رضا سیفاللهی ،عضو شورای پنح نفره ای بود که دو ماه قبل از تسخیر سفارت امریکا شکل گرفت و او مسئول روابط عمومی و صدور
اطالعیه های دانشجویان حاضر در النه شد که مواضع تسخیرکنندگان را تبیین می کرد .به اعتقاد او قصد دانشجویان از انتشار
اسناد سفارت ،افشاگری نبود اما این مطالبه شکل گرفته و مردم حق خودشان میدانستند که بدانند در آنجا چه میگذرد.
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شورایپنجنفرهایکهبعداًمدیریتقضیهالنهجاسوسیرا
بهعهدهمیگیردچگونهتشکیلشد؟
بعــداًبــه عهده نمیگیرد ،بلکــه قبل از اینکه تســخیر النه صورت
بگیــرد و در ایــن زمینه تصمیمگیری و تصمیمســازی بشــود ،این
شورا مرکب از نمایندگان چهار دانشگاه مهم تهران یعنی دانشگاه
صنعتی شــریف ،دانشگاه تهران ،دانشگاه ملی (شهید بهشتی) و
پلیتکنیک(امیرکبیر)تشکیلشد.اینهادانشگاههایمطرحبودند
وبخصوصدرزمینههایسیاسیسوابقخاصیداشتندوتحرکات
دانشــجویی در این دانشــگاهها بســیار قوی بــود ،البته نــه اینکه در
دانشگاههای دیگر نبود ،اما این چهار دانشگاه بیشتر مطرح بودند.
فعالتربودند.
حدود دو ماه قبل از تســخیر النه جاسوســی این شــورا تشکیل شد
کــه در واقــع پاســخی بود به شــرایط حکمفرما بر کشــور و شــرایط
دانشــگاهها و محیطهای کارگری و فضاهای اقوام کشــور و مسائل
مختلفی که در عرصههای اقتصادی و سیاسی و بینالمللی حاکم
بودند .فقط هم ما که مقلد امام و پیرو خط امام بودیم این قضایا
را رصد نمیکردیم.
همهطیفهایدانشجوییاینکاررامیکردند.
همینطــور اســت .همه قشــرهای دانشــجویی و دانشــگاهی روی
روندهای مختلف حســاس بودنــد ،مخصوصاً که انقــاب تازه به
پیــروزی رســیده بود و ما هــم خودمان را جریانی میدانســتیم که
معتقــد و ملتزم به انقالب و مقلد امام(ره) بودیم و خودمان را در
دانشگاههابلندگویآنافکارمیدانستیم.
دربرابرجریانچپومجاهدینخلقو...
دقیقاً .بنابراین شــورای النه جاسوســی بعد از تسخیر النه بهوجود
نیامد ،بلکه این شورا با بررسی دقیق محیط اساساً تصمیمسازی
کرد .منظور محیط ملی کشــور ،فضای بینالمللی و فضای حاکم
بر دانشگاههاست .برای کارشان شاخصها و مؤلفههایی را هم در
ذهن داشتند که منجر به این تصمیمسازی و تصمیمگیری شد که
توضیح خواهم داد .منظورم این اســت که این شورای تسخیر النه
جاسوسی قبل از تسخیر النه تشکیل شد.
جلسهایراکهاینمسائلداشتندبررسیمیشدنددرذهن
دارید؟

بستن درها و
مقاومت آنها به
خاطر این بود که
میخواستند برای
چند تا کار زمان
بخرند  .آنها در این
فاصله تمام اسناد
طبقهبندی شده
فوق سری را از همه
اتاقها جمع و آنها را
پودر کردند که احیا
هم نشدند

یکجلسهنبود،چندینجلسهبود.
