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غالمرضا خارکوهي1

اشاره
يكي از اقدامات غير قانوني سران كاخ سفيد انجام عمليات نظامي پنهان در كشورهاي 
مخالف مي باش��د كه با هدف س��رنگون كردن دولت هاي مخالف و بر س��ر كار آوردن 
مهره هاي سرسپرده و وابسته به غرب صورت مي گيرد. اين برنامه حداقل دوبار در كشور 
ايران تجربه شده است. بار اول در 28 مرداد س��ال 1332 بود كه سازمان سيای امريكا 
)C.I.A( با انجام كودتايي ش��وم دولت دكتر مصدق را سرنگون كرد و محمدرضاشاه را 
برخاف خواست مردم بر س��ر كار آورد. اما اين تجربه در پنجم ارديبهشت سال 1359 
براي بار دوم تكرار ش��د؛ با اين تفاوت كه در عمليات اول هدف صرف��اً روي كار آوردن 
حاكميت پهلوي و س��ركوب هواداران نهضت ملي بود؛ ولي در بار دوم عاوه بر سركوب 
انقاب اسامي، بخش مهمي از هدف عمليات، نجات گروگان هاي جاسوس امريكايي 
محبوس در تهران بود كه در پنجم ارديبهشت سال 59 در صحراي دورافتاده طبس با 
امدادهاي الهي به شكست انجاميد. شكست تهاجم مخفيانه امريكا به ايران و بر ما شدن 

1. تاريخ نگار انقاب در استان گلستان 

امریکا در غرقاب جهنم طبس
»بازخوانی شكست امريكا در صحراى طبس«
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آن، حيثيت سران كاخ س��فيد به ويژه كارتر رئيس جمهور را بر باد داد و تبعات سياسي 
زيادي براي آنها در ايران و جهان داش��ت. اينك در اين مقاله بر آن هستيم تا نگاهي به 

اين تهاجم نافرجام داشته باشيم. 

درآمدي بر عمليات امريكا
عمليات پنهان نظامی از حربه های جنايتكارانه سازمان سيای امريكا )C.I.A( است كه 
بارها و بارها در كشورهای ضد امريكايی )چه مستقيم و چه غير مستقيم( به كار گرفته 
شده اس��ت. برخی از اين اقدامات با نيك فرجامی و برخی ديگر با نافرجامی و شكست 

مفتضحانه همراه بوده است. 
از ميان عمليات های پنهان نظامی امريكا كه سرانجامی فضاحت بار برای آنان داشت و 
چون لكه ننگی بر پيشانيشان و داغ جگرسوزی بر دلشان مانده و خواهد ماند، می توان از 
حمله نظامی ناموفق امريكا به صحراي طبس ايران )در تاريخ پنجم ارديبهشت 1359( 
نام برد كه به خاطر نجات 53 جاسوس گروگان در دست دانشجويان مسلمان پيرو خط 
امام و نيز به منظور شكست انقاب شكوهمند اسامی يا حداقل ضربه زدن به آن صورت 

پذيرفت. 
گرچه پيش از آن نيز در 28مرداد س��ال 1332 شمس��ی با اس��تفاده از ضعف دولت 
ملی گراي مصدق، س��ازمان س��يا با همكاری اينتليجنت س��رويس انگليس و نظاميان 
سرس��پرده محمدرضاش��اه اقدام به كودتای موفقی نمود كه نتيجه آن سلطه بامنازع 
25س��اله امريكا بر تمام اركان كش��ور ايران بود، ام��ا عملياتی كه 27 س��ال بعد )در 5 
ارديبهشت 1359( امريكاييان طی توطئه ذلت بارشان در صحرای طبس به مرحله اجرا 
گذاردند به لحاظ دخالت مس��تقيم و تمام و كمال نيروهای امريكايی در اين حمله، در 
طول تاريخ فعاليت های سيا در ايران، واقعاً بی سابقه و منحصر به فرد است. هر چند پس 
از آن نيز در دوران 8س��اله دفاع مقدس، امريكا به عنوان موتور محركه ماشين جنگی 
صدام بعثي عراق عليه انقاب اس��امی عمل كرد؛ به طوری ك��ه حتی گاهی از حضور 
مستقيم در جنگ به نفع عراق نيز خودداری نورزيد، كه در اين ميان می توان از دخالت 
نظامی و كمك مستقيم به مزدوران عراقی در بازپس گيری شهر فاو )در بهار سال 65( و 
نيز حمله به سكوهای نفتی و همچنين شليك بی شرمانه موشك به هواپيمای مسافربری 
ايران- در تيرماه سال 67 كه نتيجه آن كشته ش��دن مظلومانه حدود 270 زن و مرد و 

كودك بی گناه بود- نام برد. 
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اس��تانفيلد ترن��ر )eld Turner�Stan( رئي��س 
اسبق سازمان سيای امريكا )در زمان رياست جمهوری 
كارتر( كه خود از طراحان مداخله و عمليات پنهانی در 
كش��ورهای ضد امريكايی خصوصاً ايران اسامی بود، 
درباره مداخات غير قانونی و ضد بش��ری س��ران كاخ 

سفيد چنين می گويد: 
م��ا اكث��راً ب��ه خاط��ر انگيزه ه��ای 
خصوصی، آش��كارا در امور كشورهای 
مختلف دخالت كرده ايم، ولی در ظاهر 

انگيزه های اخاقی را بهانه ق��رار داده و به اقداماتی... عليه آنها دس��ت 
زده ايم.1 

او در ادامه می گويد: 
مسدود كردن دارايی های ايران در امريكا هرگز آن  طور كه بايد برای 
افكار عمومی امريكا كه ناظر اسارت ديپلمات های خود به مدت 444 روز 

در ايران بودند، حالت تسلی بخشی نداشت.2 
دولت مردان امريكا قبل از حمله به طبس انواع توطئه های مزورانه و كارشكنی ها را عليه 
انقاب اسامی به كار بستند كه مطالعه برخی از اقدامات ضد انسانی آنها از زبان يكی از 
عامان و مجريان اصلی اين گونه ترفندها، يعنی آقای برژينسكی )Brzezinski( مشاور 
امنيت ملی رئيس جمهور سابق امريكا )كارتر( و نيز رئيس كميسيون سه جانبه امريكا 

مفيد به نظر می رسد. او مي گويد: 
در 10 نوامب��ر ]19آب��ان 58[، ي��ك روز قب��ل از يادداش��ت كتبی 
رئيس جمهور )كارتر( خطاب به من پيرامون اخراج تمام دانش��جويان 
ايرانی، آغاز اخراج تمام ايرانيان��ی را كه به طور غي��ر قانونی در اياالت 
متحده می زيس��تند، اعام كرديم. دو روز بعد، رئيس جمهوری دستور 
داد تا خريد نفت از ايران متوقف ش��ود... تمام دارايی های رسمی ايران 
در امريكا بلوكه ش��ود. اين اقدام طی يك فرم��ان اجرايی در 14 نوامبر 
]23آبان سال 58[ اعام ش��د... روشن بود كه فش��ار برای دست زدن 

1. استانفيلد ترنر، پنهان كاری و دموكراسی، ترجمه دكتر حسين ابوترابيان، تهران، اطاعات، 1366، ص132. 
2. همان، ص134. 

در همه توطئه ها و ستم هایی 
که در نقاط مختلف دنیا اعم 
از کشورهای مسلمان و غیر 
مسلمان و حتي در خود امریکا 
و سایر کشورهای به اصطالح 
متمدن، ضد اسالم و مسلمین 
به ویژه علیه انقالب اسالمی 
ایران جریان داشته و دارد، 
مستقیم یا غیر مستقیم جای 
پای امریکا را مشاهده می کنیم
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به اقدام جامع تر شدت بيش��تری می يافت... در اجاس چهارم دسامبر 
]13آذر 58[ شورای امنيت ملی رئيس جمهور )امريكا( تصميم گرفت 
تا مجازات های اقتصادی بيشتری عليه ايران صورت بگيرد. تيم هايی از 
مقامات وزارت خارجه و خزانه داری )امريكا( مأمور ش��دند تا با يكديگر 
مشورت كرده و اقدامات خود را با متحدانمان هماهنگ كنند؛ اين طرح 
در نهايت در 7 آوريل ]8فروردين 59[ به اعام قطع روابط ديپلماتيك و 
تحريم اغلب صادرات و معامات مالی با ايران منجر گرديد... ما همچنين 
عليه ديپلمات های معتبر ايرانی در اياالت متحده دست به اقدام زديم؛ به 
سفارت ايران در واشنگتن دستور داده شد تا كاركنان خود را از 6 نفر به 
15 نفر كاهش داده و تعداد كاركنان چهار كنسولگری خود را در سراسر 

اياالت متحده به نصف برساند.1

امريكا ملتی از گوسفندان 
جالب اين است كه بدانيم جنايات سازمان سيا، چه به صورت عمليات پنهان و چه به 
صور ديگر كه برای حفظ منافع نامشروع امريكا اعمال شده و می شود مورد تأييد مردم 
خودخواه آن كش��ور نيز می باش��د و آنان چشم بس��ته مهر صحت بر جنايت هاي سيا و 

دولتمردان كشور خود می زنند. 
 secrecy any  چنانك��ه آقای ترن��ر در كتابش به ن��ام پنه��ان كاری و دموكراس��ی

democracy، می نويسد: 
همواره مواردی پيش آمده كه ش��هروندان امريكايی نيز نتايج حاصل 
از عمليات پنهانی ما را تحس��ين كرده اند؛ مثل مواقعی كه: ...دست به 
عملياتی زده ايم كه به عنوان نمونه می توان از موارد زير نام برد: ...حمله و 
توزيع وسايل ضد رژيم )در كشورهايی مثل ايران تحت حاكميت آيت اهلل 

خمينی و ليبی تحت حاكميت سرهنگ قزافی( و...2
او در ادامه می نويسد: 

اوايل سال 1981 ]اواخر سال 1358 و اوايل سال 1359 شمسی[ در 
پايان دوران رياست جمهوری كارتر، تعداد زيادی طرح عمليات پنهانی 

1. زبيگنيو برژينس��كی، اس��رار س��قوط ش��اه و گروگان گيری، ترجمه حميد احمدی، تهران، جامي، 1362، 
ص152-153. 

2. استانفيلد ترنر، همان، ص135. 
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در نقاط مختلف ]دنيا[ در حال اجرا بود و من موقعی كه به روند فزآينده 
عمليات پنهانی بعد از دوران ركودش در اواسط دهه 1970 می انديشم 
به اين نتيجه می رسم كه ملت امريكا هم مس��لماً هرگز راضی نمی شد 

به طور كامل ]ما[ از اجرای هر گونه عمليات پنهانی دست برداريم]![1
ترنر در بخش ديگری از اين كتاب می نويسد: 

مردم امريكا حاضرند از »س��يا« و اقداماتش عليه دشمنان امريكا ولو 
اينكه به صورت فريبكاری و دروغ گويی هم كه باش��د پشتيبانی كنند. 
جامعه امريكا ترجيح می دهد »سيا« به هر اقدامی كه ضروری می داند 
دس��ت بزند اما فقط كاری كند كه كس��ی از آن مطلع نش��ود و سناتور 
»سالتونستال« هم می خواست بگويد هيچ عاقه ای به آگاهی از بعضی 
اقدامات نامطلوب ]سازمان سيا در ساير كشورها[ ندارد كه توسل بدان ها 
برای حفظ بقای امريكا در جهان معيوب و اوضاع تهديد كننده امروزی، 

اغلب اجتناب ناپذير است.2
به راستی كه اين نش��انه بي خردي و جهالت،3 نامتمدن، وحشی، كثيف و بی منطق4 
بودن و نيز وحشی و جانيان عادی و بالفطره5 بودن مردم امريكاست كه با وجود آن همه 
دم زدن از حقوق بشر و دموكراسي و ادعاهای »رهبری جهان و الگو جلوه دادن خود برای 
جهانيان« به اندازه پشيزی برای حقوق ساير ملت ها و جوامع انسانی ارزش قايل نيستند 
و در حوزه زندگی اجتماعی انس��ان هيچ كس را به جز خود آدم به حس��اب نمی آورند. 

