دکتر طیبه ضرغامی ،از دانشجویان «النه» بود که امروز متخصص رادیولوژی ،سونوگرافی و سیتیاسکن است.
او خواهر عزتاهلل ضرغامی است که در دوران حضور در سفارت ،آموزش نظامی دید و پاس هم میداد و هر
كسی كه از محوطه سفارت عبور میكرد ،از او اسم شب را میپرسيد.

طیبه ضرغامی:

در فاصله پاس دادن عقد کردم
چه شــد که دانشــجویان تصمیم گرفتند النه جاسوسی را
تسخیرکنند؟
یــک روز قبــل از  ۱۳آبان  ۵۸از ما به عنوان انجمنهای اســامی
دانشــکدههای مختلــف دانشــگاه تهــران کــه از مجاهدین خلق
جدا شــده و طرفدار امــام بودیم ،از طــرف آقای حبیب بیطرف
که بعداً نماینده دانشــگاه تهران در شــورای مرکزی سفارت شد،
دعوت کردند که در جلسهای شرکت کنیم .در شمال غربی میدان
انقــاب یک ســاختمان اداری پنج شــش طبقه هســت که نمای
آلومینیومــی دارد و آن موقــع بــه گمانم دســت جهاد ســازندگی
بود ،جلســهای تشکیل شــد .ما مرکزیت دانشــکدههای مختلف
دانشــگاه تهران بودیم و دور میز بزرگی نشستیم و آقای بیطرف
بــرای ما صحبــت کردند و گفتند بعد از پیامی که امــام دادند ،ما
بــا بچههایــی از دانشــکدههای دیگر ،از جمله دانشــگاه شــریف،
پلیتکنیک و دانشــگاه ملی که هنوز اسمش شهید بهشتی نشده
بــود ،بــه توافق رســیده بودیم که حرکتــی را در راســتای پیام امام
انجام بدهیم .امام دو سه روز پیش پیام داده بودند و این فکر در
ذهن ما شکل گرفته بود که امام در واقع به ما ایده داده بودند که بر
دانشجویان است حرکتی را انجام بدهند و به امریکا فشار بیاورند.
ایدهای که در جلسه مطرح شد و همه ما پذیرفتیم و ایشان را هم
بهعنوان نماینده دانشــگاه تهــران در مجمعی که داشــتند برای
روز بعــد یعنــی  ۱۳آبــان را انتخــاب کردیــم ،این بــود که حرکتی
را انجــام بدهیم .االن بعد از ســی و چند ســال ،آنچــه که از عمق
این حرکت در ذهنم هســت این اســت که باید اعتراض و حرکت
الهی بکنیم .هر روز در سراســر کشــور و در تهران و جلوی سفارت
تظاهرات میشد ،ولی ما فکر کردیم باید حرکت مهمتری انجام
بدهیم و مثالً به داخل النه جاسوسی برویم و تحصن کنیم یا در
داخل النه جاسوســی اعتراض کنیم ،شــاید صدایمــان به عنوان
دانشــجو به گوش دنیا برســد .چون ما افراد ناشناختهای نبودیم
و همه در دانشــکده پزشکی میدانستند که ما بچههای مسلمان
و درسخوانی هســتیم و اهل شرارت نیستیم .چنین جمعی که
ترکیبی از دویســت سیصد نفر دانشجویان شناخته شده دانشگاه
تهران و ســایر دانشگاهها بود ،میتوانستند جمع بشوند و صدای
این اعتراض را به دنیا برسانند .بنابراین اصالً بحث گروگانگیری
نبــود .مــن روی این نکتــه تأکید میکنم که ما بــه آنجا نرفتیم که
گروگانگیری کنیم ،بلکه میخواستیم براساس ایده امام حرکتی
را انجــام بدهیــم .این حرکــت باید شــتاب ،برد و هــدف باالتری
را نســبت بــه چیزهایی کــه داشــت در روزهای گذشــته در کشــور
اتفــاق میافتاد تعقیــب میکرد .باالخره به این نتیجه رســیدیم
کــه برای روز  ۱۳آبان قرار بگذاریم .مردم روز  ۱۳آبان که ســالگرد
کشــتار دانشآمــوزان بود به طرف دانشــگاه تهــران میرفتند .ما
میتوانســتیم از این فرصت اســتفاده کنیم که مردم کمکم با ما
قاطی بشــوند و قضیه از دســت ما در نرود ،چون اگر عده دیگری
میآمدند ،مسأله کالً لوث میشد.
