مرحوم حسین شیخاالسالم ،از دانشجویانی بود که در سفارت تسخیرشده امریکا هم اسناد النه را ترجمه و هم با
خبرنگاران خارجی گفتوگو میکرد .او خیلی از اطالعات را از توماس آهرن ،مسئول بخش سيا در تهران گرفته بود؛
گروگانی که دیگر فكر نمیكرد آزاد شود.

حسین شیخاالسالم:

در انتشار اسناد النه
به شهید بهشتی ظلم شد
موضعدولتموقتومردمدرقبالتسخیرسفارتامریکا
چهبود؟
دولــت موقــت و مرحوم آقای بازرگان از همان اول ســفت برخورد
کردند و مخالف بودند .شاید برخورد اول ایشان هم طبیعی باشد،
ولــی بعــد از اینکه حضــرت امام این حرکــت را تأییــد کردند ،چرا
ایشــان بــه مخالفت خــود ادامــه داد و همکاری ســازندهای نکرد؟
پس از دولت موقت یادم هست که والدهایم دبیرکل سازمان ملل
به ایران آمده بود و ما میخواســتیم ســندهایی را کــه گواه دخالت
واضح امریکا در ایران اســت به او بدهیم که آقای قطبزاده مانع
میشــد .میخواســتیم به وزارت امور خارجه برویم و اسناد را به او
بدهیم باز هم مانع شدند .آخرین چیزی که به ذهنمان رسید این
بود که من اســناد را به پاویون (تشریفات) دولت ببرم و موقعی که
والدهایم میخواهد از ماشین پیاده شود به او بدهم .هر چه کردم،
والدهایم نگرفت .آخر اســناد را روی ماشــینش گذاشتم و گفتم ما
اینها را منتشــر میکنیم و خوب اســت که شما داشته باشید اما وی
نگرفــت .در اینجــا بین من و قطبزاده یــک درگیری لفظی اتفاق
افتاد که تبدیل به عکس وسط مجله تایم شد .من یک طرف بودم
و قطبزاده طرف دیگر و تحلیل میکردند که دولت مخالف است
و دانشــجویان ایــن کارها را میکننــد و الی آخر .آقای قطــبزاده و
آقای بنیصدر با این موضوع برخورد شایســتهای نداشتند و دائماً
کارشکنیمیکردند.
نمایندههمکهنمیفرستادند.
بدتریــن کاری کــه بنیصــدر عاملــش بــود ،دیــدار بــه اصطالح
نمایندگان صلیب ســرخ با گروگانها بود کــه برای من به همان
انــدازه کــه تلــخ هســت ،بــه همــان انــدازه هــم دارای خاطرات
شــیرین اســت .تلخ اســت به خاطر اتفاقی کــه بعــد از آن افتاد.
مــا میدانســتیم که امریکاییهــا درصــدد آزادی ایــن گروگانها
هســتند ،زیرا آبرویشــان در دنیا رفته و به هر شکلی ممکن است
عملیاتی انجــام بدهند .یک عده را پراکنــده در تهران نگهداری
میکردیم و یک عده را هم به شهرســتانها فرســتاده بودیم .ما
نمیدانســتیم چرا ،ولی صلیب ســرخ فشــار بســیار زیادی آورد
و بــه تبع آنها بنیصدر ،شــاید هــم داغتر از بقیه فشــار آورد که
این حق گروگانهاســت که صلیب ســرخ آنها را ببیند و آخر هم
امام زیر فشــارهای بنیصدر و وزارت امور خارجه قبول کردند که
از صلیب ســرخ بیایند و آنها را ببینند .اینها آمدند و قرار شــد ما
همه گروگانها را جمع کنیم .نمایندههای صلیب سرخ از خارج
آمدند که بالشــک جاســوس  CIAبودند .یکی یکی گروگانها را
دیدند و معاینه کردند .همه را دیدند که چه کســی در کجاســت
و شــب بعد از آن حادثه طبس اتفاق افتاد .کامالً مشــخص بود
که اینها میخواســتند بدانند کــه هر گروگانی کجاســت .ماهواره
داشــتند و مســتمراًتهــران و النه جاسوســی را کنتــرل میکردند.