1. همان، ص137. 
2. همان، ص224. 

3. درباره جاهل بودن مردم امريكا عاوه بر آنچه در متن مقاله از قول آقای ويليام. ج. لدرر آمده، جالب است كه 
بدانيم مؤسسه امريكايی روابط عمومی و سنجش افكار »لوئيس هريس« در اوايل ارديبهشت سال 1374ش »با 
تعجب بس��يار اعام كرد كه تنها دو درصد از امريكاييان نام رئيس جمهوری كشور همسايه، مكزيك و يك درصد 
از آنها فقط نام نخست وزير كانادا را می دانستند! گزارش »لوئيس هريس« كه توسط آسوشيتدپرس مخابره شده 
است، گويای آن است كه معلومات عمومی امريكاييان در مقايسه با ساير ملل فوق العاده كم است و از اوضاع جهان 
و سياست بی اطاع هستند. اين مؤسسه، اين بی اطاعی را نتيجه عدم توجه امريكاييان به اخبار و تحوالت ساير 
كشورها می داند و معتقد است كه آنها حتی بسياری از كشورها را نمی شناس��ند كه به اخبار مربوط به آنها توجه 

كنند.« همشهری، 1374/2/14، ص16. 
4. اين تعابير در پاسخ به اين سخن »ريچارد نيكسون« است كه گفته بود: »بسياری از امريكاييان تمايل دارند 
كه مسلمانان را مردمی نامتمدن، وحشی، كثيف و بی منطق بدانند.« ريچارد نيكسون، فرصت را از دست ندهيد، 

ترجمه محمود حدادی، تهران، اطاعات، 1371، ص193. 
5. اين تعابير در پاسخ به اين گفته آقاي ريگان- رئيس جمهور اسبق امريكا- است كه ايرانيان را وحشی و جانيان 

عادی و بالفطره ناميده بود. ادوارد كلن، رازها، ترجمه پوران خاور و سرور طليعه، تهران، بي نا، بي تا، ص230. 
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امريكايي��ان كه در اص��ل مردمی بی بن و 
ريش��ه و مهاجران و غاصبان1 س��رزمين 
امريكا هستند، تنها و تنها به فكر آسايش 
و خوش��بختی خود بوده و حاضرند تمام 
ملت ها و ارزش ها و قداست های مردم روی 
كره زمين را فقط فدای منافع نامش��روع 
خ��ود نمايند. لذا بدين س��بب اس��ت كه 
می بينيم ارتش امريكا ي��ك روز به ايران 
حمله می كند، يك روز به ليبی، يك روز به 

سومالی و روز ديگر به عراق و افغانستان.
ع��اوه ب��ر اي��ن در هم��ه توطئه ه��ا و 
س��تم هايی كه در نقاط مختلف دنيا اعم 
از كش��ورهای مس��لمان و غير مسلمان و 
حتي در خود امريكا و ساير كشورهای به 
اصطاح متمدن، ضد اس��ام و مسلمين 
به ويژه عليه انقاب اسامی ايران جريان 
داش��ته و دارد، مس��تقيم يا غير مستقيم 
جای پای امري��كا را مش��اهده می كنيم. 
بنابراي��ن بايد گفت حقيقت��اً هيچ لقبی و 
صفتی شايس��ته تر و برازنده تر از لقبی كه يكی از خود ش��هروندان امريكا- يعنی آقای 
ويلي��ام. ج. ل��درر )W.J.Lederer(- به مردم امريكا داده اس��ت، نيس��ت: »ملتي از 

گوسفندان«
او با انتشار كتابی تحت عنوان ملتی از گوسفندان A nation of sheep، ضمن بر ما 
كردن بخشی از جنايات ضد بشری امريكا در ساير كشورها از جمله ايران، مردم امريكا را 

»گوسفند« معرفی كرده است... او در قسمتی از اين كتاب می نويسد:

1. به اين دليل امريكاييان فعلی غاصب س��رزمين امريكا هس��تند كه با زور و تجاوز و كشتار و بردگی و غارت و 
تاراج ثروت بوميان )سرخ پوستان( س��اكن آنجا باعث نابودی شهرها و تمدن های اوليه آنها شدند. لذا به كار بردن 
اصطاح »كشف امريكا« كه متأسفانه در ميان نويسندگان نيز رايج است غلط می باشد چراكه قاره امريكا گم نشده 
بود يا خالی از سكنه نبود كه كسی )مثل كريستف كلمب ماجراجو( آنجا را كشف يا پيدا كند. پيام جهاد سازندگی، 

س1373، ش31، ص13.

امریکایي ها در شرایطي خود را براي 
تجاوز نظامي به ایران آماده مي کردند 
که دولت موقت در اعتراض به اشغال 
و  بود  کرده  استعفا  جاسوسي  النه 
در اوایل بهمن ماه 58 بني صدر تازه 
به ریاست جمهوري رسیده بود. در 
اواخر بهمن ماه 58 جنگ دوم گنبد و 
ترکمن صحرا تازه به پایان رسیده بود. امام 
در پیام نوروزي سال 59 این سال را سال 
قانون اعالم کرده بود و خواستار انقالب 
فرهنگي در دانشگاه ها و مدارس شده 
بود. سپس اولین انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي برگزار شد. در 20 فروردین 
59 امریکا با ایران قطع رابطه اقتصادي 
نمود. از سوي دیگر گروهک هاي ضد 
انقالب که مراکز دانشگاهي را پایگاه 
اصلي فعالیت هاي حزبي خود کرده بودند 
پس از اعالم انقالب فرهنگي مایل به 
تخلیه و ترك دانشگاه ها نبودند و هر روز 

بحران سازي مي کردند
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ما ]امريكاييان[، ملتي غاف��ل، بی خبر از حقايق، بی ش��هامت و فاقد 
عقل سليم بوديم؛ زيرا ما هر آنچه را كه شنيديم و خوانديم پذيرفتيم و 
كوچكترين تاشی برای كشف صحت يا سقم مطالب دريافتی نكرديم. ما 
نمی دانستيم در كره چه می گذشت؛ همچنان كه در جريان وقايع الئوس 
نبوديم و همين طور كه در جريان آنچه در چين، كوبا، ش��يلی، بوليوی، 
اندونزی، ويتنام، ايران و عراق می گذشت و می گذرد، نبوديم و نيستيم.1

او در بخش ديگری از كتابش می نويسد:
]م��ا امريكاييان[ اگر شكس��ت بخوري��م فقط به دليل اين اس��ت كه 
كودن ايم... همه ما می دانيم كه اشتباهات احمقانه ما اساس شكست های 
ما است. با اين حال كمتر كس��ی پيدا می شود كه خشمگينانه خواستار 
اصاح و رفع آنها باش��د. هيچ كس توصيه يا پيشنهادی ارايه نمی دهد. 
به جای آن با احساس ترحم دست های خود را می مالند و مثل گوسفند 
بع بع می كنند... ما درست مثل يك ملت گوسفند عمل می كنيم، نه مثل 

يك جامعه جسور از امريكايی های آگاه و شجاع.2
البته اكنون ب��ا بيداري مردم امري��كا و قيام 99درصد عليه يك درصد ش��ادخواران و 
زورمداران مي توان گفت كه »ملت گوسفند« برازنده آن قدرت طلبان و تبهكاراني است 
كه براي به چنگ آوردن قدرت و حفظ آن چون گوس��فندي در چنگ صهيونيس��ت ها 

قرار دارند. 

انقالب دوم، گرداب امريكا 
گفتيم كه حمله به طبس يك عمليات نافرجام نظامي و پنهان امريكا بود كه يادآوری 
آن در واقع نمايانگر تصوير كوچكی از جنايت هاي بی ش��مار امريكاست. همان طور كه 
می دانيد، در تاريخ 13آبان سال 1358 دانشجويان مسلمان پيرو خط امام در اعتراض 
به جنايت هاي ضد بشری ش��يطان بزرگ- امريكا- و پناه دادن آن كشور به محمدرضا 
پهلوی مخلوع و نيز به منظور شكست ابهت پوشالی ابرقدرت ها، به ويژه امريكا، طی يك 
اقدام بی س��ابقه انقابی، النه جاسوسی امريكا را به اش��غال خود درآوردند و جاسوسان 

ديپلمات نمای آنجا را نيز به گروگان گرفتند. 

1. ويليام. ج. لدرر، ملتی از گوسفندان، ترجمه عبدالمحمد دلخواه، تهران، عطايي، 1360، ص102-103. 
2. همان، ص229. 
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به رغم آنكه خبر اين واقعه سردمداران كاخ سفيد را ش��وكه كرد، ولی آنان در بدو امر 
چنين تصور مي كردند كه با تماس ها و قول و قرارهايی كه با دولتمردان ملی گرای دولت 
موقت ايران خصوصاً مهدی بازرگان و ابراهيم يزدی و صادق قطب زاده داشتند، مي توانند 
به زودی گروگان ها را آزاد كنند و اين موضوع با عذرخواهی ايران خاتمه خواهد يافت. 
اما چند روز بعد به دنبال حمايت های گسترده حضرت امام)ره( و مردم مسلمان از اين 
اقدام شجاعانه دانشجويان )خاصه پس از اس��تعفای بازرگان در اعتراض به دستگيری 
جاسوسان امريكايی(، سردمداران كاخ سفيد تازه دريافتند كه در چه گرداب وحشتناكی 

افتاده اند. چنانكه آقاي برژينسكی می گويد:
در 6 نوامب��ر ]15آبان 58[، اميد م��ا مبنی بر زودگذر بودن مس��ئله 
]گروگان ه��ا[ به ب��اد رفت. آي��ت اهلل خمين��ی علناً تصرف س��فارت و 
گروگان گيری را تشويق كرد و از ماقات با فرستادگان امريكا خودداری 

ورزيد. عاوه بر اين تب و هيجان عمومی در ايران شدت می يافت.1
اين گرداب، هيبت امريكا را به خاك مذلت ماليد و انقابی در ايران و حتی جهان پديد 
آورد كه به تعبير حضرت امام، انقابی بزرگتر از انقاب اول )پيروزی 22 بهمن 57( بود.2

به اين ترتيب بود كه ملت مسلمان ايران و دانشجويان پيرو خط امام با عمل قهرمانانه 
خود روی تاريخ را سفيد كردند و افتخار نسل های حاضر و آينده شدند؛ زيرا اقدام آنان 
عاوه بر اينكه انق��اب اول را كامل كرد، كانون توطئه داخل��ي و خارجي ضد انقاب را 
به هم ريخت و ضربه بزرگي به هيبت ش��يطان بزرگ وارد نم��ود؛ درس بزرگي هم به 
پابرهنگان و مظلومان تحت ستم جهان براي مقابله با دول استكباري دادند. بدون شك 
خاطره اين حماسه جزء جاودانه ترين و درخش��ان ترين صحنه های تاريخ سياسي دنيا 

باقی خواهد ماند. 

