ً
اساسا متوجه قضیه طبس نشدیم .فکر میکنم ساعت حدود  6صبح بود که به شورای پنج نفره خبر دادند که خبرنگاران داخلی
ما
و خارجی جمع شدهاند و میخواهند ببینند موضع شما نسبت به ماجرای طبس چیست؟

درنظر داشــتیم ،ولی وقتی یقین کردیم که امیر انتظام با ســفارت
امریکا مراوده داشــته ،این ســند را نمیتوانستیم افشا کنیم ،چون
پناهندهمیشدبه...
سفیرکشورمادرکشورهایاسکاندیناویبود.
بله ،سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی بود و یقیناً اگر این سند
افشــا میشــد ،او به آنجــا پناهنده میشــد .ما قبــل از اینکه چنین
اســنادی افشــا بشــوند ،مراتب را با دفتر حضرت امام ،مخصوصاً
مرحوم آسید احمد آقا در میان میگذاشتیم .حق نظام بود که در
چنین مواردی تصمیمگیری کند و حق ما دانشجویان نبود.
یعنیمسائلحساسرابادفترامامچکمیکردید.
بلــه ،هماهنگــی میکردیم کــه چنین ســندی وجــود دارد .چه کار
کنیم؟ بعد به این فکر افتادیم که قبل از اینکه ســند افشــا بشــود،
امیر انتظام را در قالبی برگردانیم .او قطعاً خودش میدانست که
ممکن اســت از النه چه اســنادی علیه او دربیایــد و خائف بود .ولو
اینکه دقیقاً نمیدانست چه چیزهایی ،ولی احتمال میداد .ما در
این قالب که با سفرای کشورهای اسکاندیناوی کار داریم ،فراخوان
هماهنگ شدهای را از طریق وزارت خارجه انجام دادیم و وقتی که
آمد ،او را دستگیر کردند و مطالب را به او گفتند و او هم اقرار کرد.
داخلالنهاوراگرفتند؟
نخیر،باحکمقضاییدستگیرشکردند.
یعنیبادعوتدانشجویانخطامامبهایرانبرگشت؟
بــا دعــوت ما نبــود .بــا کارســازی مــا و از طریــق وزارت امورخارجه
برگشت.خواستهمابود.
ماجرایسندبنیصدرچهبود؟
بنیصدر فردی اســت که طبق اســناد النه جاسوســی میخواست
به افســران النه جاسوسی تقرب پیدا کند و به امریکاییها مشورت
بدهد.
مشاورهاقتصادی.
منتهــی دغدغهاش این بود که حاال اگر تقرب پیدا کنم ،این تقرب
مــن جوری نباشــد که بــرای آینده من ناجــور دربیاید .شــکل کار را
بررســی کردند و چــون رشــته او اقتصاد بود ،تصمیــم گرفتند این
همکاری را در قالب مشــاوره اقتصادی صورت بدهند ،ولی مسأله
فراتر از مشاوره اقتصادی بود .وقتی که کسی از یک سفارت بیگانه
پول میگیرد و برایش خدمات اقتصادی یا هر کار دیگری را انجام
میدهد ،دیگر تکلیفش مشــخص هســت که چه وضعیتی دارد.
معنایش از نظر عرف ،جاسوسی است.
شــماایــنســندرابازیابــیکردیــدوطبیعتاًچونمســأله
حساسیبودبهدفترامامگفتید.
بله.
بعدچهشد؟
بعد منتظر واکنش از طرف سیســتم قضایی و دســتگاههای دیگر
بودیم.ماکهنمیتوانستیماقدامقضاییبکنیم.
شماتکلیفخودتانراانجامدادهبودید.
بله ،تکلیف ما حفظ امانت ،احیای اسناد و اطالعرسانی به مبادی
بود .بقیه کار که چه کسی چه کسی را دستگیر کند و چقدر اسناد را
معتبر بداند یا نداند ،ما نبودیم .وظیفه ما نبود.
آقایامیرانتظامجاسوسبود؟
بله ،از نظر من جاسوس بود.
