بروس لینگن ،آخرین کاردار سفارت امریکا در تهران بود که روز  13آبان  1358در جلسهای در وزارت خارجه ایران بود و وقتی
سفارت تسخیر شد ،در همان وزارتخانه نگهداری شد تا همراه با بقیه گروگانها پس از  444روز آزاد شود .او در همان اتاق وزارت
خارجه اخبار تسخیر سفارت و شکست عملیات طبس را از طریق رادیو و تلویزیون شنید و در دوران گروگانگیری حتی نقاشی میکرد

بخش زیادی از اتفاقات
تقصیر خودمان بود
برای شروع لطفاً از خودتان بگویید ،اینکه کجا به دنیا
آمدید؟ کجا و در چه رشتهای تحصیل کردید و چه شد که
به ایران رفتید؟
داســتان طوالنی دارد ،من در مزرعهای در مینه ســوتا متولد
و بزرگ شــدم .به خدمت نیروی دریایــی امریکا درآمدم .در
جنــگ جهانــی دوم حضور داشــتم .بعــد از جنگ در ســوئد
تحصیــل کــردم .در آزمــون وزارت امــور خارجــه شــرکت و
پذیرفتــه شــدم و کارم را شــروع و  38ســال خدمــت کردم و
در ســال  1997بازنشســته شــدم و از آن روز تــا به حــال هم با
دیپلماســی در ارتباط بودم 15 .ســال در آکادمی دیپلماســی
امریکا مشغول کار و با افراد مختلفی در ارتباط بودم .من قبل
چ چیز در مورد ایــران و خاورمیانه
از اینکــه بــه ایران بروم هیــ 
نمیدانســتم .وقتی در تهران داســتان مصــدق و کودتا پیش
آمــد مــن در ژاپــن بــودم .امریــکا در ایــران نیازمنــد افســران
جوان ،متعهد و مجرد بود و من شــرایطش را داشــتم .رفتم
به تهران .در ســال  1953وارد تهران شــدم .دو سال در تهران
خدمت کردم 6 .ماه از این دو ســال در کنســولگری امریکا در
مشهد بودم .آنجا یک ایستگاه شنود شوروی بود .حدود  6ماه
آنجا بودم و یک ســال و نیم در تهران بودم .کمی با خلقیات
ایرانیها آشنا شدم .در جریان مصدق هیچ نقشی نداشتم و
فقط از بیرون تماشاگر بودم .با زاهدی همکاریهایی داشتم
که آن موقع نخســتوزیر بود و بعداً ســفیر ایــران در امریکا و
همســر دختر شــاه شــد .بنابراین من او را میشــناختم البته
نــه خیلی خــوب .از آن موقــع تابه حال هم دیگــر ندیدمش.
اینجوری بود که به ایران رفتم.
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در  444روزی کــه گــروگان بودید چه چیزی در ســرتان
میگذشت؟
تنهــا چیــزی که بهش فکــر میکردم حــال همکارانــم بود که
در ســفارت بودنــد .من و معــاون و یکی از افســران امنیتم در
وزارت امــور خارجــه ایران بودیم و دوران پر استرســی تجربه
کردیم .از اول تا آخر با توجه به اینکه من مسئولیت همکارانم
را برعهده داشــتم اما نمیتوانســتم کاری برای کمک به آنها
انجام بدهم زجر میکشیدم .من اغلب اوقات عصبانی بودم.

بروس لینگن:

نظرتان در مورد کودتای  1953چه بود؟
نمیخواهم تظاهر کنم که آن موقع چیزی میدانســتم .تازه
وارد ایران شده بودم و همه چیز در ایران برای من ناشناخته
بــود .شــاه همــه چیــز را در کنتــرل خــودش داشــت و اجــازه
صحبــت به مخالفان نمیداد .یادم می آید در یک کتابخانه
بــا چند جوان ایرانــی صحبت میکردم که گفتند شــاه تحت
تأثیــر  400خانواده تأثیرگذار در ایران اســت .شــاه جوان بود و
با مسائل جهانی آشنایی کافی نداشت .هنوز یک جوان پر شر
و شــور و خوشــگذران بود و بهعنوان شــاه از زندگی اش لذت
میبــرد .مــن او را زیاد ندیدم .در یکی از جشــنهای ســال نو
با هم دســت دادیم .من ایران را دوســت داشــتم و احساس
راحتی میکردم .اغلب ایرانیها با هم میهمان نواز هستند و
با خارجیها هم همینطور .من در آن دو سال کمی با مردم،
شــعر ،ادبیــات ،تاریخ ،جغرافی و غیره ایران آشــنا شــدم اما
تظاهــر نمیکنم کــه در آن دوران چیــز زیادی درمــورد ایران
نمیدانســتم .یادم می آید در سال  1980وقتی گروگان بودم
یک روز در ســلول انفرادی خودم نشســته و عصبانی بودم و
مرتب به اینکه ایران تمام قوانین دیپلماسی را زیرپا گذاشته
بود اعتراض میکردم ،البته ســنن میهمان نوازی خودشــان
را .یکــی از گروگانگیرهــا آمــد داخل و گفت به چــی اعتراض
میکنی؟ خودتان که سال  1953کل کشور ما را گروگان گرفته
بودیــد .هیچوقت آن حــرف از یادم نمیــره .بنابراین فکرمی
کنم قســمت عمدهای از اتفاقاتی که در دهه  70افتاد تقصیر
خودمــان و تحــت تأثیر کارهایی اســت که در دهــه  50انجام
دادیم.

