ً
دائما شعار میدادند« ،دانشجوی خط امام! افشا کن ،افشا کن» ،وگرنه ما قصد افشاگری نداشتیم ،بلکه اطالعرسانی
مردم
میکردیم و اسمش شد افشاگری

اینهاباسهردهبندیبسیارقویحفاظتی،اسنادراجاییبردهبودند
که ما حتی اگر به ســاختمان اصلی هم دسترســی پیدا کردیم که
کردیم ،تازه اول ماجرا بود ،چون با یک در گاوصندوق شکل بزرگ
مواجه شدیم که رمز آن را هم نمیدانستیم و آن در قابل بازگشایی
هم نبود و سرانجام یکی از گروگانها را وادار کردیم که بیاید و رمز
آنجا را بگوید و وقتی وارد شدیم ،با تودهها و رشتهها روبهرو شدیم.
غرض اینکه آنها هدفشان این بود که با زمان خریدن یکی اسناد را
از بین ببرند و دوم اینکه از طریق امریکا که بالفاصله با رمز اطالع
دادند که چه اتفاقی افتاده ،با دولت موقت تماس بگیرند و به آن
فشار بیاورند که یکجوری غائله را ختم کند که او هم موفق نشد.
مثل اینکه اولیــن کاری که صورت میگیرد این اســت که
توســطآقایموســویخوئینیهابادفترامــامتماسگرفته
میشــود و بــرای حفاظــت از بچهها تضمیــن میخواهند
ومیگوینــدکــهایــنحرکتمثــلدفعهقبلیــکحرکت
مارکسیستینیست.دربارهاینقضیهتوضیحمیدهید؟
شاید مهمترین دغدغه ما این بود که ارکان نظام ،مخصوصاًبیت
امام(ره) احســاس کنند که این یک حرکت غیرخودی و حســاب
نشــده و امثالهــم اســت و لذا تــدارک دیدیم که در ســکوت کامل
خبری نسبت به دولت موقت این کار را انجام بدهیم که توضیح
دادم ،امــا نســبت بــه ارکان مهــم نظــام از جمله بیت امــام(ره)
و مجلــس خبــرگان تدویــن قانون اساســی که از شــخصیتهای
بلندپایهایمثلشهیدبهشتی،شهدایمحراب،آیتاهللمنتظری
و ...تشــکیل شــده بود ،این مطلب در ذهنمان بود کــه باید آنها را
مطلع و همراه میکردیم و توضیح میدادیم کسانی که سفارت را
تسخیر کردهاند ،آدمهایی هستند که شما آنها را میشناسید .مثالً
شهید بهشــتی ،مرا از مدرسه حقانی میشــناخت یا دیگرانی که
ارکان مجلس خبرگان آنها را میشناختند .اینها را انتخاب کردیم
و رفتند و همزمان اطالعرســانی کردند .آقای خوئینیها را هم که
دفتر امام میشــناختند و ایشــان هم از دانشــجوها اطالع داشت،
اطالعرسانی به دفتر امام را به عهده گرفتند .ما در آن واحد ارکان
کشور را متوجه حرکت خودمان کردیم که اوالً اینها معتقد و مقلد
امامهستندوکمونیستومارکسیستومنافقوپیکاریوامثالهم
نیستندوخیالتانراحتباشد.
کــهپیامامامآمدکهخوبجایــیراگرفتهایدوآنجارانگه
دارید.
اولین پیامی که بعد از اطالعرســانی به محضــر امام به ما واصل
شــد ،صحنه را از اینرو به آن رو کرد ،چون خیلی دغدغه داشتیم
که امام با این موضوع چگونه مواجه خواهند شد .میدانستیم که
دولت موقت فشار خواهد آورد که این کار را هم کرد و موفق نشد و
استعفا داد و امام هم استعفایشان را قبول کردند.
بهخودشماهمفشارآوردند؟تلفنی،تهدیدیو...
بله ،خیلی هم زیاد.