پیشنهادسفارترااولچهکسیمطرحکرد؟
پیشــنهاد ســفارت از طرف دانشگاه صنعتی شــریف مطرح شد و
دانشــگاههای دیگــر این را قبــول کردند ،امــا برای همه ســؤاالت و
ابهاماتی وجود داشــت .مثالً یکی از ســؤاالت ایــن بود که نظر امام
چیست؟چونچریکهاهمیکسابقهتسخیرداشتند.
بهمنماه...57
بلــه ،ما نمیخواســتیم که مثل آنها بریزیم و یــک عده را بگیریم،
بیآنکهخواستهایداشتهباشیم.
آنهاوقتیاینکارراکردند،شــاهبــهامریکانرفتهبود.درآن
موقعدغدغهمهمومحوراعتراضاتدانشــجویانپیروخط
اماماینبودکهچراامریکاشاهراراهدادهاست؟
واکنش بود .بله ،این حرف برای ما حرف مهمی بود .ما که زورمان
نمیرســید به امریکا بگوییم چرا راه دادی؟ بنا به تحلیلی ،تئوری
توطئه ،بیشتر به ذهن میآمد ،چرا؟ چون سابقه تاریخی امریکا در
ایران بد بود.
بهخاطر 28مرداد32؟
که شــاه را دوباره برگرداندند .این حادثه جلوی چشــم ما بود .مگر
میشــود کــه آدم عاقل و مؤمن از یک ســوراخ دو بار گزیده شــود؟
دقیقاً این شرایط تداعی شد که اینها بهدنبال توطئهای هستند و ما
باید ســریع کاری بکنیم و آنها را ســریعاً تحت فشار قرار بدهیم که
آن توطئه تاریخی دوباره تکرار نشود ،مخصوصاًکه دولت موقتیها
هم رفتــه و خارج از چارچوب انقالب با برژینســکی صحبتهایی
کردهبودند.
احساسمیکردنداتفاقاتیداردمیافتدوشمابایدواکنش
نشانبدهید.
بله.
شناساییهایالنهچگونهصورتگرفتند؟
بعــد از اینکــه این تصمیــم گرفته شــد ،ما دغدغههایی داشــتیم.
یکــی از مفروضــات مــا این بود که دولــت موقت با ایــن اقدام کنار
نمیآید .برایمان یقین بود .ما باید چه میکردیم؟ باید در سکوت
و با احتیاط کامل در اطالعرسانی از دولت موقت عبور میکردیم،
یعنی کاری کنیم که این تصمیم به قول نظامیها تا روز «ر» ساعت
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«س» که به اجرا درمیآید که در مورد اقدام ما صبح  13آبان بود،
دولت موقت بههیچ عنوان متوجه نشــود .چون اگر میفهمید یا
پیشدستی میکرد و نمیگذاشت این کار صورت بگیرد یا اقدامات
امنیتی را تشدید میکرد که کسی نتواند این کار را انجام بدهد و در
نتیجه زد و خوردهایی پیش میآمد.
قضیهمنتفیمیشد.
بلــه ،مســأله منتفی میشــد .این احتمــال هم که دولــت موقت،
مقامــات قضایــی و امنیتی را بــرای دســتگیری و محاکمه بچهها
بفرستد ،در ذهنمان باال بود.
قطعیمیدانستید.
تقریبــاً قطعی میدانســتیم و همینطور هم شــد .دولت موقت
خیلی تالش کرد که امام را به مقابله با ما وادار کند و دستگاههای
مختلــف قضایی  ،امنیتی و دولتــی را وادار به واکنش متقابل با ما
بکند،ولیموفقنشد.
به اینجا میرســیم که بعد از تسخیر چه اتفاقاتی روی داد.
پیشازآناقداماتوشناساییهارابگویید.