من دانشجوی سال دوم پزشکی بودم .این توافق را کردیم و برای
فردا صبح قرار گذاشتیم که ساعت  10صبح جلوی النه جاسوسی
یکدیگــر را ببینیــم .بچههایی کــه از قبل کار کــرده بودند ،زحمت
بیشــتری کشــیده و از ســاختمانهای مجاور آنجا عکس گرفته و
ساختمانها را شناسایی کرده بودند که کدام یکی ساختمان اسناد
اســت ،کدام مقر اقامتشــان و کدام ســاختمان مربــوط به صدور
ویزاســت و به بهانههای مختلف وارد ســفارت شــده و یک نقشه
کلــی از ســفارت تهیه کرده بودند .من در دانشــگاه تهــران بودم و
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این جلسه را در آنجا داشتم و برادر من آقای مهندس ضرغامی
هم که در سال اول دانشکده پلیتکنیک بودند ،چنین جلسهای را
در دانشگاهشــان داشتند ،ولی مســأله به قدری سری بود که شب
کــه به خانه برگشــتیم ،اصالً به هــم اطالع ندادیم که قرار اســت
چه کار کنیم و مثالً من خبر نداشــتم که قرار است پلیتکنیکیها
هم بیایند .البته در سطح شورا ،نمایندگان دانشگاههای مختلف
بــا هــم در ارتبــاط بودند و میدانســتند کــه از دانشــگاههای دیگر
هم میآیند .من چون خوابگاهی نبــودم و ما هیچوقت بیرون از
خانه نمیخوابیدیم ،آن شــب به مادرم گفتم ما داریم به جایی
میرویم و ممکن است شب نیاییم ،شما نگران نشوید و بدانید که
جای مطمئنی اســت .فردا ساعت  ۷یا  ۸صبح به محل قرارمان
رفتم و آنجا تقســیم کار شــد که چه باید بکنیم .من چادری بودم
و یکســری بازوبند و عکسهای امام که تهیه شــده بود ،دست ما
ی از خواهرها از جمله مــن چوبهایی به قطر ،۱۳
بــود .به بعضــ 
 ۱۴سانت داده بودند که ما اینها را زیر چادرهایمان داشته باشیم،
چون احتمال میدادیم که به ما حمله بشود و این چوبها وسیله
دفاعــی ما بودنــد .آن روز این احتمــال را میدادیــم که به فیض
شــهادت نائل بشــویم که توفیقش را نداشــتیم .ما میدانســتیم
کــه میخواهیم وارد ســفارت امریکا بشــویم و آنها اســلحه دارند
و ما چند دانشــجو بودیم و قرار هم نبود از اســلحه استفاده کنیم.
عدهای داشتند به طرف دانشگاه تهران میرفتند که در مراسم۱۳
آبان شــرکت کنند و ما داشتیم در خیابان تخت جمشید که حاال
خیابان آیتاهلل طالقانی شده بود ،در جهت خالف آنها به طرف
النه جاسوسی میرفتیم .برای یک لحظه چادرم کنار رفت و یک
دانشآموز هفت هشــت ساله فریاد زد« :این خانم را ببینید ،زیر
چادرش چوب دارد ».آن روزها ممکن بود هر کســی در هر جایی
منشــأ فتنهای بشــود ،در حالی که این وسیله دفاعی ما بود .به هر
حال هر چند نفر با هم از کوچههای فرعی به طرف النه جاسوسی
حرکــت کردیــم .فکــر میکنــم حــدود ســاعت  10بود کــه همه از
دانشکدههای مختلف به هم پیوستیم و طبق قرار قبلی عدهای از
بچهها از دیوار باال رفتند و قفل در را باز کردند و ما داخل رفتیم و
بچهها در را بستند ،چون اگر دیگران داخل میآمدند ،مسأله قاتی
پاتی میشد .ما به النه جاسوسی وارد شدیم.
درجمعیکهداخلسفارترفتیدچندخانمبودوچندآقا؟
تخمینــی که حدوداً زده شــد ،حدود  ۲۵۰تــا  ۳۰۰نفر بودیم ،ولی
کســی آمار دقیقی ندارد ،ولی وقتی وارد عملیات شــدیم ،همان
شب عدهای از دانشجویان ،از جمله بعضی دانشجویان دانشکده
پزشــکی رفتنــد ،چــون فکــر میکردنــد که ممکن اســت تــرم ما
قولق بشــوند و عمالً هم همینطور
مشــکلدار و درسهایمان ت 
شد ،چون خود من در آن ترم بیشتر از یکی دو واحد پاس نکردم.
