفی انقالب نیست .ما حتماً رژیم شاه
را رژیمی میدانســتیم که بههیچ وجه صالحیت حکومت در
کشــور را ندارد و باید کنار میرفــت و یک نظام جدید میآمد،
ولــی در رژیــم جدید مشــابه تقریبــاً همه انقالبهــا تصوراتی
داشــتیم که فکر میکردیم بعد از انقالب به آن میرســیم که
آن تصــورات ذهنی بود و به این راحتی نمیتوانســتیم به آنها
برسیم .کمااینکه این اتفاق هم نیفتاد.
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