چگونه؟توضیحمیدهید؟
مثالًآقایبازرگانقبلازاینکهاستعفابدهدواماماستعفایایشان
را قبول کنند ،به النه جاسوســی آمد .موقعی بود که ناو هواپیمابر
امریکا هم به سمت خلیج فارس حرکت کرده بود.
وموضوعهمرسانهایشدهبود.
بلــه ،آمــد و بــه ما گفت که شــما با چــه جرأتی در این ســاختمان
هستید؟ هر آن ممکن است امریکاییها بیایند و اینجا را بمباران
کنند و شما از بین بروید.
پاسخشماچهبود؟
شــور انقالبی اساســاً اجازه نمیداد که ما بــه این حرفها تمکین
کنیم و ســرمان هم درد میکرد که اگر خون ما به درد منافع ملی
میخورد ،در یک جایی ریخته شود و به هیچ عنوان به این حرفها
اعتناکهنکردیمهیچ،بعضیازدوستانحتیاینحرفرامسخره
کردنــد که آقــای بــازرگان با چــه دیدگاهی چنین حرفــی میزند.
بعد که امام موضعگیری کردند و فرمودند« ،امریکا هیچ غلطی
نمیتواندبکند».آنتفکرپیشاینتفکر...
رنگباخت.
طبیعی است ،چون خیلی با هم فاصله دارند.
پسباخبرگانهمتماسگرفتید.
بله.
تلفنزدیدیاکسیرفت؟
حضوریرفتند.
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بله.

باآقایمنتظریوشهیدبهشتیصحبتکردند؟

شــمابهنیتیکتحصنیــااعتراضدوســهروزهبهالنه
رفتیــد.پیامامامکهمیآیدکهخوبجایــیراگرفتهایدورها
نکنیــد،طبیعتاًاینتصمیــمعوضمیشــودویکچارتی
شــکل میگیرد و شــورا تدبیر جدیدی میچیند کــه ماندگار
بشوید.شماچهکارمیکنید؟
مرحلهای که دانشجویان تصمیمگیری و اقدام کردند با وقتی که
امام وارد موضوع شدند ،اساساًاز زمین تا آسمان فرق میکند .افق
مــا بیش از یک ســال و  444روزی که اتفــاق افتاد نبود .افق ما یک
افــق چند روزه اعتراضی بود و شــعار اصلی ما هم محکوم کردن
پذیرش شــاه توســط امریکا و برگرداندن او بود .اما وقتی امام وارد
شدند و پیام ایشان از طریق سید احمد آقا به ما منتقل شد ،نشاط
جدیــدی در دانشــجویان بــه وجود آمــد و تمام ابهامــات ذهنی و
دغدغهها و نگرانیهایشان مرتفع شد و فهمیدیم کاری کردهایم
که مورد رضایت رهبر و ولی امر ما قرار گرفته اســت .مخصوصاً با
اعتقادی که این تیپ دانشجوها به حضرت امام داشتند که اعتقاد
بسیارراسخیبود.
ما در خاطــرات خواندیم که یک شــورای اصلی پنج نفره
وجودداشتوشــوراییبهنامشورایبازو،اطالعات،روابط
عمومی ،تبلیغــات ،ترجمه ،اســناد و ...اینهــا چگونه ایجاد
شدند؟
ما یک سازماندهی اولیه داشتیم مبنی بر اینکه چگونه با کمترین
تلفات و با سرعت و با دقت ،النه جاسوسی را تسخیر کنیم.
چندنفربودید؟
از دانشــگاههایی کــه عــرض کــردم بهصــورت شناســایی شــده،
بهصورت مخفیانه و زبان به زبان و ســینه به سینه دعوت صورت
گرفت .اول که نمیشــد شمارش کرد ،ولی بعد که شمردیم بین
 350تــا  360نفر بودیــم .اول حدود  400نفــر در قالب تظاهرات،
خودمان را سازماندهی و تقسیم کردیم.
ولی بچههایی که در داخل ســفارت ماندند و سازماندهی
شدند،زیر400نفربودند.
بله
بعدچارتبندیشــدوشماباپدیدهایبهناماسنادروبهرو
شدید.