ســند هست که  CIAدســتور داده که همه ماهوارههایی که از این
منطقه عبور میکنند ،مســتمراً روی النه جاسوسی و آنچه که در
آن اتفاق میافتــد زوم کنند و گزارش بدهند .قضیه برای امریکا
حیثیتی شده بود .بعد از اینکه مشخص شد از چه کسی در کدام
اتاقالنهجاسوسینگهداریمیشود،شببعدشحادثهطبس
اتفــاق افتاد و مشــخص شــد که این فشــار از طرف بــه اصطالح
صلیب ســرخ و بنیصدر برای چه بود .همین مســأله شــک مرا
بیشــتر میکنــد که بنیصــدر به نیــروی هوایــی دســتور میدهد
هلیکوپترهایی را که در صحــرای طبس بجا مانده بودند ،بزند و
نیروی هوایی هم به دســتور ایشــان میرود و میزند .البته شهید
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محمد منتظر قائم که خدا روحش را شاد کند ،یک مقدار از اسناد
را که بعداً برای ما روشن کرد که این حمله چگونه طراحی شده
بود و قرار بوده چه کاری را انجام بدهند ،از آنجا سالم بیرون آورد.
این هواپیماهایی که رفتند ،خود محمد منتظر قائم را هم شهید
کردنــد .در آن شــب حمله تمــام رادارهای کشــور و تهــران از کار
افتادند و این نشاندهنده نفوذ امریکاییها در ساختار دولت بود.
امریــکا از تمــام تواناییهــای خــود و همپیمانانــش بــرای ایــن
حمله اســتفاده کرده بود .این هلیکوپترها بعد از اینکه در طبس
ســوختگیری میکردنــد ،قرار بود بــه تپهای در تهــران بیایند که
عکس ماهوارهای آن هست .وقتی به این تپه نگاه میکنید ،دور تا
دور آن دیوار و مثل یک دژ اســت .آنها روی این تپه مینشستند.
چند نفر قرار بوده از آن تپه پایین بیایند و به انباری بروند که چند
ماشــین و موتور تریل از قبل در آنجا نگهداری شده بوده .شب در
آنجا میخوابیدند و هنگام شب ،از این اتوبانی که االن به آن اتوبان
بسیج میگوییم میآمدند و به اتوبان مدرس میرفتند و از زیر پل
میرداماد دور میزدند و به امجدیه (شــهید شیرودی) میآمدند
و آنجا را برای فرود هلیکوپترهایی که روی آن تپه نشســته بودند،
آمــاده میکردنــد .امجدیه یــک زمین فوتبــال بزرگ داشــت که
بــرای فــرود هلیکوپتر مناســب بود و ما وســط زمین تیــر و بلوک
گذاشــته بودیم کــه هلیکوپترها نتواننــد فرود بیاید .آنهــا که حاال
دیگر میدانستند گروگانها دقیقاً کجا هستند ،با اسلحههای ویژه
و نفرات آموزشدیده حمله میکردند و با گازهای بیهوشکننده
 تعدادی از اسلحههایشــان بعداً به دســت ما افتاد  -میآمدندو گروگانها را به امجدیه منتقــل میکردند .در گزارش آنها آمده
که در تاریکی هوا مشــعلهای پاالیشــگاه تهــران را میبینید .این
پاالیشــگاه در جنوب تهران اســت .اصالً دغدغه نداشــته باشــید،
چون هیچ راداری در سراســر کشــور کار نمیکند و جنگندههای ما
هم باالی ســرتان هســتند و پوشــش هوایی کامل دارید .مســیر را
ادامــه بدهید و روی ناو در خلیج فارس یا دریای عمان بنشــینید
و از آنجا دیگر مأموریت شما تمام میشود .این شاید بزرگترین
عملیات جاسوسی امریکا باشد که برای آزادی گروگانها تنظیم
شده بود .وسایل آماده کرده بودند و همه عناصر خود را به داخل
ایــران وارد کــرده بودنــد .با اطالعــات ماهوارهای میدانســتند که
صحرای طبس چه جور جایی اســت و منطقه مناسب را انتخاب
کرده بودند و عدهای برایشان چراغ گذاشته بودند که آنها منطقه
را درست ببینند و در آنجا هواپیمای سی ـ  130آنها بنشیند .خدا
خیلی با ما بود و اوست که تعیین میکند.