مقدمات تهاجم 
به دنبال اش��غال النه جاسوس��ی، دولتمردان امريكا اقدام به راه اندازی جنگ روانی و 
تبليغاتی گسترده و پوشش خبری وسيع عليه انقاب اس��امی كردند و دست به انواع 
مجازات ها، محاصره اقتصادی، تضييقات سياسی و ديپلماتيك، تحريك و كمك به ضد 
انقاب داخلی و حتی تش��جيع رژيم بعثي عراق برای خراب��كاری در نقاط مرزی ايران 

1. زبيگنيو برژينسكی، همان، ص151. 
2. امام خميني)ره( فرمود: »در ايران باز انقاب اس��ت، انقاب بزرگتر از انقاب اول«،cd  كتاب صحيفه امام، 

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام)ره(. 
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زدند. اما قرائن و شواهد به ويژه اعترافات دست اندركاران عمليات نجات )حمله طبس( 
حكايت از آن دارد كه سران كاخ سفيد از نخستين روزها و قبل از مجازات های سياسی 
و اقتصادی و ديپلماتيك، ب��ه فكر حمله نظامی به ايران افتاده اند و به همين س��بب در 
تاريخ 15 آبان 1358 يعنی دو روز پس از اسارت جاسوسان امريكايی در تهران، دستور 
طرح ريزی و آماده سازی نيروهای نظامی ويژه )گروه نجات( را برای حمله به ايران صادر 
كردند. چنانكه به گفته زبيگنيو برژينسكی- مشاور امنيت ملی كارتر و يكی از طراحان 
اصلی تهاجم- »طرح عمليات نجات از نخس��تين روزهای گروگان گيری تحت مطالعه 

بود.«1 او در جای ديگر می نويسد:
گزارش مأموريت نجات گروگان ها، محصول پروس��ه يك طرح ريزی 
طوالنی ب��ود. ماجرا از شش��م نوامبر آغاز ش��د؛ يعنی ي��ك روز پس از 
 Harold Brown( گروگان گي��ری. در آن روز من به هارولد ب��راون
وزير دفاع دولت كارتر( تلفن زده و به او دستور دادم تا ستاد مشترك را 

به طرح ريزی يك مأموريت نجات ]براي حمله به ايران[ مأمور نمايد.2
اين طرح رفته رفته خصوصاً با پيگيری مستمر برژينسكی، پنتاگون، هارولد براون- وزير 
دفاع- و ژنرال ديويد جونز )David Jones(- رئيس س��تاد مشترك نيروهای مسلح 
امريكا- سير تكاملی خود را پيمود و با امكانات و هزينه و اختيارات گسترده ای كه برای 
آموزش، تداركات، نقشه و آماده سازی اين گروه قايل شدند، اميد اجرای موفقيت آميز 

آن بيش از پيش افزايش يافت و بر ضريب اطمينان و امكان پيروزی آن افزوده گشت. 
امريكايي ها در شرايطي خود را براي تجاوز نظامي به ايران آماده مي كردند كه دولت 
موقت در اعتراض به اش��غال النه جاسوسي اس��تعفا كرده بود و در اوايل بهمن ماه 58 
بني صدر تازه به رياست جمهوري رسيده بود. در اواخر بهمن ماه 58 جنگ دوم گنبد و 
تركمن صحرا تازه به پايان رس��يده بود. امام در پيام نوروزي سال 59، اين سال را سال 
قانون اعام كرده بود و خواستار انقاب فرهنگي در دانشگاه ها و مدارس شده بود. سپس 
اولين انتخابات مجلس شوراي اسامي برگزار ش��د. در 20 فروردين 59 امريكا با ايران 
قطع رابطه اقتصادي نمود. از سوي ديگر گروهك هاي ضد انقاب كه مراكز دانشگاهي 
را پايگاه اصلي فعاليت هاي حزبي خود ك��رده بودند، پس از اعام انقاب فرهنگي مايل 
به تخليه و ترك دانشگاه ها نبودند و هر روز بحران سازي مي كردند. بنابراين تقريباً همه 

1. سايروس ونس و زبيگنيو برژينسكی، توطئه در ايران، ترجمه محمود طلوعي، تهران، هفته، 1362، ص188. 
2. زبيگنيو برژينسكی، همان، ص167. 
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مسئوالن سياس��ي و اجرايي كشور درگير انواع 
بحران هاي داخلي بودن��د و به عبارت ديگر فكر 
همه چيز بودند جز در انديشه ورود كماندوهاي 
متج��اوز امريكايي در منطقه طب��س آن هم در 
چنان ش��بي. البته در اين ميان افراد و جريانات 
انقابي هم بودند كه انتظار تهاجم نظامي امريكا 
را به خاك ايران داشتند، اما نمي دانستند كه به 
اي��ن زودي و در چنين ش��بي در منطقه طبس 
اتفاق مي افت��د. چنانكه اين موض��وع در يكي از 
اطاعيه ه��اي چه��ار صفحه اي كه پ��س از 20 
فروردين س��ال 59 و اندكي قبل از حمله به طبس از س��وي امور پرورش��ي هنرستان 
امام خميني شهرس��تان علي آباد كتول- واقع در 60 كيلومتري شرق گرگان در استان 

گلستان- تحت عنوان »حمله نظامي« صادر شده و تصريح گرديده بود: 
اين آخرين حربه امريكا خواهد بود كه از آن ابايي هم نخواهد داشت. 
زمينه هاي اين كار هم در امريكا فراهم ش��ده اس��ت؛ پ��س از چند ماه 
نقشه كشي، شاه مخلوع به مصر مي رود و به دنبال او اردشير زاهدي به او 
مي پيوندد تا زمينه را به كمك ساواكي هاي فراري براي به وجود آوردن 
يك شبكه خرابكاري عليه ايران آماده سازد. در همين موقع خبرنگارها 
خبر ورود بختيار خائن ب��ه عراق را گزارش مي دهن��د و تبليغات راديو 
عراق بر عليه ايران بيش��تر مي ش��ود. از نظر بين المللي هم اقداماتي از 
سوي جناح هاي جنگ طلب هيئت حاكمه امريكا صورت گرفته است. 
دولت امريكا 200 هزار نفر از س��ربازان احتياط خود را فرا خوانده است 
تا سربازان جوان خود را به آن سوي درياها و نهايتاً خليج فارس گسيل 
دارد. 200 تن از س��ناتورهاي دموكرات و جمهوري خ��واه امريكا طي 
طرحي كه به دولت اين كشور تسليم كرده اند خواستار تقويت نيروهاي 
نظامي امريكا ش��ده اند و باالخ��ره دولت آلمان غربي دوس��ت و متحد 
امريكا براي اولين بار به اقيانوس هند نيروي دريايي اعزام داشته است. 

آقای جولیتو کیه زا خبرنگار ایتالیایی 
می گوید: 

تمام منابع نقل شده، جز منابع رسمی 
امریکا، عقیده دارند که شوروی به 
وسیله دستگاه های الکترونیکی اش 
از عملیات ]دلتا[ اطالع حاصل کرده 
است. طبس کمتر از 500 کیلومتر از 
مرز شوروی فاصله دارد و دقیقًا در 
منطقه ای واقع شده که همیشه اهمیت 

خاصی برای شوروی داشته است
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اين تحوالت همه نشانه آن است كه امريكا خود را آماده مي سازد تا در 
صورتي كه تحريم اقتصادي اش بر عليه ايران كارگ��ر نيفتاد، از نيروي 

نظامي استفاده نمايد.1 

شرح عمليات دلتا 
باالخره پس از گذشت چند ماه از بازداشت جاسوسان سفارت امريكا و محرز شدن عدم 
كارايی توطئه های روانی، تبليغاتی، سياس��ی، اقتصادی و ديپلماتيك سران كاخ سفيد 
عليه انقاب اسامی و نيز به دنبال شكست تاش های سازشكارانه ملی گراها و ليبرال ها 
و ساير ضد انقابيون داخلی و خارجی در آزادس��ازی جاسوسان و نيز عدم تسليم ملت 
ايران در برابر فشار امريكا، به تدريج انديش��ه توسل به حمله نظامی در ميان سران كاخ 
سفيد قوت گرفت. تا اينكه از حدود اوايل يا اواسط فروردين ماه سال 1359 شمسی گروه 
عمليات نجات موسوم به »نيروی دلتا« بر فعاليت های آماده سازی خود افزودند و برای 
روز عمليات مهياتر گرديدند. افراد نيروی دلتا از كاركشته ترين، ماهرترين، باتجربه ترين، 
خون آشام ترين، خشن ترين و جانی ترين كماندوهای امريكايی بودند و از ماه ها پيش نيز 
براي چنين عملياتي اشتغال به تمرين و آموزش داشتند. گروهی از آنها حتی چندبار و به 
طور مكرر عمليات را تا فرودگاه متروكه طبس )صحرای يك( آزمايش كرده بودند و عاوه 
بر اين از طريق ايادی داخلی خود و همچنين جاسوسانی كه تحت عناوين كذايی صليب 
سرخ، كشيش، خبرنگار و ديپلمات با سوءاستفاده از مليت ساير كشورها جهت بازديد 
از النه جاسوسی و جاسوس��ان به ايران اعزام كرده بودند، اطاعات الزم را برای تكميل 
طرح تجاوزكارانه به دست آوردند. جيمی كارتر )Jimmy Carter( رئيس جمهور وقت 
امريكا و باالترين مقام مس��ئول در حمله نظامی به ايران، برنامه عمليات را تحت عنوان 

»فاجعه در كوير« چنين تشريح می كند: 
تمام تاش ما اين بود كه اقدام��ات مربوط به آزادی گروگان ها مخفی 
بماند و به افرادی كه اجباراً از رفت و آمد هواپيماها و هلی كوپترها مطلع 
می شدند، گفته بوديم اين حركات مربوط به عمليات مين گذاری است. 
عصر شانزدهم آوريل )27 فروردين 59( برای بررسی كامل عمليات در 
اتاق بررسی موقعيت ]اتاق وضعيت كاخ س��فيد[ تشكيل جلسه داديم 

1. آرشيو اسناد ش��خصي مؤلف؛ ضمناً اين اطاعيه در 4 صفحه با نام »يك گام به عقب« از سوي گروهي به نام 
»امور پرورشي هنرستان امام خميني علي آباد كتول« منتشر شده كه حاوي اطاعات زيادي در زمينه اشغال النه 

جاسوسي است. 
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كه جلسه دو س��اعت و نيم به طول انجاميد. من 
مخصوصاً تحت تأثير »ژنرال جيمز وات«، »ژنرال 
فيليپ كاست« و »سرهنگ چارلي بكويث« كه 
رهبری عمليات را بر عهده داشتند قرار گرفتم. در 
توضيحات دقيقی كه از عمليات دادند ابهام هايی 
كه در نحوه اجرای طرح وجود داشت، مرتفع شد. 
از اين رو ضمن قب��ول و تأييد كامل طرح به آنها 
دستور دادم كه آن را به مرحله اجرا درآورند و آنها 
را مطمئن ساختم كه هنگام اجرای طرح هيچ گونه دخالتی از جانب كاخ 
سفيد نخواهد شد. تنها درخواست من اين بود كه مرا لحظه به لحظه در 

جريان امر قرار بدهند.  
كليه برنامه ها و تمرين های مقدماتی اين طرح تكميل شده بود و زمان 
برای اجرا نيز مناسب بود و من به موقعيت اين طرح كامًا اميدوار بودم. 
هواپيماها در مصر و عمان كه دوس��ت ما و هم جوار ايران بودند، مستقر 
شده بودند... بديهی است كه نقشه دقيق ساختمان سفارت ما در ايران 
در اختيارمان ب��ود. ولی به منظور اطاع از م��كان نگهداری گروگان ها 
احتياج به اطاعات دقيقی داش��تيم كه... اقبال با م��ا ياری كرد و برای 
اولين بار يك��ی از عوامل ما در ايران... توانس��ت محل دقي��ق هر يك از 
گروگان ها، تعداد محافظين و خصوصيات آنها و برنامه روزانه گروگان ها 
و محافظين را دقيق��اً در اختيار ما بگذارد. از ط��رف ديگر عوامل ما كه 
قبًا به عناوين متفاوت تج��اری و خبرنگاری و... به اي��ران رفت و آمد 
می كردند، اطاعات دقيقی در زمينه محافظي��ن گروگان ها در اختيار 
ما گذاش��ته بودند... در چنين ش��رايطی نيروهای ماهر و آموزش ديده 
ما می توانستند در تاريكی شب و با استفاده از وسايل نورزا افراد ما را از 
دانشجويان تش��خيص دهند و امكان آزادی آنها را فراهم سازند. بدين 
منظور ما احتياج به ش��ش هلی كوپتر بزرگ داشتيم كه در مركز تهران 
پرواز كند و گروه نجات همراه با س��ه نفر گروگان امريكايی مس��تقر در 
وزارت خارجه و گروگان هايی كه در سفارت بودند پس از آزادی به محل 

امنی منتقل شوند. 

