روایتهای النه

گفتوگوهایی با دانشجویانی که النه جاسوسی را تسخیر کردند

امــروز یــوماهلل  ۱۳آبان اســت؛ روزی کــه در پیوند تاریخی
میان دو حرکت ضد اســتبدادی و ضد استکباری همزمان
روز دانشآمــوز و روز مبــارزه با اســتکبار جهانی نام گرفته
است.
درســت یک ســال از شــهادت  ۵۶دانش آمــوز انقالبی در
جریــان راهپیمایی مقابل دانشــگاه تهران گذشــته بود که
این بار دانشجویان پیرو خط امام در اعتراض به سفر شاه
بــه امریکا و دخالتهای این کشــور در امــور داخلی ایران،
ســفارت این کشــور را که دیگر عنوان «النه جاسوســی» به
خــود گرفته بــود تســخیر کردند .اقدامــی کــه بالفاصله از
سوی بنیانگذار انقالب اسالمی امام خمینی (ره) حمایت
شــد .امام تســخیر النه جاسوســی را انقالب دوم و انقالبی
حتی بزرگتر از سرنگونی نظام استبدادی پهلوی قلمداد
کردنــد .در حقیقــت آنچــه در ازای بســته شــدن ســفارت
امریکا در ایران به دست آمد خط بطالنی بود که بر دههها
حضور استعماری امریکا و به تعبیر امام «شیطان بزرگ»
در ایران کشــیده میشــد .رویدادی کــه نقطه عطفی مهم
در تاریــخ معاصر کشــورمان بود و ایران را از کشــوری که تا
پیش از انقالب اســامی ژاندارم امریکا در منطقه خطاب
میشــد به کشــوری که در چهار دهه گذشته پرچم رهبری
یگانه جبهه مبارزه با اســتکبار جهانی را در دســت داشته،
تبدیل کرد.
دانشــجویان برای مدت  ۴۴۴روز کارمندان سفارت امریکا
را در درون سفارت به گروگان گرفتند .وضعیت بحرانی که
دولت امریکا تا آن تاریخ نظیرش را تجربه نکرده بود .این
اما نقطه آغــازی بود برای فرو ریختن آن هیمنه پوشــالی
کــه دولتمــردان واشــنگتن بــه آن میبالیدند و بــر بوقش
میدمیدند.
چنین وضعیتی در جهــان دوقطبی آن روزگار که امریکا و
اتحــاد جماهیر شــوروی خود را اقطــاب و ابرقدرتهایش
میدانســتند به معنای آغازی بر یک تغییــر بزرگ در آن
موازنه بود .این صرفاً موازنه ایران و امریکا در دیپلماســی
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بینالملــل نبــود که تغییر میکــرد ،بلکه برای بســیاری از
دولتهــا و جریانهــای مقاومــت در حکم انــرژی حیاتی
بــود کــه آنها را بــه ســمت ایســتادن در برابــر تحمیلها و
سیاستهای اســتکباری امریکا و متحدانش سوق میداد
و ایــن همــان انقــاب دوم بــود کــه نــه فقــط در ســاحت
مرزهــای ایــران کــه در ابعــاد یــک جهــان عاصی شــده از
زیادهخواهیهای استعماری رخ داده بود.
وجــه دیگــر اهمیت واقعــه  ۱۳آبــان  1358تغییــری بود
کــه در موازنــه نیروهــای سیاســی داخــل کشــور رخ داد و
زمینــه را بــرای تثبیــت نظــام برآمــده از انقالب اســامی
مهیــا کــرد .طی ماههــای پس از پیروزی کشــور از یک ســو
جوالنــگاه گروهکهایــی بــود کــه بــا ســوار شــدن بــر موج
ل منطقهای و قومی
شــکافهای قومیتی و با شعار استقال 
توطئــه میکردند و از ســوی دیگر گروههایی که خاســتگاه
و ایدئولــوژی سیاسیشــان کیلومترهــا بــا خواســت مردم
از انقــاب فاصلــه داشــت ،در صدد مصــادره به مطلوب
پیروزی بودند و دست امریکا از آستین اغلب این توطئهها
و صفبندیها بیرون بود.
تســخیر ســفارت امریکا بر آن اســاس تعطیل شدن ستاد
مرکزی و عقبه فتنههای قومیتی بود و انتشــار اســنادی که
در النه جاسوســی به دســت آمد ،بســیاری از آنها را که آن
زمان تحت عنوان کلی نیروهای لیبرال شناخته میشدند
از گردونــه نقشآفرینی در عرصه سیاســی ایران به بیرون
انداخت.
بــا ایــن حــال در طــول زمــان قطــع روابــط دیپلماتیــک و
دشــمنی عیانــی کــه دولتمــردان امریکایی علیــه دولت و
ملــت ایران بــه انحای مختلــف از حمایــت از رژیم بعث
عــراق در تمام ســالهای جنگ و حمله بــه نفتکشهای
ایران در خلیجفارس در ســالهای پایانی جنگ تحمیلی
تــا ســاقط کردن هواپیمــای مســافربری ایران انجــام داده
بــود و از تحریمهــای اقتصــادی تا توطئههای سیاســی که
علیــه جمهــوری اســامی ایــران طرحریــزی و اجــرا کــرد؛