گروگانهایمهمرامیگفتید.
یکی از آنها از همه مهمتر بود .آقای توماس آهرن مســئول بخش
ســیا در تهران بود که هجده سال در ویتنام جنایت کرده بود .استاد
فلســفه بــود و تا آخر هم نبرید .برنامه بســیار منظم و منســجمی
بود .البته بســیاری از اطالعات را به مــن داد ،ولی به خاطر این بود
که دیگر فکر نمیکرد آزاد بشود ،همین اطالعاتی که عرض کردم،
بیشــترش را او بــه من داد .من نمیدانســتم براســاس اســناد چه
کســی و چگونه و کجاست .بسیاری از اســنادی که  CIAبرای منابع
خودش تولید میکند ،اســم رمز دارند .کســانی که در ایران بودند،
اسم رمزشان با  sdشروع میشد که آقای بنی صدر «»SD LURE1
بود .ما میدانســتیم که یکی از شــخصیتهای مهــم و نزدیک به
امام و متخصص اقتصاد اســت ،ولی دقیق نمیدانستیم کیست.
اطالعــات هــم جمــع کــرده و به این رســیده بودیــم که ایــن آقای
بنیصــدر اســت ،ولی نیــاز به شــاهد دیگری داشــتیم که مطمئن

اختالف نظر بین
برادرانی که روی
اسناد زحمت
میکشیدند با تیم
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وجود داشت و
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همانها تا امروز هم
شاکی هستند .ولی
ً
بعدا باقی مانده
اسناد به وزارت
اطالعات تحویل
داده شدند

بشویم که این را آقای آهرن گفته است .نمیدانم این مصاحبه که
پخش بشود به ضرر او خواهد بود یا نه و اصالً بعد از سی و چند سال
زنده هست یا نه ،چون آن موقع بیش از شصت سال داشت .بسیار
آدم مسلطی بود و تا آخر هم نبرید.
یکــی از افــراد دیگری کــه به یــادم مانده ،آقــای لیمبــرت(John w
 )Limbertبود که خانمش ایرانی بود و زبان فارســی را بدون لکنت
و لهجــه و مثل بلبل صحبت میکرد .عضو کادر سیاســی ســفارت
بود .بعد هم مســئول میز ایــران در وزارت امور خارجه امریکا شــد.
بازنشسته شــده بود ،اما به خاطر حساسیت موضوع در زمان آقای
اوباما و خانم کلینتون ،رئیس میز ایران شــد .نظراتی داشــت که به
نظر من معقولتر از نظرات کسانی مثل آقای دنیس رأس است که
در امریکا نوشت ،رابطه امریکا با ایران را رقم میزنند و کار به دست
صهیونیستهاافتادهاست.