کارتر رئیس جمهور اسبق امریکا: 
روز یکشنبه چهارم نوامبر 1979 )13 
آبان 1358( تاریخی است که من 
هرگز آن را فراموش نخواهم کرد... 
اسارت گروگان های امریکایی از 
چهارم نوامبر 1979 )13 آبان 1358( 
در ایران، سایه ای از غم بر زندگی 

من و مردم امریکا افکنده بود
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مشكل اساسی عبور از دريا و كش��ورهايی بود كه در مسير قرار داشت 
تا به مركز تهران برس��يم. برای رفع اين مس��ئله در نظر گرفتيم هشت 
هلی كوپتر بزرگ كه فقط شش فروند آن در عمليات رهاسازی گروگان ها 
ش��ركت می كردند و دو عدد ديگر برای ذخيره در نظر گرفته شده بود، 
توسط هواپيمای حمل و نقل كه در عمان داشتيم به منطقه دورافتاده ای 
كه صحرای شماره يك ]طبس[ ناميده شده و قبًا توسط پرواز آزمايشي 
ما دقيقاً مورد بررس��ی قرار گرفته بود، منتقل كني��م. تنها نقطه ضعف 
اين منطقه جاده فرعی و خاكی بود كه به ندرت برای عبور و مرور مورد 
اس��تفاده قرار می گرفت. البته در اين زمينه گروه نجات آمادگی اين را 
داشت كه در صورت عبور و مروری در اين جاده در حين عمليات عابرين 

را توقيف نموده وسيله نقليه آنها را دور از انظار مخفی... سازند.1
كارتر در ادامه مي گويد: 

طبق برنامه، هلی كوپترها غروب روز پنجشنبه 24 آوريل )4ارديبهشت 
59( س��اعت ده و نيم صبح به وقت واش��نگتن پرواز می كردند و شش 
ساعت بعد به محل عمليات می رس��يدند. فاصله اين پرواز از بحر عمان 
تا محل عملي��ات 600 ميل بود ك��ه حداكثر ظرفيت پ��رواز اين گونه 
وسايل هوابرد است. ش��ش فروند هواپيمای C-130 كه حامل نود نفر 
اعضاي گروه نجات، به عاوه سوخت و وسايل و تجهيزات بود در محل 
عمليات به هلی كوپترها می پيوست. سپس گروه و لوازم از هواپيماهای 
C-130 به هلی كوپترها منتقل می ش��دند و هواپيماه��ا خاك ايران را 
ترك می گفتند. آنگاه هلی كوپترها به سمت ش��مال و يكی از كوه های 
نزديك به پرواز درمي آمدند و س��اعت 4 صبح به مقصد می رسيدند و تا 
روز بعد در همانجا مخفی می ماندند. اين محل، دورافتاده و كامًا خالی 
از سكنه بود و احتمال شناسايی گروه نجات بسيار كم بود. ارتباط بين 
پنتاگون و گروه نجات از طريق ماهواره و س��اير وسايلی ارتباطی فوری 
بود. من نيز گزارش های خود را تلفنی از طريق »ژنرال جونز« و »هارولد 
براون« دريافت مي كردم. شب بعد كاميون هايی كه توسط عمال ما در 
تهران خريداری و در انباری در نزديكی تهران نگهداری می شد، به محل 

1. تيم ولز، 444 روز ماجرای گروگان های امريكايی در ايران، ترجمه احمد باقري، تهران، رجا، 1366، ص36-38. 
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اختفای گروه نجات آمده آنها را به شهر ]تهران[ می آوردند.1
ادامه توضيحات مربوط به تش��ريح عملي��ات دلتا را از زبان س��رهنگ چارلی بكويث 

)Charli beckwth( فرمانده اين عمليات نافرجام بخوانيد: 
من در يك مقطع خاص با استفاده از يكی از خودروهای كوچك تر جلو 
خواهم رفت تا آخرين قسمت از مس��يری را كه به طرف شهر ]تهران[ 
می رود بازرسی و سفارت را برانداز كنم. لحظه ای كه كاميون ها به ديوار 
شرقی سفارت، روبه روی خيابان روزولت برسند، نيروی دلتا از ديوار باال 
می رود و مواد منفجره قوی در آن كار مي گذارد به طوری كه با انفجار آن 
حفره ای در ديوار ايجاد می شود كه برای وارد شدن يك كاميون هجده 
چرخ به داخل سفارت كافی خواهد بود. اين انفجار پنجره های خانه های 
اطراف را در هم خواهد شكست و س��كنه اطراف آن ناحيه را سراسيمه 
خواهد كرد... دلتا به سه گروه قرمز، سفيد و آبی تقسيم خواهد شد. گروه 
حمله مركب از عناصر آبی و قرمز خواهد بود كه هر كدام شامل چهل نفر 
می باشد. گروه س��فيد كه از نظر كميت خيلی كوچك تر است به عنوان 

پشتيبان عمليات مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
لحظه ای كه مواد منفجره در ديوار كار گذاش��ته می شود، گروه آبی با 
يورش به محل سكونت قائم مقام س��فارت، اقامتگاه سفير و ساختمان 
اداری و انبار كه ب��ه آن قارچ می گوين��د، گروگان هاي��ی را كه در آنجا 
نگهداری می شوند آزاد می كند. گروه قرمز، محل پذيرايی های رئيس و 
كاركنان را كه گروگان هايی نيز در آنجا هستند مورد حمله قرار می دهد و 
پست های نگهبانی در پارك موتوری و مركز برق را از كار می اندازد. وقتی 
اين كارها انجام شود، گروه سفيد، خيابان روزولت را مسدود می كند و 
سپس استاديوم ورزشی را كه در نزديكی محوطه سفارت است اشغال 
و به تصرف خود در می آورد. گروگان های آزادش��ده تحت پوشش سه 
مسلس��ل- دو ام- 60 و يك اچ-ك 21 همراه با گروه های قرمز و آبی به 
طرف حفره ديوار و آن طرف خيابان روزولت و سپس به داخل استاديوم 
حركت خواهند كرد. در آنجا منتظر خواهند شد تا هلی كوپترها آنها را 
سوار كنند و ببرند ]و از آنجا دور نمايند[... بزرگترين مشكل نيروی دلتا 

1. همان، ص39. 
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تصرف ساختمان ها نيس��ت، ما مدت دو 
س��ال به عنوان يك واحد ضد تروريستی 
در حال آموزش بوده ايم. نگرانی ما كنترل 
و اداره ك��ردن گروگان ه��ای آزاد ش��ده 
اس��ت. ما قصد داريم نوارهای زرد به دور 
بازو يا س��ر گروگان ها ببندي��م تا بتوانيم 
آنها را تش��خيص دهيم و همچنين برای 
حفاظت هر گروگان دو عضو دلتا را مأمور 

كرده ايم... به پزشكان وظيفه شمارش افراد در استاديوم داده شده است. 
هيچ كس آنجا را ترك نخواهد كرد تا اينكه تمام گروگان ها ش��مارش 

شوند.
با وجود اينكه احتمال داش��ت كه يك يا دو هلی كوپتر را در استاديوم 
فوتبال از دس��ت بدهيم، اما بقيه هلی كوپترها ب��رای خارج كردن همه 
كافی بود. اولين هلی كوپتر قادر بود تم��ام گروگان ها را حمل كند، اما 
دومی برای احتياط در نظر گرفته شده بود. سپس گروهای قرمز و آبی 
وارد هلی كوپتر سوم و گروه سفيد سوار هلی كوپتر چهارم می شوند و از 
صحنه می گريزند. در ]ورزشگاه[ منظريه گروگان ها و دلتا با يك واحد 
رنجر، كه وظيفه حفظ امنيت فرودگاه و نظارت بر سوار كردن افراد در 
�Starli( های سی- 141 با بال های ثابت نيروی هوايی er( استارليفتر

دارند، ديدار می كنند... اين دقيقاً طرح ما بود. 
ما می خواستيم تمام نگهبان ها را در چهار يا پنج ساختمان و هر كس 
ديگری را كه در اين عمليات مداخله می كرد بكشيم. هر ايرانی مسلح در 
داخل ساختمان بايد كشته می شد... وقتی كه عمليات شروع شود تعداد 
زيادی از ايرانی ها برای آوردن كمك پا به ف��رار می گذارند. دلتا وظيفه 
دارد كه آنها را مثل آبكش سوراخ سوراخ كند و در اين باره حرفی نيست. 
اين طرح بود... رئيس جمهوری )كارتر( گفت: در طول راه از منظريه به 
خارج از ايران پوشش هوايی همراه شما خواهد بود... در مورد تاريخ عبور 
از ديوار توافق حاصل شد. 24 آوريل )4ارديبهش��ت 58( ما وارد ايران 
می شديم. روز 25 آوريل مخفی می گشتيم و از ديوار عبور می كرديم و 

برژینسکی مشاور امنیت 
ملی کارتر: 

احتیاج به گفتن ندارد که 
شکست مأموریت نجات 
]حمله نظامی امریکا به 
طبس[ تلخ ترین ناامیدی 
من در چهار سال خدمتم 

در کاخ سفید بود
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اوايل بامداد روز بيست و ششم ايران را ترك می كرديم.1 

پنجه عقاب در فاجعه کوير
باالخره فرمان عمليات صادر و حركت نيروی دلتا آغاز شد. گروه عمليات طبق برنامه 
وارد صحرای طبس شد. رمز اين عمليات »پنجه عقاب« نام داشت و در آن 8 هلی كوپتر 
فوق مدرن و 3 هواپيمای سی- 130 شركت داش��تند. »اين هواپيماها مجهز به وسايل 
فوق مدرن بودند كه می توانستند رادارهای ايران را به كلی خنثی كنند. 90 نفر افرادی 
كه در واقعه طبس شركت داشتند مس��لط به زبان فارس��ی روان و سليس و اطاعات 

جاسوسی الزم بودند.2
كماندوها مجهز به پيشرفته ترين س��اح ها و متخصص در جنايت، خشونت و كشتار 
بودند. طرح اين عمليات به رغم عمر چند ماهه اش به خوب��ی محرمانه و پنهان در حد 

اطاع دست اندركاران آن و برخی از كشورهای مشاركت كننده مانده بود.
در شرايطی كه همه محاسبات كارشناسان شيطانی، حكايت از موفقيت اين عمليات 
داشت و عمليات نيز طبق برنامه شروع ش��ده و پيش می رفت و سردمداران كاخ سفيد 
از مستی و خوشحالی در پوس��ت خود نمی گنجيدند، ناگهان اولين خبر ناگوار شكست 
مفتضحانه متجاوزان منتشر شد. »هاميلتون جردن« رئيس ستاد كاخ سفيد و يكی از 

مزدوران سازمان سيا می گويد: 
ساعت چهار و نيم بعد از ظهر جلسه ای درباره برنامه مبارزات انتخاباتی 
داشتيم ولی فكر ما متوجه وقايعی بود كه هزاران كيلومتر دورتر از ما در 
ميان بيابانی متروك ]يعني صحراي طبس ايران[ جريان داشت. انتظار 
ما زياد به طول نينجاميد و با تلفن كارتر، من و مانديل و جودی هر سه به 
طرف دفتر رئيس جمهور به راه افتاديم. كارتر با حالتی پريشان در پشت 
ميز دفتر كار خصوصی خود ايستاده بود و با برژينسكی صحبت می كرد. 
وقتی كه ما وارد ش��ديم، گفت: »خبر بدی برايتان دارم. بايد مأموريت 
نجات را لغو كنيم.« هر سه ما بهت زده ش��ديم و در آن لحظه هيچ يك 
نمی دانستيم چه بايد بگوييم. كارتر ادامه داد: »دو هلی كوپتر به مقصد 
نرسيده و از شش هلی كوپتر باقيمانده يكی دچار نقص فنی شده است. 
1. چارلی بكويث و دونالد ناكس، نيروی دلتا از پلی ملی تا طب��س، ترجمه رضا فاضل زرندی، تهران، اميركبير، 