اقدام دانشــجویان در تســخیر النهجاسوســی را به موضوع
اختالفنظر گروههای سیاسی در داخل کشور تبدیل کرد.
یک بار دیگر تقســیمبندی سیاســی ایجاد شــد کــه در یک
ســمت آن عــدهای کــه بعضاً خــود در عــداد دانشــجویان
تســخیر کننــده ســفارت امریــکا بودنــد بــا اعتقاد بــه اینکه
آنچــه در  ۱۳آبان رخ داد اقدام از ســر هیجان دانشــجویان
بــوده ،طرفدار ترمیــم رابطه با امریکا شــدند؛ ایدهای که با
دشمنیهای آشکار امریکا علیه ایران و عهدشکنی ،خروج
از برجــام و اعمــال تحریمهایــی که با هدف از پــا درآوردن
دولت و ملت ایران طرحریزی شده است ،به محاق رفت.
با ایــن حال جنگ اقتصــادی که امریکا در همه ســالهای
پس از انقالب علیه ایران آغاز کرده و در ســالهای اخیر بر
ابعاد آن افزوده اســت نادرستی بسیاری از آن تحلیلها را
نشان داد.
طی  42سال اخیر عالوه بر تحلیلهایی که نقطه کانونی آن
نقش حادثه تسخیر النهجاسوسی بر تغییر موازنه نیروهای
سیاســی در داخل کشــور و نیز در روابط ایران با امریکا بود،
روایتهای زیادی از دو ســوی ماجرا ،دانشجویان پیرو خط
امام و گروگانهای امریکایی منتشر شده است؛ روایتهایی
کــه  444روز زندگــی مشــترک دانشــجو و دیپلمــات را دربر
میگیرد .این ویژهنامه که گفتوگوهای آن برگرفته از آرشیو
مراکز اســنادی و تاریخی متعدد است ،ســعی دارد روایت
طراحان و دســتاندرکاران تسخیر را کسب کند؛ دلیل این
اقــدام و زاویه دید آنها به این کار پس از  42ســال .کســی از
دانشــجویان دیروز پشــیمان نیســت ،تجدیدنظــر نکرده و
آن اقــدام را در آن جــو زمانــی تأیید میکند .دانشــجویانی
که ســالها بعــد در هــر دو اردوگاه سیاســی اطالحطلبان و
اصولگرایــان دیــده شــدند ولی نقطه اشــتراک آنهــا تأیید
حرکتی دانشــجویی اســت که برای  48ساعت برنامهریزی
شده بود اما حمایت گسترده مردمی و صحه رهبر انقالب
بــر آن ،تبدیــل به موجــی کرد که با گذشــت  42ســال هنوز
محل بحث ،واکاوی ،تحلیل و تفسیر است.