خاطــره تلخ النه جاسوســی را گفتــم ،ولی خاطره شــیرینش را هم
برایتــان بگویم .حضرت آیتاهلل خامنهای که خدا طول عمرشــان
بدهــد ،نماینده حضرت امام در شــورای عالی دفاع بودند .ایشــان
مکلــف شــده بودند نه آقــای خوئینیها یا کســان دیگر کــه بروند و
حاال قرار است نمایندگان صلیب سرخ بیایند ،وضع النه جاسوسی
را بررســی و بــا گروگانها ارتباط برقــرار کنند که اگر مشــکلی دارند،
چندان در ذهن صلیبســرخیها انعکاس نداشــته باشــد .اگر چه
ما نمیدانســتیم که اینها جاسوس  ciaهستند و اصالً قضیه ربطی
به صلیب ســرخ و این حرفها ندارد .غیــر از اوقاتی که حضرت آقا
ســخنرانی میکردند و من از دور ایشــان را دیده بــودم ،اینجا اولین
جایــی بود که من ایشــان را از نزدیک دیدم .در مــورد هر گروگانی از
ما میپرســیدند که چه کاره اســت و چه جور شخصیتی دارد و بعد
با هر گروگانی با نهایت کیاست و درایت و براساس شخصیت خود
او صحبــت میکردند .یکی از گروگانها به اســم مترینکو(Michael
 )Metrinkoکــه بســیار چموش بود ،فارســی را خــوب میفهمید و
چندین بار سرش را به دیوار زده بود که خودکشی کند ،وقتی حضرت
آقا رفتند و با او صحبت کردند و آمدند ،بعداًاو با ما دعوا کرد که چرا
به من نگفتید که چه شخصیتی میخواهد بیاید مرا ببیند که اتاقم را
تمیز کنم و کثیف نباشد .خدا گواه است که اغراق نمیکنم .میگفت
ممکن بود که باز یک حرف پرت و پالیی بزنم .باید به من میگفتید.
مترینکو چون سیاســت میفهمیــد و جایگاه افراد را میشــناخت،
برایش خیلی مهم بود که ایشــان به دیدنش آمده بودند .لیمبرت
هم بسیار برخورد دوستانهای با حضرت آقا داشت .ایشان همه جا را
دیدند که مرتب باشد و از همه گروگانها تفقد کردند و بعد صلیب
سرخیهاآمدند.
آیاتماماسنادمنتشرشدند؟
نــه ،اختالف نظر بین برادرانی که روی اســناد زحمت میکشــیدند
بــا تیم آقــای خوئینیهــا وجود داشــت و میگفتنــد باید با اســناد،
صادقانهتر برخورد بشــود و باید منتشر شوند .همانها تا امروز هم
شاکی هستند .ولی بعداًباقی مانده اسناد به وزارت اطالعات تحویل
داده شدند.
غیرازبنیصدرکسدیگریهملورفت؟
بله،خیلیهالورفتند.
میشوداسمببرید؟
االن اسمشان خاطرم نیست .همان کسی که در وزارت اقتصاد بود
و کنترل فروش و صدور نفت و دریافتیها ما را به عهده داشت .در
داخل ارتش و جاهای دیگر هم بودند.
درچــهتاریخــیســفارتراتســخیرکردند؟چهکســانیبودندو
هدفشانچهبود؟بعدازانقالبگروههاییمثلچریکهایفدایی
خلقومجاهدینو...همگیداعیهمبارزهباامریکاراداشتند.
خواســت دانشــجوها خواست مشــخصی بود .شــاه را پس بدهید،
گروگانهایتان را بگیرید .مشــخصات در رابطه با جلوگیری از کودتا
بعداًتحلیل شد .اشاره کردم که حرکتی بود که ضمیر ناخودآگاه ما،
ملت ایران و دانشجویان و نخبگان را به این طرف برد و اگر پشتیبانی
حضرت امام نبود ،حتی یک روز هم دوام نمیآورد .اشــتباه بزرگی
هم که امریکاییها کردند این بود که فکر کردند دانشجویان یک کار
غیردیپلماتیک انجام دادهاند .یک بار هم این کار تکرار شده و ملت
ایران و حضرت امام هم درســت آن را تشخیص ندادهاند و این بار
هم حتماً همانطور خواهد بود و میتوانند با فشــار تبلیغاتی زیاد
روی مــردم ایــران و حضرت امام ،ما را مجبور به یک عقبنشــینی
بزرگ دیپلماتیک سیاسی تبلیغاتی بکنند .آنها ماهیت اصلی امام