1365، ص14-20. 
2. غائله چهاردهم اسفند 1359، دادگستري جمهوري اسامي ايران، تهران، دادگستري، 1364، ص231. 
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با پنج هلی كوپتر هم نمی توان به موفقيت برنامه اميدوار بود.« ... كارتر 
پشت ميز خود نشست و چند ثانيه سكوت برقرار شد. هر كس در درون 
خود به عاقبت كار می انديشيد و يارای سخن گفتن نداشت. اين سكوت 
مرگبار را صدای زنگ تلفن شكست. كارتر گوش��ی را برداشت و گفت: 
»ديويد )جونز( چه خبر؟« ما حرف های جونز را نمی شنيديم ولی حالت 
چهره كارتر و پريدگی رنگ او نشان می داد كه خبرهای بدی می شنود. 
كارتر لحظه ای چشمانش را بست و در حالی كه به زحمت آب دهانش را 
قورت می  داد پرسيد: »آيا كسی هم مرده است ؟... ما به دهان و چشمان 
او زل زده بوديم. چند ثانيه بعد گفت: »می فهمم... می فهمم« و گوشی 
تلفن را گذاشت. هيچ كس سؤالی نكرد تا اينكه خود كارتر پس از چند 
ثانيه سكوت گفت: مصيبت تازه ای پيش آمده. يكی از هلی كوپترها به 
يك هواپيمای سی- 130 خورده و آتش گرفته و احتماالً چند نفری هم 

كشته شده اند.1 
آری؛ آنها به لحاظ خصلت استكباری شان همه جوانب علمی، فنی، جغرافيايی، جوی، 
اقتصادی، سياسی، نظامی و لجستيكی عمليات و حتی تغيير تحوالت، خطرات، موانع و 
مسائل احتمالی را نيز در نظر گرفته بودند و در واقع راجع به همه چيز انديشيده بودند به 
جز يك چيز و آن »قدرت خداوند« بود كه هرگز كارتر و امثال او قادر به درك آن نبودند. 

به قول يكی از نويسندگان كه می گويد: 
استكبار جهانی كه خود را مالك تمامی هس��تی می داند، در عمليات 
آزادس��ازی گروگان ها هم��ه چيز را به خدم��ت گرفته اس��ت: نيروی 
تربيت شده، گروه ضربت، امكانات جاسوسی جهانی، پايگاه های مزدوران 
سرسپرده و وابسته شان در خليج فارس، اس��تفاده از تجارب عملياتی 
ساير نيروهای به اصطاح ويژه ای چون »سرويس هوابرد ويژه انگليس« 
و »گروه ضد شورش آلمان«. محاسبات آنها دقيق است و برای مواجهه 
با كوچكترين حركات طرف مقابل برنامه ريزی می شود. آنها همه چيز را 
حتی غير محتمل ترين اتفاقات را... در نظر گرفته اند ولی موفق نمی شوند 

زيرا فقط و فقط خدا را فراموش كرده اند؛ همين و بس.2

1. هاميلتون جردن، بحران، ترجمه محمود مشرقی، تهران، هفته، 1362، ص170-171. 
2. چارلی بكويث و دونالد ناكس، همان، ص5 )مقدمه ناشر(. 
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بنابراين خداوند يك بار ديگر آن هم در قرن يكه تازی علم و تكنولوژی با تحقق عملی 
سوره مباركه فيل )الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل- الم يجعل كيدهم فی تضليل و 
ارسل عليهم طيراً ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول( و يادآوری 
داستان شكس��ت فضاحت بار اصحاب فيل )در س��ال 570 ميادی( شن های زمين را 
مأمور كرد تا پاسخ اين تجاوزگری بی شرمانه به كعبه آمال مسلمين جهان يعنی انقاب 

اسامی را بدهند. 
و بدينسان بود كه توفان شن، به رغم مهتابی بودن شب به حركت درآمد و كرد آنچه 
را از سوی خداوند مقدر شده بود. به دنبال اين شكست مفتضحانه تاريخی، كاخ سفيد 
در ساعت يك بامداد 25 آوريل )به وقت واشنگتن مطابق با روز 1359/2/5( طی بيانيه 
كوتاهی اعام كرد: »عمليات نجات گروگان ها به دليل اشكاالت فنی عقيم ماند و بر اثر 

حادثه ای كه رخ داد 8 امريكايی كشته شدند.«1

اهداف و برنامه ها 
بازخوانی پرونده قطور حمل��ه نظامی امريكا به طبس، خاصه مدارك به دس��ت آمده 
از هلی كوپتره��ای به جا مانده در صح��رای طبس و ح��وادث و توطئه های بعدی عليه 
جمهوری اسامی، صاحب نظران علوم سياسی و تاريخ را بر آن داشت تا تصور كنند كه 
به احتمال قريب به يقين هدف از اين عمليات تجاوزكارانه تنها آزادس��ازی جاسوسان 
امريكايی و كشتن دانش��جويان مسلمان پيرو خط امام نبوده اس��ت. بلكه فراسوی اين 
مقصود، طراحان و مجريان آن اهداف شوم ديگری را نيز در سر می پرورانده اند كه در يك 

جمع بندی كلی مي توان از اين موارد نام برد: 
1. انجام كودتا در ايران )در صورت موفقيت عمليات دلتا به طور همزمان يا تسريع در 

انجام كودتا پس از آزادسازي گروگان ها(.
2. بمباران فرودگاه ها و پايگاه های نظامی ايران. 

3. تسكين افكار عمومی امريكا كه در مدت گروگان گيری به شدت سرخورده، ذليل و 
درمانده شده بودند.

4. جلب رأی و نظ��ر مردم امريكا به نف��ع كارتر برای پي��روزی در انتخابات دوره دوم 
رياست جمهوری اش.

5. نمايش قدرت در مقابله با انقاب اسامی و اثبات آسيب پذيری آن.

1. تيم ولز، همان، ص479. 
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6. تش��جيع، تحريك و تقويت ضد انق��اب داخلی )اعم ازكمونيس��ت ها، ملی گراها، 
ليبرال ها، منافقين و...( برای تشديد مبارزه با انقاب اسامی. 

7. اثبات دكترين همزيستی مسالمت آميز دو ابرقدرت در ضديت با انقاب اسامی. 
8. در ص��ورت موفقيت آميز ب��ودن حمله، بنا بود اي��ن عمليات به عن��وان يك نمونه 
تسجيلی، يك الگو و تجربه عالی به منظور تأسيس يك سازمان ثابت و هميشه مهيا برای 
انجام عمليات  و حمله های مش��ابه چه در ايران و چه در ساير كشورهای ضد امريكايی 

مورد استفاده قرار گيرد. 

بی تفاوتی شوروی 
به رغم ادعاهای ابرقدرت شرق به سركردگی س��ردمداران كمونيست شوروی سابق 
مبنی بر دشمنی با امريكا و طرفداری از محرومان و كارگران، ديديم كه در ماجرای حمله 
نظامی پنهان امريكا به طبس ايران، با توجه به داشتن آن همه دستگاه های جاسوسی 
زميني و فضايی و ب��ا آگاهي از حمله امريكا ب��ه ايران كه هم مرزش ب��ود، كوچكترين 
 Giulietto( مخالفت و واكنش��ي از خود نش��ان نداد؛ چنانكه آق��ای جوليتو كي��ه زا

chiesa( خبرنگار ايتاليايی می گويد: 
تمام منابع نقل شده، جز منابع رسمی امريكا، عقيده دارند كه شوروی 
به وسيله دس��تگاه های الكترونيكی اش از عمليات ]دلتا[ اطاع حاصل 
كرده اس��ت. طبس كمتر از 500 كيلومتر از مرز شوروی فاصله دارد و 
دقيقاً در منطقه ای واقع ش��ده كه هميشه اهميت خاصی برای شوروی 

داشته است.1
گذشته از اين، يكی از ژنرال های فراری روسی اعترافاتی دارد كه حائز اهميت است: 

در شوروی )سابق( نقشه آماده ای برای عمليات نظامی در ايران وجود 
دارد و لشكريان روس��ی با تجهيزات كامل برای آغاز اين عمليات در هر 

لحظه آماده اند.2
عاوه بر اين يكی از تحليل گران سياسی امريكا به نام آقای پل لوانتن می گويد: 

اين آمادگی به خاطر موقعيت حساس مرزهای شوروی ]سابق[ با ايران 
ممكن است امری طبيعی باشد، ولی به هر حال مبين اين واقعيت است 

1. جوليتو كيه زا، هدف تهران، ترجمه هادی سهرابی، تهران، نو، 1362، ص117. 
2. پل لوانتن، زبيگنيو برژينسكی و اسكات تامسن، سقوط 84، ترجمه محسن پگاه، ص78. 
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كه شوروی ها منتظر فرصتی برای تحقق بخشيدن به مقاصد ديرينه خود 
در ايران هس��تند و با نگرانی هايی كه از گسترش نفوذ اسام انقابی به 
جمهوری های مسلمان خود دارند از هيچ اقدامی برای تضعيف حكومت 
اس��امی ايران فروگذار نخواهند كرد... دولت ش��وروی زيان بقای اين 
رژيم ]جمهوری اسامی[ را در ايران برای خود بيش از سود محتمل آن 
می داند و می توان گفت كه برای نخستين بار امريكا و شوروی موضعی كم 

و بيش مشابه يكديگر در برابر جمهوری اسامی ايران يافته اند.1
لذا اين مسئله قطعی است كه حاكمان شوروی سابق به رغم در پيش گرفتن سياست 
ريا و تزوير و تاش برای نزديكی بيش��تر با ايران، در جهت ضديت و دشمنی با انقاب 
اسامی گام برمی داشتند و در نظر آنها هر رژيمی كه در ايران بر سر كار می آمد، بهتر از 

دولت جمهوری اسامی بود.2

عواقب شكست امريكا 
شكس��ت اين توطئه جنايتكارانه عواقب بسيار س��نگينی چه در داخل ايران و چه در 
امريكا و سطح جهان برای سران نابخرد كاخ س��فيد دربرداشت كه برخی از اين عواقب 

بدين قرار است:
الف. در داخل ايران

1. در هم شكستن ابهت و هيبت امريكا و استواري اين حقيقت كه امريكا در برابر اراده 

1. همان، ص78. 
2. البته در طول تاريخ روابط ايران و روسيه و حتي دوران ابرقدرتي شوروي، سياست سران كاخ كرملين هيچ گاه 
بر دوستي و حسن هم جواري صادقانه ايران استوار نبوده است. بلكه همواره و به طور يك طرفه آنها خواسته اند فقط 
منافع خود را تأمين نمايند. مردم ايران خاطرات بسيار تلخي در اين زمينه دارند؛ خاطرات جنگ ها و تجاوزهاي به 
ناحق عليه كشور ما و جدايي بخش هاي زيادي از خاك ايران، قراردادهاي تحميلي، اشغال مناطق شمالي كشور ما 
در جنگ هاي اول و دوم جهاني و حضور اجباري چندساله نظاميان روسي در ايران، تأسيس جمهوري كمونيستي 
در آذربايجان )به رياست جعفر پيشه وري( و مهاباد )به رياست قاضي محمد(، كسب امتيازهاي نفتي و شياتي و 
اقتصادي خاصه در حوزه جغرافيايي شمال و درياي خزر، س��نگ اندازي در مسير نهضت ملي ايران و دولت دكتر 
مصدق و سكوت در كودتاي 28مرداد سال 32، همكاري نزديك با شاه و تأييد انقاب سفيد و اصاحات امريكايي 
شاه، بدگويي از قيام امام و نهضت 15خرداد سال42، عدم همراهي با انقاب اسامي، جاسوسي توسط عوامل حزب 
توده در اركان جمهوري اس��امي، كمك به صدام بعثي و تجهيز نظامي و لجستيكي در جنگ 8ساله عليه ايران، 
همراهي با امريكا در تصويب قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران پس از اندكي شانتاژ و مانور تبليغاتي چه در 
زمان جنگ تحميلي و چه دوران پس از آن، بي تعهدي و تأخير عمدي در قبال راه اندازي چندساله نيروگاه هسته اي 
بوشهر و پول ها و امتيازات كاني كه در قبال آن مطالبه كرد، عدم تعهد در تحويل موشك هاي »اس-300« به ايران 
با وجود دريافت پول آن، و صدها ظلم و جنايت بي شمار ديگر كه از زمان صدارت اميركبير تاكنون از ناحيه سران 
كاخ سرخ كرملين بر ملت ايران و انقاب اسامي وارد شده است؛ كه خود كارنامه سياه قطوري است كه هيچ گاه از 