چرا بعضی از دانشــجویان خط امام دارند میگویند ما در
حقامیرانتظامتندرویکردیم؟
مــن نمیدانــم مبانــی افرادی کــه این حــرف را میزنند چیســت
و اساســاً چــه کســی ایــن حــرف را زده .در قوانین موجود مــا ،برای
جاسوسی از یک سال تا چندین سال و حتی اعدام حکم میدهند.
بســتگی دارد که آن جاســوس چقــدر اطالعات حیاتی کشــور را به
بیگانه داده باشــد .ممکن است بگوید این حکم قضایی متناسب
باحدجاسوسیامیرانتظامنبوده،ولیایندستگاهقضاییاستکه
حد جاسوسی و مجازات متناسب با آن را تعیین میکند .اظهارنظر
افراد و دانشجویان مثل بنده در اینجا نافذ نیست ،چون قاضی...
بعضــی از تســخیرکنندگان النــه بــا یک حالــت ندامتی
میگوینــدما،یعنیبچههــایالنه،درحقامیــرانتظامجفا
کردیم .شــما جزو پنــج نفر اصلی هســتید .به نظر شــما جفا
کردید؟
من در این قلمرو نظرم این است آن کسی که تشخیص میدهد،
دستگاه قضایی است که تشخیص داد .باالتر از دستگاه قضایی که

آن حرکت در آن
شرایط ،همانطور
که امام فرمودند
انقالبی بزرگتر
از انقالب اول
است ،چرا؟ چون
االن در بازشناسی
روندهاست که
میبینیم امریکا
یعنی چه

در این مسائل کسی نمیتواند وارد بشود.
فصلالخطاباست.
همینطور است .منطقی نیست که کس دیگری ورود کند .حاال اگر
کسی معتقد است که نسبت به ایشان ظلم شده ،قضاوتش نسبی
است .همکاری با بیگانگان و تعیین حد مجازات جاسوسی نسبی
اســت .ممکن اســت این تشــکیک به نســبت میزان همکاری امیر
انتظامدرزمینهجاسوسیصورتبگیردکهیکنظرشخصیاست.
بعدازحادثهطبسدرالنهچهخبربود؟
ما اساساًمتوجه قضیه طبس نشدیم .فکر میکنم ساعت حدود6
صبح بود که به شورای پنج نفره خبر دادند که خبرنگاران داخلی
و خارجی جمع شدهاند و میخواهند ببینند موضع شما نسبت به
ماجرایطبسچیست؟
وشمااصالًنمیدانستیدماجراچیست.
همینطــور اســت .رفتیم دنبال این کــه ببینیم ماجــرا از چه قرار
است و متوجه شدیم که امریکاییها یک نقشه پیچیده صددرصد
دیوانهوار و غیرعقالیی را طراحی کردهاند ،چون هدف نقشهشان
ایــن بــود که حاال کــه راهحلهــای دیپلماتیــک برای حل مســأله
گروگانهاجوابندادهـچونکارترهمازطرفافکارعمومیامریکا
سخت تحت فشار بود و هم حیثیت امریکا در سطح بینالمللی
بر باد رفته بود ـ برای حل مسأله به راهحل نظامی متوسل بشوند.
ناچــار بودنــد ایــن کار را بکننــد ،ولی حرکتشــان کامالً دیوانــهوار و
پرهزینهوپرریسکبود.
بعدازآنشماگروگانهاراتقسیممیکنید.
ما نمیدانستیم چه اتفاقی افتاده .وقتی پیگیری کردیم که قصه
چه بود؟ از کجا آمدند؟ نقشه راهشان را درآوردیم .چرا در طبس
زمینگیر شــدند و آن طوفان شــن چگونه بوده؟ اطالعاتمان را به
روز کردیم و حضرت امام هم سخنرانی فرمودند که شنها مأمور
خــدا بودند و واقعاً هم همینطور بود .چــون اگر میآمدند ،برای
آزادی گروگانها نمیتوانســتند کاری بکنند ،ولــی هم به ما و هم
به گروگانها لطمه میزدند و آبروی خودشان هم بدتر میرفت.