بله،یکچارت اولیهداشتیمکهدرآنچارتبخش اسنادوترجمه
اسناد و احیای اسناد وجود نداشت ،چون نمیدانستیم که...
باچهچیزیمواجهمیشوید.
ولی بخشی را که گروگانها را نگهداری کند و آسیبی به آنها نرسد
و آنها هم به ما آسیب نرسانند که بخش عملیاتمان بود ،داشتیم.
بخــش روابط عمومــی و اطالعیه صادر کردنها بــود که خود من
مسئولش بودم که مواضعمان را چگونه بگوییم ،اطالعیههایمان
را چگونه صادر کنیم ،به مصاحبهکنندگانی که طبیعتاً میآمدند
چه پاســخهایی بدهیم و مواضعمان را چگونه تشــریح کنیم که
بخش روابط عمومی و اطالعرســانی ما بود .بخش ســاماندهی و
پاسخ دادن به ابراز احساسات مردم را هم پیشبینی کرده بودیم،
ولی نه به این قدرت.
اینحجمراتوقعنداشتید.
هر روز که گذشــت این بخش قویتر شــد .مرحوم دادمان یکی از
افرادی بود که در این کار محور بود .تقســیم کار به این شــکل بود،
ولی بعد حسب امر امام که خوب جایی را گرفتهاید و محکم نگه
داریــد ،دیدیم وظیفه دیگری داریم و وظیفه انقالبی ما مضاعف
شد .بخش ترجمه و احیای اسناد اضافه شد .بخشهای مختلف
دیگر که االن جزئیاتشــان یادم نیســت .شــورای بازو هم که اشــاره
کردیــد از اول نبود ،ولی وقتی دیدیم کارها برای ارجاع به شــورای
اصلی و حلقه اول پنج نفره زیادند ،برای ســاماندهی به مسائل و
اجرائیات یک شورای بازو شکل گرفت.
چندنفربودند؟
پنج شش نفر از دانشگاههای مختلف بودند.
دربیــنگروگانهــاشــخصیتیداریــمبهنامآقــایآهِرن
(توماسال.آهرنکهتر48،ساله،تحتپوششافسرکنترل
موادمخدر(مســئولبخشســیادرالنهجاسوســی))کهدر
افشاگریهامطرحمیشودکهایشانرئیسایستگاه CIAدر
تهرانومنطقهبود،چونایستگاهتهران،ایستگاهمنطقهای

آقای بازرگان قبل از
اینکه استعفا بدهد و
امام استعفای ایشان
را قبول کنند ،به النه
جاسوسی آمد.
به ما گفت که شما با
چه جرأتی در این
ساختمان هستید؟

است و در یکی از افشــاگریها بهطور مشخص درباره ایشان
صحبتمیشود.پاسپورتجعلیومهرجعلیورودوخروج
فرودگاهمهرآبادکهاینهاداشتندنشاندادهمیشود.راجعبه
آهرنیکمقدارصحبتکنیدکهچهشــدکهفهمیدیممثالً
آهرن این اســت یا تاماســت آن یکی است؟ افراد مختلف
چهکسانیهستند؟آیاازگروگانهاکسیباماهمکاریکرد؟ما
لیستیداشتیم؟چهاتفاقیافتاد؟
بدیهی بود که ســفارت دارای ســاختاری اســت .این را از خودشــان
پرسیدیم که شما چه کاری به عهدهات بود.
ازکجامعلومبودکهراستمیگویند؟
راستیآزماییمیکردیم.ازاطالعاتیکهمیدادندراستودروغش
درمیآمد .بعد هم دلیلی نداشت که اطالعات دروغ بدهند ،چون
میدانستند که فعالً اسیر ما هستند .منتهی بدیهی است که وقتی
اسنادطبقهبندیشدهراازبینبردهبودندکهبهدستمانیفتند،در
گفتارهاهمتاجاییکهمیتوانستندایننکتهرارعایتمیکردند.ما
هم برعکس مواضع تند پیکاریها و چریکها...