ياد ملت ايران به ويژه امام و شهيدان ما  نخواهد رفت. 
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ملت ها هيچ غلطي نمي تواند بكند. 
2. تشديد خشم و نفرت عمومی مردم ايران 

و مسلمانان تحت ستم جهان از امريكا؛
3. تقوي��ت روحيه مردم در ت��داوم انقاب 

اسامی؛
4. افش��اي بيش��تر چهره كريه ملی گراها، 
گروهك ه��ا، ليبرال ها، روش��نفكران غرب و 

شرق زده و ساير ضد انقابيون داخلی؛
5. پراكنده كردن گروگان ها در ش��هرهای 

مختلف جهت مراقبت بيشتر در مقابل توطئه هايي مشابه عمليات دلتا؛
6. شناخته شدن دوستان و دشمنان داخلی و خارجی انقاب اسامی؛ 

7. اثبات الهی بودن انقاب اسامی و برخورداري از امدادهاي غيبي؛ 
8. اثبات عظمت انقاب دوم )تسخير النه جاسوسی(؛

9. تحكيم پايه های انقاب اسامی توأم با هوشياري مردم و مسئوالن؛ 
10. تقويت بيشتر خط امام در مقابل خط سازشكار ليبرال ها و ملي گراها و دفاع از كار 

دانشجويان در تصرف النه جاسوسي؛ 
11. تشديد مش��اركت جوانان به ويژه دانشجويان ش��يفته امام در دفاع از آرمان های 

مقدس انقاب اسامی؛
12. به تعويق افتادن يا تضعيف شدن كودتای نوژه؛ 

13. افزايش بی آبرويی كمونيست های ايران به خاطر عدم مخالفت اربابشان )شوروی 
سابق( با حمله امريكا؛ 

14. نااميدی ضد انقاب از مبارزه پيروزمندانه با انقاب اسامی.
ب. در امريكا و سطح جهان

1. پيروزی امداد الهی بر تكنولوژی و تخصص و ساح هاي فوق مدرن؛
2. لكه دار ش��دن حيثيت جهانی امريكا و در عوض افزايش اعتب��ار و حيثيت جهانی 

انقاب اسامی؛
3. شكستن طلسم شكست ناپذيری ابرقدرتی مثل امريكا توسط يك ملت ستمديده 

و مسلمان؛
4. اثبات عدم توانايی كاخ سفيد در حفظ منافع امريكا؛

سولیوان سفیر سابق امریکا در ایران:
روش سست و بی بنیاد حکومت کارتر 
در سیاست خارجی و اقدامات نامعقول 
برژینسکی که هنوز قادر به درك 
واقعیت مسائل ایران نبود در نوامبر 
1979 ]آبان 1358[ به گروگان گیری 
اعضای سفارت امریکا منجر شد و یک 
دوران تحقیر ملی که در تاریخ امریکا 

نظیر آن دیده نشده است، آغاز گردید 
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5. ضربه خوردن غرور و اعتماد به نفس كاذب مردم و دولت جنايتكار امريكا؛
6. بر ما شدن چهره ضد بشری و تروريستی امريكا در افكار عمومی مردم دنيا؛

7. به بن بست رسيدن راه زر و زور و قلدری در مواجهه با انقاب اسامی؛
8. به زير سؤال رفتن دولت كارتر از سوی مردم، كنگره و رسانه های گروهی امريكا؛

9. افزايش جرئت و قدرت كشورهای ضد امريكايی در تداوم مبارزه عليه امريكا؛
10. پديد آمدن جو تبليغاتی وسيع در رسانه های گروهي جهان كه نهايتاً به زيان امريكا 

انجاميد؛
11. ايجاد شكاف بين رهبران جنايتكار امريكا )از جمله استعفای سايروس ونس وزير 
خارجه كارتر و استعفای سرهنگ چارلی بكويث فرمانده عمليات حمله به ايران، از ارتش 

امريكا(؛
12. زير سؤال رفتن ابرقدرت شرق كمونيست )شوروی سابق( به عنوان تماشاگر چنين 

تهاجمی در كنار مرزهايش؛
13. صدور پيام انقاب اسامی به خارج خصوصاً به كشورهای مسلمان و جهان سوم؛

14. آشكار شدن شكست قطعی دموكرات ها در انتخابات آينده رياست جمهوری امريكا 
)از آن سال به مدت سه دوره دموكرات ها از رياست جمهوری محروم شدند و در اين مدت 

جمهوری خواهان بر امريكا حكومت كردند.(؛ 
15. متحمل شدن هزينه سنگين اقتصادی برای بازيابی و جبران اين شكست ذلت  بار؛
16. ترديد اس��تكبار جهانی در موفقيت عمليات پنهان نظامی در ايران بعد از انقاب 

اسامی.

تلخ ترين اعترافات شياطين 
با مطالعه كتاب ها، مق��االت، مصاحبه ها و س��خنان عوامل اس��تكبار جهانی به ويژه 
نويسندگان و گويندگان امريكايی، به اعترافاتی بر می خوريم كه حكايت از اوج ضعف، 
ذلت و زبونی آن��ان در مواجهه با انقاب اس��امی و حض��رت امام، به ويژه در مس��ئله 

گروگان گيری جاسوسان امريكايي توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام دارند.
اعترافاتی كه در واقع ناله های ش��يطانی آنهاست و از سوز جانش��ان و در نهايت ذلت 
و بيچارگی س��رداده اند. عظمت شكس��ت مفتضحانه امريكا در ايران ب��رای آنها چنان 
خردكننده، سهمگين، عميق و جگرسوز بود كه ناله های آنها را در تمام كهكشان تاريخ 

به طنين انداخت.
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لذا مطالعه و ي��ادآوری چند جمله از اين گونه ناله ها، آن هم از زبان خود س��ردمداران 
كاخ سفيد برای نسل جوان ايران همان قدر لذت بخش است كه برای امريكاييان متجاوز 

زهرآگين و اندوه بار می باشد:
كارتر رئيس جمهور اسبق امريكا: 

روز يكش��نبه چهارم نوامبر 1979 )13آبان 1358( تاريخی است كه 
من هرگز آن را فراموش نخواهم كرد1... اسارت گروگان های امريكايی از 
چهارم نوامبر 1979 )13آبان 1358( در ايران، سايه ای از غم بر زندگی 
من و مردم امريكا افكنده بود. عاوه بر مس��ئوليتی كه در اين زمينه به 
عنوان رياست جمهوری امريكا داشتم، عواطف شخصی نيز به اين مسئله 

پيدا كرده بودم.2 
او همچنين اعتراف مي كند كه »سال آخر رياست جمهوری برای من يك سال جهنمی 

بود.«3
برژينسكی مشاور امنيت ملی كارتر: 

احتياج به گفتن ندارد كه شكس��ت مأموريت نج��ات ]حمله نظامی 
امريكا به طبس[ تلخ ترين نااميدی من در چهار س��ال خدمتم در كاخ 
سفيد بود... شكست مأموريت نجات گروگان ها جز يك راه برای ما باقی 
نگذارد و آن مذاكرات بود. راه حل نظامی گسترده چه از طريق محاصره 
و چه مين گ��ذاری اميدواركننده نبود... ماج��رای مفتضح ايران يكی از 
سه عامل مهم شكست كارتر بود: اين ماجرا احس��اس نااميدی ملی را 

برانگيخت.4
هاميلتون جردن رئيس ستاد كاخ سفيد:

تصور اينكه گروهی از داوطلبان نجات گروگان ها، )در حمله به ايران( 
خود جان باخته و در يك بيابان دور در آن سوی دنيا ]صحرای طبس[ 
به خاك هاكت افتاده اند، چون كابوس��ی بر فكر و روح من س��نگينی 
می كرد... همه ]اعضای ستاد كاخ سفيد[ ناراحت و ماتم زده بودند و هيچ 
كس حرفی برای گفتن نداش��ت... بی اختيار از دفتر خود خارج شدم و 

1. تيم ولز، همان، ص27. 
2. همان، ص53. 

3. هاميلتون جردن، همان، ص194. 
4. زبيگنو برژينسكي، همان، ص187، 188 و 197. 
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بی هدف به خارج از ساختمان كاخ رفتم و مدتی مثل يك مرده متحرك 
به دور كاخ می گشتم.1

سرهنگ چارلی بكويث فرمانده عمليات نافرجام امريكا در ايران:
من از اينكه در نقطه ای در كوير ايران دستگير شوم وحشت دارم. اين 
امر برايم خوشايند نيست... آخر چه كسی دلش می خواهد كاری را كه ما 
آنچنان سخت برای انجامش ]حمله به ايران[ تاش می كرديم، اينچنين 
خاتمه يابد... ما از كجا می دانستيم يك ]هواپيمای[ سی-130 در آتش 
خواهد س��وخت و آن اتفاقات خواهد افتاد؟... كار من ساخته است. من 

تمام شده هستم. ما واقعاً بدشانسی آورديم.2
سوليوان سفير سابق امريكا در ايران:

روش سس��ت و بی بنياد حكومت كارتر در سياست خارجی و اقدامات 
نامعقول برژينس��كی كه هنوز قادر به درك واقعيت مسائل ايران نبود 
در نوامبر 1979 ]آبان 1358[ به گروگان گيری اعضای سفارت امريكا 
منجر شد و يك دوران تحقير ملی كه در تاريخ امريكا نظير آن ديده نشده 

است، آغاز گرديد.3
باری روبين كارش��ناس مس��ائل خاورميانه و عضو مركز تحقيقات استراتژيك و امور 

بين المللی دانشگاه جرج تاون امريكا: 
ماجرای طبس يك شكست دردناك برای كارتر و يك پيروزی بزرگ 
برای ايران بود. ونس اس��تعفا داد و موقعيت بين المللی امريكا به شدت 
تضعيف شد. راديوها و مطبوعات شوروری امريكا را متهم كردند كه قصد 
دس��ت زدن به يك كودتای نظامی را در تهران داشته و عمليات نجات 
گروگان ها پوشش و مقدمه ای برای كودتا بوده است. برای پيشگيری از 
عمليات مشابهی در آينده، گروگان ها را در نقاط مختلف ايران پراكندند. 
تاش برای نجات گروگان ها پس از ماجرای طبس مدتی به حال تعليق 

درآمد.4
نان سناتور كنگره امريكا: 

1. هاميلتون جردن، همان، ص171 و 173. 
2. چارلی بكويث و دونالد ناكس، همان، ص448-453. 