ویــ
ژهنـامه

وقتی داشتم سوار
هواپیما میشدم به
سر دسته گروگانگیرها
گفتم منتظر آن
روزی هستم که باز
بتوانیم با هم روابط
دیپلماتیک معمولی
داشته باشیم

یکــی از ادعاهایــی کــه بســیاری از گروگانهــا مطــرح
میکننــد ایــن اســت کــه گروگانگیرهــا بــرای چنــد روز
برنامهریــزی کــرده بودند .قــرار بــود چند روز ســفارت را
اشغال  ،پیامشان را مخابره کنند و سفارت را ترک کنند.
بــه نظرم باید این نظر را بپذیریم .آنها تمایل نداشــتند که به
مدت طوالنی سفارت را اشغال کنند .شاید  4-3روز تا پیغامی
به امریکا بفرستند که شــاه نباید برگردد .آن موقع امریکا شاه
را پذیرفته بود و البته کار اشــتباهی کرده بود .یک نفر به اســم
خویینیهــا که رهبر معنــوی آن گروه بود ،آنها را تشــویق کرد
که بیشــتر بمانند اما آنها نمی خواســتند اینقدر بمانند .وقتی
ســفارت را اشــغال کردنــد و قدرت گرفتند و مشــهور شــدند و
مردم به آنها ابراز احساسات کردند ،به خودشان مغرور شدند
و از قدرتی که بهدســت آورده بودند خوششان اومد و تصمیم
گرفتند بیشتر بمانند .آنها تبدیل به قدرت پشت پرده شدند؛
یادم می آید که پســر آیتاهلل خمینی از اولین بازدیدکنندگان
ســفارت بود .یادم مــی آید بعد از بازدید بــه پدرش گفته بود
باید در کنار این دانشجوها بایستیم و از فرصت استفاده کنیم.
آنها قدرتمند هستند و حمایت مردم را هم دارند.

نشست خبری اتباع امریکایی در النه جاسوسی امریکا  /عکس getty images:

به یادماندنیترین خاطراتی که ازآن  444روز دارید چه
هستند؟ آیا چیزی هست که برایتان خاص باشد؟
یکــی از اتفاقاتــی کــه در یــادم مانده این اســت کــه از رادیویی
کــه بــه مــن داده بودند شــنیدم عملیاتی بــرای نجــات ما در
شــرق ایران انجام شده و شکســت خورده است .من بواسطه
آن رادیــو بیــش از تمــام همکارانــم با بیــرون ارتباط داشــتم.
ســخنرانی رئیسجمهوری کارتر را میشــنیدم که با مردم در
مورد عملیات نجات و شکست در عملیات صحبت میکرد.
عصبانــی نبــودم کــه آزاد نشــدم ،عصبانــی نبــودم کــه آنهــا
نتوانســتند من را نجات بدهند اما عصبانی بودم چون  8نفر
مــرده بودنــد واگر ما گیــر نمیافتادیم و یک جــوری بحران را
مدیریت میکردیم که زندانی نمیشــدیم آن  8نفر جانشان
را از دســت نمیدادند .آنها بــرای آزادی ما مرده بودند .کارتر
قسم خورده بود که برای حل بحران دست به کشتار نمیزند
و مسأله را صلحآمیز حل میکند اما آن عملیات را انجام داد
چــون فکر کــرد نمیتواند از طریــق یک فراینــد صلحآمیز به
نتیجه برســد .اما عملیات شکســت خورد و امریکاییها یکبار
دیگر به این نتیجه رسیدند که کارتر توانایی مدیریت مسائل را
ندارد و به نظرم کارتر همان روز ریاســت جمهوری را از دست
داد و دیگر بلند نشد.
آیا آن اتفاق ،نظر شما را نسبت به جهان تغییر داد؟
نکتــه مهم این اســت کــه اون  444روز کل زندگــی من نبوده،
البتــه زمــان زیاد و کافی بود کــه همه ما بتوانیــم فکر کنیم که
چه کار کردیم و میخواهیم چکار کنیم .اگه قرار باشــد دوباره
به عقب برگردم و روی مســائلی مثل خاورمیانه ،تروریســم و
ایران کار کنم و دوباره بخواهم با شاه ارتباط برقرار کنم خیلی
تفاوت خواهم کرد .به نظر میرســید شــاه قدرتمند هســت و
منافــع مــا را تأمین میکنــد و این اهمیت زیــادی در آن زمان
بــرای ما داشــت اما این تفکر که با بودن شــاه همه چیز خوب
اســت دیگر از بین رفته .یک روز از فوریه  1979وقتی او مجبور
به ترک ایران شد این توهم از بین رفت .چند ماه بعد سفارت
مــا در تهران نابود شــد .ما نتوانســتیم در آن دوران شــرایط را
بخوبــی تفســیر کنیــم و طبــق درک صحیح تصمیم درســت
بگیریم .این باعث میشود من خوشحال باشم که در آن 444
روز چقدر باتجربهتر شدهام.
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