ً
نهایتا خود آقای موسوی خوئینیها تصمیم میگرفتند که چه اسنادی
یک کمیته اسناد بود که این چند نفر و
منتشر بشوند
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حسین شیخ االسالم در النه جاسوسی امریکا /عکسAP:

را نمیشــناختند .اگر میشناختند این اشتباهات را از اول نسبت به
ایشان نمیکردند ،ولی حضرت امام روی همین ویژگی اینها سوار
شــدند و بــا آن قدرت تبلیغاتی بزرگ و تکیهشــان بــه خداوند و آن
منطــق قــوی ضداستکباریشــان و اصطالحات قــوی قرآنیای که
بلد بودند درباره امریکا اســتفاده کردند .امریکاییها فکر میکردند
میتوانند قضیه را خیلی زود تمام کنند.
درتمامتلویزیونهاوروزنامههاورسانههایتبلیغیخبریشاناین
تبلیغات را به راه انداختند ،با این امید که حاال که دو سه روزه و چند
هفتــهای به نتیجه نرســیدهاند ،ظرف یکی دو مــاه کار را تمام کنند،
ولی برای  ۴۴۴روز با تمام این وسایل تبلیغاتی دراختیار امام و ملت
ایران قدرت خود را نشان بدهند .همه دنیا تصور میکردند که آقای
کارتر برای دور دوم هم انتخاب میشــود .حتــی در میان گروگانها
آنهایی که در حوزه سیاسی فعال بودند ،با ما صحبت میکردند و
همین اعتقاد را داشتند ،اما امام فرمودند ایشان بد رئیسجمهوری
برای امریکا بود و مردم امریکا هم تصمیم گرفتند که کارتر را برای
دور دوم انتخاب نکنند .حضرت امام تأثیرگذاری بسیار جدیای در
ت تمام دنیا تأثیر
انتخابات امریــکا کردند .امریکایی که در انتخابــا 
میگذاشت .کارتر بیست روز بعد از ژانویه که به استقبال گروگانها
آمد،دیگررئیسجمهورینبود.
نحوه انتشار اسناد و اینکه چه سندی باید منتشر بشود و چه
سندینبایدمنتشربشوددردستچهشخصیتهاییبود؟
ماهــا اکثــراً ســندها را تنظیم و ترجمــه میکردیم و اهمیــت آنها را
تشــخیص میدادیم و مورد توجه میآوردیم ،ولی اینها تحت نظر
گروهیکهآقایموسویخوئینیهاتشکیلدادهبودندوبیشترهمان
چند نفری بودند که مدیریت میکردند.
اسامیآنهارامیگویید؟
آقای محســن میردامــادی ،آقــای ابراهیم اصغــرزاده ،آقــای رضا
سیفاللهی،آقایحبیببیطرفو...بعضیهاچهرههایشناخته
شــده هســتند .بعضیها هم ممکن اســت حاال دیگر خوششــان
نیاید که بهعنوان افراد النه جاسوسی معرفی شوند .اجازه بدهید که
اسامی آنها را نگویم .درنهایت هم یک کمیته اسناد بود که این چند
نفر و نهایتاًخود آقای موسوی خوئینیها تصمیم میگرفتند که چه
اسنادیمنتشربشوند.
اختیار این تصمیم نهایی را چه کســی به ایشــان داده بود؟
امامیاخوددانشجویان؟
چون ایشان از اول ارتباط دانشجویان با حضرت امام را برقرار کرده
بود ،طبیعی بود که امور به دست ایشان بود.
سندی هست که من علت عدم انتشارش در آن موقع را نمیفهمم
و آن سندی است مربوط به شهید بهشتی که ایشان در آن از امام و
انقالبحمایتمیکند.
اعتقاد شــخصی من این اســت که در انتشــار اســناد بیشترین ظلم
به این شــهید مظلوم شده است .شهید بهشتی یکی از بزرگترین
کارهای این انقالب را به دستور امام انجام داده است که هنوز ارزش
آن شــناخته شده نیست .وقتی امریکاییها میفهمند که در رابطه
با انقالب ایران اشــتباه کردهاند و تجهیزات بسیار پیچیدهای هم در
ایران دارند و ایران نقطه اســتراتژیک بســیار مهمی اســت ،بالشک
یکــی از مهمتریــن نقاط جهان اســت .هــم به خاطر همجــواری با
شــوروی که بزرگترین رقیب آنهاست و مهمتر از آن هم تسلط بر
تنگه هرمز است.
قــدرت امریکاییهــا از توانایی آنهــا در اداره جریان نفــت در دنیا به
دست میآمد و همانطور که اشاره کردم با سفت و شل کردن پیچ
جریان نفت که از خلیج فارس و تنگه هرمز عبور میکند ،قدرتهای
اروپایی و چین و ژاپن و هند را نیز کنترل میکند .بحث مفصل است.
اینها دیدند که اشتباه کردهاند .سیاستشان و ساختار اطالعاتیشان
اشتباهکرده.سفارتامریکادرتهرانطبقاسناددرموردانقالبایران
دید بهتری نســبت به وزارت خارجه و ســاختار تصمیمگیری خود
واشنگتن دارد.د ولی به هر حال بهترین شخصیتی که میشناختند،
یعنــی ژنرال هایزر را به ایران میفرســتند که به امریکا بگوید با این
همــه تجهیزاتی کــه در ایــران داریم و با این همه اهمیتــی که ایران
دارد ،باید چه کار کرد .از مهمترین کارهای سیاسی دیپلماسیای که
شاید در کل تاریخ ایران اتفاق افتاده باشد ،مذاکرات شهید بهشتی
با هایزر است .شهید بهشتی با آن قدرت بیان و استدالل باال به هایزر
تفهیم میکند که پشــتیبانی پیش از این شما از ضدانقالب و شاه و
تن ندادن به خواست ملت ایران به ضرر شما تمام میشود و باعث