با اینکه زبدهترین نیروهای ویژه امریکا برای این کار انتخاب شده
بودند و در صحرای طبس دچار طوفان شــن شــدند و این قضیه
الهــی و خــدادادی روی داد ،ولــی بــه نظر من اگر هــم میآمدند،
هدفشانمحققنمیشد.
شــما گروگانها را در شــهرهای مختلف تقسیم میکنید.
در این زمینــه روایتهای مختلفی وجــود دارند .بعضیها
میگویند گروگانها به بعضی از شــهرها نرفتند ،ولی اعالم
رسمیشدکهرفتهاند.بهبعضیشهرهارفتندکهاصالًاعالم
نشــد .چگونه تدبیر کردید؟ با سپاه هماهنگ بودید؟ قضیه
چهبود؟
وقتی که امام روی حرکت ما تأیید رسمی گذاشتند ،ما برای بحث
امنیتیحفظگروگانهاتدابیریراداشتیم.
چهکارکردید؟
مثالً سالح گرفتیم .برای تسخیر سالح نداشتیم ،ولی بعد که امام
رسماً تأیید کردند ،حفاظت از گروگانها به عهده ما بود که آسیب
نبینند .برای این کار الزم بود که آموزش نظامی ببینیم و با ســپاه
قرار گذاشتیم و سپاه به همه دانشجویان آموزش نظامی و کیفیت
استفاده از سالح را داد.
درخودالنه؟
بله ،بعد ســاح دریافت کردیم که خطای کاربردی وجود نداشته
باشد یا کمتر وجود داشته باشد و مسلح شدیم و با سالح حفاظت
میکردیم.
یعنیچندروزاولشمابودیدوگروگانها.چهجوریازآنها
نگهداریمیکردید؟ترسنداشتیدکهبهشماآسیببزنند؟
آنهــا را خلع ســاح کردیم و دیگر دراختیار ما بودنــد و در و پیکر و
قفــل هــم دراختیار ما بــود .وقتی کــه ایــن آموزشهــا را دیدیم و
مســلح شــدیم ،واقعه طبــس پیش آمــد .اگر آنها بــه طبس و به
النــه میآمدند با مقاومت ما روبهرو میشــدند .نمیدانم این در
پیشفرض آنها بوده یا نبوده .عالوه بر این محیط بیرون سفارت
شدید حفاظت میشد .سپاه پاسداران و قوای امنیتی اطالعاتی...
کمیتهها
آنجا را تحت پوشش حفاظتی قرار داده بودند.
حفاظتبیرونازســفارتبهعهدهســپاهوکمیتههابود،
داخلسفارتبهعهدهدانشجویان.

ویــ
ژهنـامه
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آبــان

بلــه ،حلقه بیرونی کامالً مراقب بودند و امریکاییها طبق اهداف
خودشــان نمیتوانســتند اتفاقی را رقم بزنند و فقط ضــرر و زیان
وارد میکردنــد ،امــا وقتی واقعه طبس انجام شــد ،مــا دیدیم که
ممکن است این ماجرا در قالب طرحهای دیگر یا توسط عوامل
نفوذی آنها تکرار شود و اساساً طرح حفاظتیمان را عوض کردیم
و بهجای اینکه گروگانها در یک جا باشــند ،آنها را به اســتانهای
مهمی چون اصفهان ،تبریز ،قم ،مشهد ،یزد و ...بردیم.
درآنجادرکجانگهداریمیشدند؟
بــا مبــادی رســمی هــر شــهری هماهنــگ کردیــم و جاهــای
حفاظتشدهای را در اختیارمان قرار دادند.
پادگان؟
نه ،ســاختمانهای مخصوص حفاظتشــدهای بــود که مقررات
حفاظتینسبتبهآنهااعمالمیشد.
تلخترینخاطرهشماازالنهجاسوسیچیست؟
مــن از النه جاسوســی خاطره تلخی ندارم .هرچه هســت خاطره
شیریناست.