ما از جایی که باید میگرفتیم هیچ شــناختی نداشــتیم .احتمال
میدادیم که تفنگداران مسلح امریکایی در داخل سفارت باشند،
ولــی قضیــه برایمان قطعــی نبود و جــزو احتماالت و شــرایط بد
حســابش میکردیم .نمیدانستیم که اگر آنها بخواهند مقاومت
کننــد و با ما درگیر بشــوند چــه کار باید بکنیم .یا ســاختمانها هر
کدامشــان چه موقعیتــی دارند؟ ســاختمان اصلی کدام اســت؟
چگونــه آنجا را بگیریــم که پا به فــرار نگذارند و بر اوضاع مســلط
نشوند؟
تمــام ایــن ابعــاد ،چهارچوب ســفارت ،ســاختمانهای مختلف
سفارت و ساختمان اصلی و ترددها را طی چند روز از ساختمانها
و هتلهای مشــرف به النه جاسوســی زیرنظر گرفتیــم .مثالً خود
من با تعدادی از دوســتان به ســاختمان چند طبقهای که کامالً بر
سفارت مشرف بود ،رفتیم و تحرکات را یادداشت کردیم که چند
نفر داخل و خارج میشوند و با چه ماشینی؟ از کدام ساختمانها
سر درمیآورند؟ ساختمان اصلی را حدس زدیم و نقشه سفارت را
با حدسهای قریب به یقین درآوردیم که در کجاها چه فضاهایی
وجود دارند و براساس یک شناسایی اجمالی از منطقه ،اقدامات
خودمانراسازماندهیکردیم.
واردالنهمیشــویدوطبعاًچندساعتیطولمیکشدتابر
محیطمسلطشویدوســاختمانهارابگیریدواشرافکامل
پیداکنید.اولیناقدامیکهبچههایالنهبعدازتسخیرانجام
میدهند،چیست؟
تا به ساختمانهای مختلف مسلط بشویم طول کشید .آنها درها
را بسته بودند و معلوم بود که سفارت امریکا طرح حفاظتی دارد.
مخصوصــاً به دو دلیل این کار را کرده بودند .دلیل اول این اســت
که سابقه تسخیر النه توسط چریکهای فدایی خلق وجود داشت
و آنها آمادگی داشتند که ممکن است باالخره یک موجی بیاید.
بحــث دوم هم این بود که لبه تیز حمالت انقالب اســامی ایران
به ســمت امریکا بــود .مخصوصاً کــه امــام(ره) دو روز قبــل از آن
اطالعیهای را صادر کرده و به طالب ،دانشجویان و دانشآموزان به
مناسبت فرارسیدن 13آبان و کشته شدن دانشآموزان پیام داده و
آنها را متوجه وظیفه بزرگی در مقابل امریکا کرده و گفته بودند که
اعتراضاتشان را گسترش بدهند .بنابراین طبیعی بود که سفارت
امریکا طرح حفاظتی داشته باشد و ما با گاردهای مختلف مواجه
شــدیم .ســد اول این بود که تفنگدارها با گاز اشــکآور و اسلحه در
مقابل ما ظاهر شدند و از گاز اشکآور هم استفاده کردند.
تیراندازیچطور؟
نــه ،تیرانــدازی نکردند .معلوم بود که دســتور داشــتند تیراندازی
نکنند .بعد هم برای ما یقین شد که از واشنگتن به اینها بالفاصله
دســتور دادنــد کــه فقــط مقاومــت کنیــد .در ایــن زمانی کــه اینها
میخواســتند مقاومت کنند ،ما نمیدانســتیم چــه اتفاقاتی دارد
میافتــد .بعدها فهمیدیم بســتن درها و مقاومــت آنها به خاطر
این بود که میخواســتند برای چند تا کار زمان بخرند .معلوم بود
که برای این کار هم دستور گرفتهاند ،آنها در این فاصله تمام اسناد
طبقهبندی شــده فوق ســری را از همه اتاقها جمع و آنها را پودر
کردنــد که احیا هم نشــدند .اما آنهایی را که طبقهبندی داشــتند،
اهمیتسریاولرانداشتند،رشتهرشتهکردند.ماشینهایبزرگ
رشتهکن ،توده عظیمی از اسناد رشته شده را درست کرده بودند.
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