ویــ
ژهنـامه

ما متأسفانه
نتوانستیم بالفاصله
تشخیص بدهیم که
یکی از خانمهایی
که آزاد شد ،خانم
کارول والش بود که
تایپیست و منشی
 CIAو شخص بسیار
مهمی بود

کشتار بیشتری شده و سرنوشت انقالب ایران را عوض نخواهد کرد
و به این دلیل است که امریکاییها نصیحتهای ژنرال رابرت هایزر
( )Robert Ernest Huyserرا گوش میکنند و اگر چه کار دیگری هم
نمیتوانند بکنند ،ولی از لجاجت بیشــتر و استمرار کشتار در ایران
دســت برمیدارند .این کار بسیار بزرگی است که شهید بهشتی به
دستور امام انجام میدهد .امام خیلی خوب میدانستند که قدرت
بیان ،اســتدالل ،منطق و برخورد شــهید بهشتی در چه حد است و
مطمئن هم بودند که شــهید بهشــتی از این قضیه سربلند بیرون
خواهد آمد .به نظر من یکی از عاقالنهترین کارهایی که امریکاییها
کردنــد باوجود اشــتباهاتی که تــا آن موقع کرده بودنــد ،یک نفر را
فرستادند تا بفهمند که باالخره باید چه کار کنند.
تکلیفشانروشنشد
بلــه ،گرچه بعــد از آن باز اشــتباه کردند .امروز هم دارنــد در رابطه
بــا انقــاب ایــران و انقالب مصــر و ...اشــتباه میکنند ،ولــی یکی از
تصمیمات بجایی که گرفتند این بود.
عدمانتشاراینسندبهچهدلیلبود؟
نمیدانم .من در آنجا بهعنوان یک مترجم کار میکردم و کارم هم
روی اســناد  CIAبود و این سند جزو سندهای  CIAنبود .اگر اشتباه
نکنم این جزو سندهای وزارت دفاع است .اسناد جدا بودند،CIA .
پنتاگون ،وزارت امور خارجه و ...قســمتهای جداگانهای داشــتند.
من تصور میکردم که مهمترین اسناد در قسمت  CIAهست.
ازبچههاشنیدیدکهدربارهشهیدبهشتیسندیوجوددارد؟
متأسفانه در اثر القائات چپ ،حالت ضدیتی با ایشان وجود داشت.
یکی از دالیل مظلومیتش هم همین است.
بینهمهوجودداشت؟
نه ،بین خیلیها وجود داشت.
بیشتربیناعضایهستهمرکزیبود؟
نمیخواهم به این شکل ارزیابی کنم و ارزیابی آن هم به درد کسی
نمیخورد ،ولی متأسفانه این فضا وجود داشت .بنیصدر در القای
این مســأله خیلی نقش داشــت ،همینطور گروههای چپ ،چون
اســتکبار فهمیده بود که قدرت اصلی در کجاســت .استکبار بسیار
دقیق کار میکند ،به همین دلیل هم شــهید مطهری را که پس از
امام مهمترین نظریهپرداز انقالب است ،قبل از همه ترور میکند و
بعد هم بزرگان دیگری چون شهید بهشتی را از سر راه برمیدارد.
به نظر من هیچ کســی به اندازه شــهید بهشــتی از تــوان مدیریتی
خارقالعادهبرخوردارنبود.اومدیرانقالبوبهترینسازماندهنده
صحنــه انقالب بود .یــا وقتی بهترین تــوان اجرایــی انقالب یعنی
شــهید رجایی را ترور میکنند ،این کارها با حســاب و کتاب اســت و
همینطوریانجامنمیشوند.
شماجزوافرادیبودیدکهوقتینوبتبهدیدارباخبرنگارها
میرســید ،به صحنه میآمدید و با آنهــا صحبت میکردید.