کهمیگفتندبایدمحاکمهواعدامشوند
از صحنه و شعارهای مبارزه ضدامپریالیستی عقب مانده بودند و
میخواستندخودشانراپیشروترنشانبدهندومیگفتندمحاکمه
انقالبــی ،اعدام انقالبــی ،در حالی که در مرام و برنامه اصالً چنین
مسائلیوجودنداشت.
مسعودرجویرابهالنهراهدادید؟
اینها خیلی تالش کردند که بیایند و اعالم همبستگی کنند ،یعنی
خودشان را کشتند ،ولی ما راهشان ندادیم.
چهکارمیکردند؟
در مقابل النه جاسوسی میآمدند .موسی خیابانی و دیگران.
پشــت پرده پیامی آمد که میخواهیــم بیاییم و صحبت
کنیم؟
دقیقاًمیگفتند ما میخواهیم اعالم همبستگی کنیم ،ولی ما قبل
از قضیه النه جاسوســی و از دانشــگاه ،خط مان را از اینها جدا کرده
بودیــم و معنا نداشــت که اینها را راه بدهیم و هــر کاری که کردند،
حتی یکی شان را هم به النه راه ندادیم.
شماجزوپنجنفراصلیشورایالنههستید.اولینسندهای
جاسوســی که پیدا و به شورا منتقل شدند و شــما با پدیدهای
مواجهشــدیدکهفالنآدمکهدردولــتموقتبودهیافالن
کسیکهمانگاهخوبیبهاوداشتیم،آدمکددارسفارتامریکا
از آب درآمــده و چنیــن ســندی در موردش هســت .واکنش
شــماچهبودوآنزماناحساسکردیدکهچهکاربایدبکنید.
میخواهمبدانماینپدیدهافشاگریکهدربچههایالنهشکل
گرفتچگونهبهوجودآمد؟
ما دنبال افشــاگری نبودیم .وقتی که به مردم اطالعرسانی کردیم
که وضعیت اســناد این است ،یکســری پودر و یکسری رشته شده،
طبیعتاً ذهن کنجکاو مــردم و مخصوصاً طبقات تحصیلکرده به
این ســمت رفت که این اسناد چه هستند؟ ما که میگفتیم داریم
بــا کمک فرزندان شــما و تــا جایی که بتوانیــم داریم این اســناد را
احیا میکنیم ،غیر از اینکه خودمان فوقالعاده حساس بودیم که
بدانیم محتوای این اسناد چه هستند ،اما برای مردم و مخصوصاً
طبقاتتصمیمگیروتحصیلکردهکشورمسألهبسیارمهمیبود.
درواقعمطالبهایشکلگرفت.
همینطور اســت .مــا واقعاً قصد افشــاگری نداشــتیم ،ولی وقتی
این مطالبه بحق شــکل گرفت و حق مردم بود که بدانند در آنجا
چــه میگذرد و مخصوصاً وقتی که به امام اطالع دادیم که اســناد
حاوی مطالبی بخصوص در زمینه جاسوسی هستند و امام هم در
سخنرانیهایشان فرمودند آنطور که دانشجویان گفتند اینجا یک
مرکز فساد و النه جاسوسی بوده ،این انتظار و مطالبه تشدید شد.
یعنیدرواقعبهشماتکلیفشدکهاینکاررابکنید.
چارهای نداشتیم و البته حق مردم هم بود که اطالعرسانی کنیم.
مردم هم دائماً شــعار میدادند« ،دانشجوی خط امام! افشا کن،
افشــا کن» ،وگرنه ما قصد افشاگری نداشــتیم ،بلکه اطالعرسانی
میکردیم و اسمش شد افشاگری.
آقایامیرانتظامچگونهدستگیرمیشود؟
وقتی که اســناد امیرانتظام درآمد ،ما وســواس داشــتیم که با یک
درصداحتمالدرمطالبیکهدرایناسنادهست،خطاوجودداشته
باشــد یا تحلیل غلط امریکایی باشد و باالخره یک ضریبهایی را