3. ويليام سوليوان، مأموريت در ايران، ترجمه محمود مشرقی، تهران، هفته، 1361، ص195. 
4. باری روبين، جنگ قدرت ها در ايران، ترجمه محمود مشرقی، تهران، آشتياني، 1363، ص222. 
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مردم كش��ورمان از اتفاقی كه 
در اي��ران افتاده اس��ت ناراحت 
هس��تند. كاره��ای ما خ��وب از 
آب در نمی آي��د. ما از شكس��ت 
مأموريت نجات ماتم زده شده ايم. 
ما به چيزی احتي��اج داريم كه از 

اين مهلكه نجاتمان دهد.1
اس��تيون. آر. وايزم��ن مفس��ر و خبرن��گار 

نيويورك تايمز در كاخ سفيد:
بي��ش از ه��ر چي��ز ديگ��ری 
امريكاييان در ايران با سمبلی از 
عجز و ناتوانی خود روبه رو شدند. 
زيرا ملتی كه بع��د از ماجراهای 
ويتنام و واترگيت با اشتياق تمام 
می رفت كه اعتماد به نفس خود 
را بيابد، اكنون گرفتار كشمكش 

با يك فرهنگ مذهبی قديمی كه س��ابقه دش��منی و عدم تفاهمش با 
غرب به قرن ها قبل باز می گردد، شده است. بحران گروگان ها به خوبی 
عمق وسعت عدم قدرت امريكا را در حفاظت جان اتباع خود و همچنين 
حفاظت منافع مهم و حساس اقتصادی و اس��تراتژيك كشور ]امريكا[ 
روشن س��اخت... اما داغ شكس��تی كه امريكاييان در ايران خوردند تا 
مدت ها آنها را رها نخواهد كرد. مخصوصاً بدين خاطر كه اين شكس��ت 
ضربه دوباره ای به احساس غرور و اعتماد به نفس آنان بود. برای جامعه ای 
كه شديداً به تكنولوژی معتقد است و به آن ايمان دارد از كار افتادن سه 
هلی كوپتر در ميان بادهای ش��نی بيابان ضربه بسيار بزرگ و دردناكی 
بوده است. حدود پانزده س��ال قبل، شكست نظامی امريكا در ويتنام به 
آنان نش��ان داده بود كه نمی توان با به كار بردن زور و قدرت جلوی يك 
انقاب را گرفت... همچنين ايران توانست نش��ان دهد كه امريكا تا چه 

1. چارلی بكويث و دونالد ناكس، همان، ص453. 

باری روبین کارشناس مسائل 
خاورمیانه و عضو مرکز تحقیقات 
استراتژیک و امور بین المللی 

دانشگاه جرج تاون امریکا: 
ماجرای طبس یک شکست دردناك 
برای کارتر و یک پیروزی بزرگ 
برای ایران بود. ونس استعفا داد 
و موقعیت بین المللی امریکا به 
شدت تضعیف شد. رادیوها و 
مطبوعات شوروی امریکا را متهم 
کردند که قصد دست زدن به یک 
کودتای نظامی را در تهران داشته و 
عملیات نجات گروگان ها پوشش 
و مقدمه ای برای کودتا بوده است. 
برای پیشگیری از عملیات مشابهی 
در آینده، گروگان ها را در نقاط 

مختلف ایران پراکندند
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اندازه مورد نفرت مردم دنيای خارج است و همين مسئله باعث خواهد 
شد كه در آينده امريكا در معامله با دنيای سوم دچار اشكاالتی گردد... 
]اكنون[ به امريكا تلقين گشته كه تجسم زنده ای از شيطان می باشد... 
به طور مسلم بحران گروگان ها يك بار ديگر به امريكاييان يادآوری كرد 
كه دنيا محل سخت و خشنی است و انباش��ته از مردمی است كه ما را 

دوست ندارند.1
هادينگ كارتر سخنگوی سابق وزارت امور خارجه امريكا: 

كابينه كارتر از حركت گروگان گيری در ايران عصبانی ش��د و سپس 
گرفتار بحران معروف به بحران گروگان ها گرديد. آيت اهلل باعث ناتوانی 

و شرمندگی امريكا در جهان شد و كاخ سفيد مسخره آيت اهلل گرديد.2

يادآوری چند نكته تكميلي 
از آنجا كه تش��ريح و تفصيل اين عمليات خارج از ظرفيت اين مقاله می باشد لذا برای 

كاستن از حجم آن، برخی از نكات را فقط به طور خاصه در اينجا يادآوری می كنيم:
1. در اين حمله دولت های مزدور اسراييل، انگلس��تان، آلمان غربی، مصر، پاكستان، 
تركيه، عربستان، يمن، عمان، سوئيس و نيز شوروی )سابق( با امريكا همكاری داشته اند.
2. مقارن با اين حمله تحركات ضد انقاب شدت گرفت. از جمله فعاليت ضد انقابيون 
كردستان افزايش يافت و دوشنبه 59/2/7 نيز بمب پر قدرتی در تهران توسط ضد انقاب 
منفجر شد كه به ش��هادت و جراحت گروهی از مردم بی گناه منتهی گرديد. همچنين 
در تاريخ 59/2/10 نيز گروهی كه خود را عراقی معرفی می كردند و در ارتباط با امريكا، 

انگليس و صدام بودند سفارت ايران در لندن را به اشغال خود درآوردند. 
3. در جريان حمله نظامی امريكا گروهی از س��لطنت طلب ها هم��راه آنان بودند و در 
داخل ايران نيز به گفته يك مقام امريكايی كه در تاريخ 59/2/9 اعام كرده بود: »س��ه 

هزار نفر با اين توطئه همكاري داشته اند.«3
4. همزمان با اين حمله در تاريخ 59/2/5 »ش��ادمهر« فرمانده ستاد مشترك ارتش و 
»باقری« فرمانده نيروی هوايی ايران، نسبت به انقاب و روحانيت و مسئوالن خط امامی 

1. ادوارد كلن، امريكا در اسارت؛ لحظات سرنوشت س��از در بحران گروگان گيري، ترجمه توران خاوري و سرور 
طليعه، تهران، قلم، 1362، ص 219-217 و 234. 

2. جال رفيع، در بهشت شداد، تهران، اطاعات، 1371، ص114. 
3. نگاهي كوتاه به توطئه امريكا، سازمان مجاهدين انقاب اسامي، تهران، بي نا، بي تا، ص10. 
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فحاشی كردند.
5. شب حمله از سوی عوامل ضد انقاب، المپ های برق زمين فوتبال امجديه تهران 

جهت بهره برداری امريكاييان روشن بود.
6. سه روز قبل از حمله، كليه توپ های ضد هوايی به دس��تور باقری )فرمانده نيروی 
هوايی( از مناطق حساس مرزی ايران جمع آوری شده بود تا امريكاييان راحت تر عمليات 

خود را انجام دهند.
7. عمليات نجات از س��رعت و تحرك ويژه ای برخوردار بوده، به طوری كه مدت زمان 

ضروری جهت عمليات تهران 10 دقيقه در نظر گرفته شده بود.1
8. اين عمليات به رغ��م مدرن و تخصصی ب��ودن آن فقط با امداده��ای غيبی در هم 
شكست؛ از جمله نقص فنی در هلی كوپترهای مدرن، توفان شن در شب مهتابی و به هم 

خوردن يك هلی كوپتر و يك هواپيمای پيشرفته با هم. 
9. با اعام شكست عمليات از سوی كاخ سفيد و اعام اينكه تعدادی هلی كوپتر و اسناد 
سری در صحرای طبس باقی مانده )كه ظاهراً اين اعام عامت رمزی بود برای همكاران 
داخلی امريكا در اين حمله(، بافاصله جنگنده های ارتش به دستور بنی صدر ]فرمانده 
كل قوای وقت[ سه بار آنجا را بمباران كردند و باعث انهدام برخی از هلی كوپترها و نابودی 
تعداد زيادی از اين اسناد شدند كه اين اسناد می توانست گستردگی اين توطئه و عوامل 
مرتبط با آن را افش��ا كند. عاوه بر اين در نتيجه اين حمله پاسدار رشيد اسام فرمانده 

سپاه يزد، محمد منتظر قائم نيز به شهادت رسيد. 

واکنش حضرت امام)ره(
به دنبال شكس��ت حمله نظامی امريكا در طب��س، رهبر كبير انق��اب حضرت امام 
خمينی)ره( بافاصله در همان روز اقدام به صدور پيام مهمی كردند كه بر عظمت انقاب 
و مسرت ملت قهرمان ايران افزود و درد جانكاه سران واشنگتن را چند برابر كرد. ايشان 

در بخشی از اين پيام فرموده اند: 
ملت رزمنده ايران! دخالت نظامی امريكا را شنيديد... اينجانب كه كراراً 
گفته ام كارتر برای وصول به رياست جمهوری حاضر است به هر جنايتی 
دست بزند و دنيا را به آتش بكشد، شواهد آن يكی پس از ديگری ظاهر 
شده و می شود؛ و اشتباه كارتر در آن اس��ت كه گمان می كند با دست 

1. طبس مصداقی بر سوره فيل، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، ص143. 
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زدن به اين مانورهای احمقانه می تواند مل��ت ايران را كه برای آزادی و 
استقال خويش و برای اسام عزيز از هيچ فداكاری رويگردان نيست، از 
راه خودش كه راه خدا و انسانيت است منصرف كند. كارتر باز احساس 
نكرده با چه ملتی روبروست و با چه مكتبی بازی می كند. ملت ما ملت 

خون و مكتب ما جهاد است.1
حضرت امام سپس در ادامه با اشاره به اينكه اگر اين گروه متجاوز امريكايي پايشان به 
تهران مي رسيد، فرمودند: »اكنون از هيچ يك از آنها و از پنجاه نفر جاسوس محبوس در 
النه جاسوسی خبری نبود و همه رهسپار جهنم شده بودند.« ايشان همچنين به سران 

كاخ سفيد چنين هشدار دادند: 
كارتر بايد بداند كه حمله به ايران، حمله به تمام باد مسلمين است و 
مسلمانان جهان در اين امر بی تفاوت نيستند. كارتر بايد بداند كه حمله 
به ايران موجب قطع نفت از تمام دنيا خواهد شد و دنيا را بر ضد او بسيج 
می كند. كارتر بايد بداند كه اين عم��ل احمقانه او در ملت امريكا چنان 
اثری خواهد گذاش��ت كه طرفداران او را ]مبدل به[ مخالفان او خواهد 
كرد. كارتر بايد بداند كه با اين عمل بسيار ناشيانه حيثيت سياسی خود 
را به صفر رساند و از رياست جمهوری بايد قطع اميد كند.2 كارتر با اين 
عمل خود ثابت كرد كه قدرت تفكر را از دست داده و از اداره يك كشور 
بزرگ مثل امريكا عاجز است. كارتر بايد بداند كه ملت 35ميليونی ما با 
مكتبی بزرگ شده اند كه شهادت را سعادت و فخر می دانند و سر و جان 
را فدای مكتب خود می كنند. و كارتر بايد بداند كه تمام ساز و برگ های 
مدرن جنگی كه امريكا به ايران برای پايگاه خود در زمان ش��اه مخلوع 
داده است، اكنون موجود اس��ت و به دس��ت ارتش بزرگ و ساير قوای 
انتظامی است و بای جان اوست... اينجانب به كارتر اخطار می كنم كه 
اگر دس��ت به امثال اين كار ابلهانه بزند، كنترل اين جوانان مسلمان و 
مبارز و غيوری كه نگهبان جاسوسان جاس��وس خانه هستند برای ما و 

دولت امكان ندارد و مسئول جان آنان، شخص اوست.3 

1. صحيفه امام، ج 12، ص256.  
2. چندي بعد اين پيش بيني حضرت امام تحقق يافت و انتخابات رياست جمهوري امريكا انجام شد و رقيب كارتر، 

رونالد ريگان از حزب جمهوري خواه به عنوان رئيس جمهور به كاخ سفيد رفت. 
3. صحيفه امام، همان، ص256. 
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همچنين ب��از در ادام��ه همين پي��ام حضرت 
امام به آش��وبگران دانش��گاه ها پ��س از انقاب 
فرهنگي و تاش ضد انقاب در كردستان ايران 

و شيطنت هاي مرزي عراق چنين اخطار كرد:
بايد تذكر ده��م كه در قضايای 
كردستان كه گروه های منحرف 

چپ و مخالف با اسام به آشوبگری برخاسته اند، و در قضايای دانشگاه ها 
كه گروه های چپ امريكايی  در آن مكان های مقدس دس��ت به آشوب 
زده اند و آش��وبگري های دولت غي��ر قانونی عراق در مرزه��ای ايران با 
حمله كارتر و دخالت نظامی در ايران رابطه ملموسی دارد و در اين موقع 
حساس اگر اين گروه های منحرف در دانش��گاه ها و يا خارج آنها دست 
به آشوب بزنند، ملت رابطه مستقيم سران آنان را با امريكای جهان خوار 