مقــداری دربــاره آن صحنههــا صحبــت کنید .ســؤاالتی که
خبرنگارها از شــما میپرسیدند بیشــتر حول چه محورهایی
بود؟
یکی از دالیلی که به خواســت خدا من انتخاب شــده بودم ،شــاید
این بود که خود بچههای النه متوجه شده بودند که بهتر است من
بروم و صحبت کنم ،چون من حدود هشت سال در امریکا و عضو
انجمنهای اســامی دانشــجویان اروپا و کانــادا و امریکا و دبیرکل
انتشارات انجمن بوده و به خاطر توانایی صحبت به زبان انگلیسی
در مصاحبههــا و Talk showها و تظاهرات فعال بودم و به همین
دلیــل روحیه خبرنگاران غربی را خوب میشــناختم .بعد از اینکه
به ایران برگشــتم ،کارم این بود که پاســخ مقاالتی را که در نشریات
انگلیســیزبان علیه انقالب ایران نوشته میشــود ،بدهم و این کار
را در وزارت ارشــاد شــروع کــرده بــودم تا اینکه وارد النه جاسوســی
شــدم .طبیعی بود که هم بهدلیل زبان و هم بهدلیل سابقهام این
کار به عهده من گذاشته شد ،البته نباید از انصاف بگذرم که خانم
مریــم ابتــکار (معصومه ابتکار) قطعــاً در این زمینــه از من تواناتر
بود ،چون ایشــان هم از کودکی در امریکا بودند و لذا تســلط ایشان
به زبان انگلیســی از من بیشــتر بود و هم یک خانم محجبه بودند
که خالف تصوری بود که غربیها القا میکردند که زنان در انقالب
ایران نقشی ندارند .چادر مشکی خانمهای ما و تظاهرات منسجم
و هماهنــگ و حضور پررنگشــان در صحنهها ،مهــر باطلی بر این
تصورات غربیها زد ،ولی در بخشهایی هم من شرکت میکردم.
حضرت امام دســتور فرمودنــد که خانمها و ســیاهان را آزاد کنید.
چیزی که امام در آن موقع تشــخیص دادند ،ســی سال بعد حزب
دموکرات تشــخیص داد که اگــر میخواهد موفق بشــود ،باید یک
ســیاه یا یــک خانم را کاندیدا کند .اگرچه ما متأســفانه نتوانســتیم
بالفاصله تشخیص بدهیم که یکی از خانمهایی که آزاد شد ،خانم
کارول والش بود که تایپیست و منشی  CIAو شخص بسیار مهمی
بــود و اطالعــات خیلی خوبی داشــت و گزارشهــای  CIAرا تایپ
میکــرد .این خانم بعــداً در دخالتهای امریــکا در عراق ،در یکی
از هلیکوپترهایی که در کردســتان عراق سقوط کرد ،کشته شد .این
حرکت به لحاظ سیاسی حرکت بسیار مؤثری بود.
اقــدام دیگــری کــه بهنظــر مــن هــم خیلی مؤثــر بــود این بــود که
جنازههای ســوخته ســربازان امریکایی را که در طبس کشــته شده
بودنــد به تهران منتقــل کردند تا بــه امریکاییهــا تحویل بدهیم.
البته بعضیها معتقدند که این اقدام تأثیر منفی داشت و برخورد
بعضیها با این جنازهها برخورد شایستهای نبود ،اما این حرکت در
شکستن هیبت امریکا تأثیر زیادی داشت.
یکــی از رویدادهــای بســیار مؤثر برگزاری جشــن کریســمس برای
گروگانهــا بــود .مورد مؤثر دیگر آمدن پنجاه نفر از اقشــار مختلف
امریکا برای دیدار با گروگانها بود.
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