درجاییاذیتنشــدیدیابهشــمافشــارنیامدیااحساسغربت
نکردید؟
وقتی که افرادی مثل بنیصدر که آن موقع هنوز ماهیتش معلوم
نشده بود ،میآمدند و میگفتند شما از چریکهای فدایی هم بدتر
هستید ،معلوم است که در روحیه ما اثر میگذاشت ،ولی ما اتفاقاً
قویتــر میشــدیم .یا وقتی قضیــه طبس پیش آمــد و ما مخاطره
جانی احســاس کردیم ،نه بنده که تمام دانشــجوها گل از گلشــان
شکفته بود که چنین حادثهای اتفاق بیفتد و حتی خون ما بریزد.
یک بازنمایی رســانهای وجود دارد و بیشــتر رســانههای خارجی
سعی میکنند این را پررنگ کنند و آن هم این است که تأکید دارند
دانشجویانخطامامازایناقدامشانپشیمانهستند.بهاینمعنا
کهفکرنمیکردنداقدامشــاناینقدرهزینهزاباشــد.شمابهعنوان
یکی از پنج نفر ،االن که به 40سال قبل نگاه میکنید ،حس میکنید
اشتباهکردهایدیانه؟
اوالً دانشــجویان خــط امام که بنده یکی از آنهــا و جزو آن پنج نفر
هســتم ،به هیــچ وجــه منالوجوه نــه تنهــا در آن کار تجدیدنظر
نکردهام و مخالف نیستم ،بلکه معتقدتر شدهام که آن حرکت در
آن شرایط ،همانطور که امام فرمودند انقالبی بزرگتر از انقالب
اول است ،چرا؟ چون االن در بازشناسی روندهاست که میبینیم
امریــکا یعنی چــه .تصویری که ملــت ما امــروز از امریــکا دارد به
مراتب بدتر از زمانی است که انقالب پیروز شد .ابعادش را هم در
این فرصت اندک نمیشود باز کرد .کسی که امضا و تعهد خودش
را زیر پا بگذارد و به یک ملت فشار بیاورد و نفت و بانک و اقتصاد و
همه چیزش را برخالف قولی که با امضایش داده است ،روی چه
چیز او میشود حساب کرد؟
اگراالنیکیازگروگانهایآنزمانراببینیدبهاوچهمیگویید؟
خط فاصله از زمین تا آســمان بین ما و آنها وجود دارد .آنها تابع
یک دولت امپریالیست و دیکتاتور و چپاولگر هستند و ما تابع یک
نظام مقدس هســتیم و حاضریم برایش جان بدهیم .فاصله از
زمین تا آسمان است .امام تعبیر قشنگ ،ساده و رسایی کرد .وقتی
کــه آنها رابطه را قطع کردنــد ،امام فرمود رابطه مــا با آنها رابطه
گرگ و میش است .این در همه ابعاد صادق است .دیپلماتی که
منافــع این دولت جنایتکار جهانی را حمــل و از آن دفاع میکند،
ربطــی به ما نــدارد و از دیــد ما آن دیپلمات یک جنایتکار اســت.
ممکن اســت معذور یا قصور داشــته باشــد که اینها دیگر مراتب
جنایتــکاری اوســت ،ولــی وقتی کــه حاضر میشــود مأمور چنین
دولتی باشــد ،فاصلهاش از لحاظ فکری و چهارچوب با ما خیلی
زیاد است.
وقتیکهآقایعبدیدرسال 78درپاریسباباریروزندیدارکرد،
شماچهحسیداشتید؟یادتانهست؟
این مالقات از نظر من ناپسند بود .نمیدانم چه هدفی را تعقیب
میکرد؟ باید از خود ایشان سؤال کنید .شاید میخواسته بگوید که
ماباشماخصومتشخصینداشتیم.
گذشتههاگذشته.
گذشتهها گذشته نه .ما با شما خصومت شخصی نداشتیم ،بلکه
یک دعوای چهارچوبداری با دولت شما داشتیم.
دوستداشتیدکهشماجایایشانبودید؟
کهچنینمالقاتیبکنم؟مطلقاًنخیر.
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