خواهد فهميد و تكليف خود را با آنان روشن خواهد كرد.1
البته دو روز بع��د در تاريخ 7 ارديبهش��ت 1359 حض��رت امام با ص��دور حكمي به 
رئيس جمهور وقت ]آقای ابوالحسن بنی صدر[ ضمن تشريح ابعاد ديگري از اين تجاوز، 
دس��تور داد: »برای رس��يدگی به جرايم امريكا در حمله نظامی به اي��ران، از گروه های 

مختلف كشورهای جهان دعوت شود.« منظور امام از اين دعوت اين بود كه آنان:
مشاهده كنند امريكای جهانخوار با ادعاهای طرفداری از حقوق بشر 
و صلح دوستی و انسان دوس��تی با يك ملت مستقل چه معامله ای كرده 
اس��ت و می كند؛ تا مش��اهده كنند آثار جرم اين رژيم آدم خوار را؛ كه 
مع األسف دولت های غربی، جمعيت های طرفدار حقوق بشر و سازمان 
ملل متحد و شورای امنيت س��ازمان ملل متحد، همگی طرفداری از او 
می كنند. و به عيان ببينند تا آنچه اينجان��ب مكرر گفته ام كه تمام اين 
سازمان ها و گروه ها برای طرفداری از قدرتمندان به وجود آمده است، 

1. همان، ص257؛ )عاوه بر اين حضرت امام در همين پيام كليه نيروهاي نظامي و انتظامي و ارتش 20 ميليوني 
بس��يج را اعام آماده باش داد و فرمود: »اكنون كه شيطان بزرگ دس��ت به كار احمقانه زده است، ملت شريف و 
رزمنده ما بايد به امر خدای تب��ارك و تعالی با تمام توان خود و با اتكال به قدرت خدای متعال مهيا ش��ود و آماده 
نبرد با دشمنان خود گردد. نيروهای انتظامی، ارتش و ژاندارمری و سپاه پاسداران به حال آماده باش باشند و سپاه 
بيست ميليونی كه خود را مجهز نموده اند امروز برای فداكاری اسام مهيا باشند كه در موقع لزوم از كشور اسامی 
خود دفاع كنند؛ و از اين مانور احمقانه كه به امر خدای قادر شكست خورد، هراسی به خود راه ندهند كه حق با ما 

و خدا پشتيبان ملت مسلمان است.« 

حضرت امام درباره اینکه اگر این 
گروه متجاوز امریکایي پایشان به 
تهران مي رسید، فرمودند: اکنون 
از هیچ یک از آنها و از پنجاه نفر 
جاسوس محبوس در النه جاسوسی 
خبری نبود و همه رهسپار جهنم 

شده بودند
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و اين جمعيت ها به دست قدرتمندان برای سلطه بر ضعيفان و مكيدن 
خون محرومان جهان به وجود آمده اس��ت. تا ببينند كه به بهانه نجات 
جاسوسان چه نقشه ای برای ملت مظلوم ما طرح كرده اند. تا ببينند و باور 
كنند كه سازمان های كذايی آنجا كه به نفع قدرتمندان و سرمايه داران 
بين المللی است حقوق مس��تضعفين را ناديده گرفته و جز برای سلطه 

آنان عملی انجام نمی دهند. 
دولت غاصب عراق به دستور امريكا مدت هاست به ايران تجاوز می كند 
و ما نديديم اين جمعيت ها و سازمان ها و لو برای يك مرتبه هم كه شده 
است اعتراض كنند، لكن برای  پنجاه نفر جاسوس كه با كمال انسانيت 
با آنها عمل می شود، هر روز اعتراضات و فرياد نقض حقوق بشر از حلقوم 
آنان طنين انداز است! ما نديديم كه طرفداران حقوق بشر از حق دولت 
ضعيف و ملت مظلوم ما دفاع كنند. اين س��ازمان ها ن��ه تنها اين تجاوز 
واضح به يك كش��ور مس��تقل را ناديده می گيرند، بلكه م��ا را به نقض 
قراردادهای بين المللی محكوم می كنند. در صورتی كه ما جز جاسوسان 

را كه برای توطئه به ايران آمده اند كسی را توقيف نكرديم.1
حضرت امام در تاريخ 8 ارديبهشت 1359 در پاسخ به اظهار همدردی و حمايت فيدل 
كاسترو )رئيس جمهور كشور كوبا( از مردم ايران، در خصوص تجاوز امريكا به خاك ايران  

)در طبس( چنين نوشت: 
آقای كارتر با تجاوز آش��كار خود ب��ه خاك ايران، چه��ره واقعی خود 
را به م��ردم دنيا نش��ان داد و ادعاه��ای دروغين دفاع از حقوق بش��ر و 
انسان دوستی خود را با اين عمل وحشيانه به اثبات رسانيد. و ما به ياری 
خدا تا نابودی كامل دشمنان اسام و ملت های مستضعف جهان در برابر 
آنان، و به خصوص در مقابل امريكای جهان خوار، ايس��تادگی خواهيم 
كرد و همان ايمان به خدا ضامن پيروزی ما بر همه دشمنان خواهد بود.2
باز حضرت امام در س��خنرانی خود- قب��ل از ظهر 12 ارديبهش��ت 1359- در جمع 
فرماندهان سپاه پاسداران انقاب اسامی سراسر كشور در خصوص واقعه طبس گفت: 
]آقای كارتر[ هی فرياد می زند كه شما نقض قراردادهای اجتماعی و 

1. صحيفه امام، همان، ص258-259. 
2. همان، ص262. 
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بين المللی را كرديد، خودش همين 
نقض ق��رارداد بين الملل��ی را كرده 
اس��ت كه نظامی وارد كرده در يك 
مملكتی كه مستقل است. اين يكی 
از چيزهايی اس��ت كه نقض حقوق 
بين المللی است. نقض قراردادهای 
بين المللی اس��ت. اين نقض قرارداد 
بين الملل��ی را كه ايش��ان آنجا هی 
فرياد می زند، خودش نقض می كند. 
و اين قدرها هم اين مجالسی كه در 
دنيا هس��ت از او انتق��اد نمی كنند. 
البته در اين قضيه كه حاال شكست 
خوردند انتقادات زياد اس��ت. لكن 
بدانيد كه اگر اين توفيق پيدا كرده 
بود، همه اي��ن انتقادهايی كه اينها 
می كردند برمی گش��ت به تعريف و 

ثناخوانی.
در هر صورت ما از اي��ن طور ارعاب ها نمی ترس��يم. من نمی گويم كه 
ما يك قوه س��اح زيادی داريم ك��ه می توانيم با هم��ه قدرت ها طرف 
بشويم، همچو چيزی ما نمی گوييم. آنها ش��ايد به اندازه جمعيت ايران 
قوای انتظامی داش��ته باش��ند. فرض كنيد ما می گوييم كه ما اتكال به 
يك مبدأی داريم. به اتكال به آن مبدأ از مردن نمی ترس��يم. ش��ما هم 
آخر كارتان اين است كه بياييد همه ما را بكشيد. همانی كه جوان های 
ما كراراً از من خواس��تند كه شما دعا كنيد ما ش��هيد بشويم. كسی كه 
می گويد دعا كنيد شهيد بشويم، ديگر نمی ترس��د از اينكه آقای كارتر 
بفرستند اينها را به شهادت برسانند. بنابراين، ابداً خوفی از اين مسائل 

نيست، قوی باشيد، قدرتمند باشيد.
اتكال به خدا بكنيد. يك نفر شما وقتی اتكال به خدای تبارك و تعالی 
دارد، با عده ای از آنها می تواند مقابله كند. اينها اگر هم يك وقتی بی عقلی 

امام خمیني)س( به سران کاخ 
سفید چنین هشدار دادند: 

کارتر باید بداند که حمله به 
ایران، حمله به تمام بالد مسلمین 
است و مسلمانان جهان در این 
امر بی تفاوت نیستند. کارتر باید 
بداند که حمله به ایران موجب 
قطع نفت از تمام دنیا خواهد 
یا را بر ضد او بسیج  شد و دن
می کند. کارتر باید بداند که این 
عمل احمقانه او در ملت امریکا 
چنان اثری خواهد گذاشت که 
طرفداران او را ]مبدل به[ مخالفان 
او خواهد کرد. کارتر باید بداند 
که با این عمل بسیار ناشیانه 
حیثیت سیاسی خود را به صفر 
رساند و از ریاست جمهوری باید 

قطع امید کند
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كنند و فرض كنيد بريزند به ايران، اين جوان ه��ای ما آنها را با چنگ و 
دندان از بين می برند. نمی گذارند اينها يكی ش��ان هم ]از چنگشان در[ 
بروند. اگر هم اين كاری كه كرده بود رسيده بود به آنجايی كه بيايند در 
تهران، و بيايند در اين النه جاسوس��ی، آن وقت می فهميدند كه با چه 

اشخاصی طرف هستند.1
بعد از شكست مفتضحانه امريكا در طبس، شايعه كودتا در فضاي سياسي ايران رواج 
يافت. اما باز عصر همين روز 28 ارديبهش��ت 1359 حضرت ام��ام در ديدار با اعضای 
شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقاب اسامی در خصوص عدم موفقيت طرح كودتا 

در ايران  چنين گفت: 
با قاطعيت باي��د عمل كرد؛ هيچ كس نبايد اظه��ار يأس كند هر كس 
اظهار يأس كند، نمی داند ايران در چه وضعی اس��ت. انقاب ما با كودتا 
فرق دارد، ايران مثل افغانستان نيست. مردم ايران بايد بدانند كه حتی 
فكر كودتا در مغز احدی امكان ندارد وارد شود. زيرا به محض اينكه اين 
خيال در س��رش بيايد اول خودش نابود می ش��ود. مگر ملت ما خواب 
است؟ كودتا مقدماتی می خواهد كه يكی از آنها خواب بودن ملت است، 
و ديگر اينكه ارتشی می خواهد كه آلت دس��ت باشد، نه ارتش ايران كه 
اكثريت قريب به اتفاقش همراه و همدل ملت است. با چهار نفر مخالف 
كه نمی ش��ود كودتا كرد. اين از ش��ايعات دشمن اس��ت، و عده ای هم 
ساده اند و گول خورده اند. ملت ما تمام خائنين رژيم سابق را به جزايش 
رسانده، و يا آنها را بيرون كردند، اگر كسی در ذهنش اين مسئله بيايد، 

ملت ما با چنگ و دندان آنان را خرد می كنند. 
الحمدهلل ارتش و س��پاه و ملت همه با هم اجازه نمی دهند كه كس��ی 
عليه خودشان قيام كند؛ س��ی و پنج ميليون جمعيت ]ايران[ است. به 
حرف های ابلهانه عده ای كه در اتاق های دربسته حرف می زنند، گوش 
ندهيد. من اطمينان می دهم كه اين ملت آسيب پذير نيست. روزی سفير 
شوروی آمد پيش من و گفت افغانس��تان از ما كمك خواسته است و ما 
می خواهيم وارد افغانستان شويم؛ من گفتم، البته می شود افغانستان را 
گرفت، ولی بدانيد كه  نمی توانيد دوام بياوريد. تا ملت چيزی را نخواهد 

1. همان، ص269-270. 
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نمی ش��ود كاری كرد. حاال فهميده اند ولی پايش��ان گير كرده است، و 
مسئله همان طور كه من گفتم خواهد شد.1 دولت افغانستان غاصب است 
و موافق خارجي ها است و مخالف مردم است. ولی در ايران دولت و ملت 
و ارتش و سپاه همه و همه از هم می باشند. امريكا آمدن و نظامی پياده 

كردن همان و مردم آنان را از بين بردن همان.2

1. اين پيش بيني حضرت امام چند سال بعد محقق شد و ارتش سرخ با تحمل خسارات مالي و جاني زياد ذليانه 
از افغانستان خارج شد. 

2. صحيفه امام، همان، ص304-305. 