بنابراین خیلیها آن شــب رفتند و خیلیهای دیگر در شــبهای
بعد اضافه شدند .جمعیت متغیری بود .من سرشماری نکردم
و در جایی هم رقم دقیق خانمها و آقایان را نخواندم ،ولی به هر
حال با این تعداد وارد النه جاسوســی شدیم .ما با این هدف وارد
النه جاسوسی شده بودیم که داشتیم میدیدیم چندین ماه بعد
از انقالب و ســاقط کردن رژیم شــاه ،همچنان رد قوی پای امریکا
از معضالت مملکت و به ســازمان نرســیدن انقالب وجود دارد،
کمــا اینکه حاال هم داریم میبینیم در کشــورهایی کــه رژیمهای
اســتبدادی خود را ســرنگون کردهاند ،برای دســتیابی به استقالل
باید یک فرایند طوالنی را طی کنند و فقط با رفتن ،مسألهشان حل
نمیشود .ما داشتیم این موضوع را میدیدیم ،در نتیجه نسبت
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به امریکا بغضی داشــتیم که اجازه نمیداد به اهدافی برسیم که
برایــش مثالً در  ۱۷شــهریور آن همه شــهید داده و ســالها تالش
کــرده بودیــم .ما با این ایده وارد ســفارت شــدیم کــه میخواهیم
صدایمان را به دنیا برســانیم و نهایتاً فکر میکردیم چند ســاعت
یا حداکثر دو ســه روز این حرکــت را ادامه بدهیم و اصالً تصورش
را هم نمیکردیم که آنقدر طول بکشد .خود من در شش ماه اول
تا عید آن سال ،فقط به اندازه چند ساعت پاس گرفتن از سفارت
در شــمالی ســفارت یک دفتر ورود و خروج داشت و ما
باال آمدمِ .
پــاس مینوشــتیم که مثالً طیبه ضرغامی یکســاعت و ســاعت
چهار برگشــت .به منزل میرفتیم و لباســمان را برمیداشــتیم و
برمیگشتیم .در یکی از این پاسهامن رفتم ،عقد کردم و برگشتم.
یا مثالً میرفتیم نمازجمعه و برمیگشتیم .ما نمیدانستیم وارد
فرایندی میشویم که  ۴۴۴روز طول میکشد.
البته دو ســه ماه قبل از ما هم حرکت مشابهی صورت گرفته بود که
نافرجام مانده بود ،چون برنامهریزی ما را نداشــتند .برنامهریزی ما
براساس راهنمایی امام صورت گرفته بود و یک سری افراد شناخته
شــده از تمام دانشــکدههای دانشگاه تهران و شــریف و پلیتکنیک
و ...بودیــم .مــا آدمهایی نبودیم که ســر خــود کاری انجــام بدهیم،
بلکــه بــا برنامهریــزی آمــده بودیم تا در مســیر فرمان امــام حرکت
اعتراضآمیــزی را انجــام بدهیم .از قبل هم تجربهای نداشــتیم که
باید چه کار کنیم .وارد ســفارت شــدیم و اولین چیزی که یادم است
نشــانهگیری کماندوهــا پشــت پنجرهها بــود .ما هــم از اینکه فضای
جدیدی را تجربه میکردیم بهتزده بودیم .آنها به طرف ما شلیک
نکردند ،چون تصور میکنم که آنها هم به این نتیجه رســیده بودند
که ما آدمهای موجه و تأییدشدهای هستیم و کار ما هم خطا نیست
و آنها هم دیگر پایگاهی ندارند و در یک معادله به این نتیجه رسیده
بودند که به طرف ما شلیک نکنند .مانده بود که ما به قسمت اسناد و
ساختمان اصلی مرکزی وارد بشویم .تمام پنجرههای این ساختمان
با میلههای آهنی پوشــیده بودند .دقیقاً یادم اســت که ســاعت یک
و نیــم ،دو بعدازظهر دیگر خســته شــده و هیچ چیــزی هم نخورده
بودیم .به قسمتهای پشتی ساختمان رفتیم و یکی از بچهها کشف
کــرد که یکی از میلههای زیرزمین را که به ســاختمان اصلی منتهی
میشــود ،بــا زور میشــود از جا کنــد .بچههــا آن را به زور کشــیدند و
باالخره به اندازه عبور یک نفر راه باز شــد که رفت و در را باز کرد و ما
وارد ساختمان اصلی شدیم و آنها شروع کردند به مقابله کردن .گاز
اشکآور انداختند و قدم به قدم حرکتهایی را انجام دادند و ما هم
گام به گام پیش رفتیم ،چون این حرکت نه برای آنها قابل پیشبینی
بود ،نه برای ما .گاز اشــکآور انداختند و به این شکل مقابله کردند،
ولــی هجوم بچههــا و قاطعیتی که نســبت به این حرکت داشــتند،
موجب شــد به این نتیجه برســیم که میتوانیم از وجــود اینها برای
رساندن پیاممان به دنیا استفاده کنیم .در طول مدت  ۴۴۴روزی که
اینها در سفارت بودند ،به شهادت تاریخ و به شهادت همه کسانی که
خاطراتی را از آن روزها ثبت کردهاند و به شهادت خاطراتی که خود
گروگانها نوشتهاند ،کوچکترین آسیبی به هیچیک از آنها نرسید.
ممکن بود خود ما نان و پنیر مانده بخوریم ،ولی بچهها قطعاً برای
همه آنها صبحانه تازه تهیه میکردند.
حدود ســه ســاعت طول کشــید تا بچهها وارد ســاختمان مرکزی
شــدند و آنجا را تســخیر کردنــد .تعدادمان زیــاد بود و بــا اهلل اکبر
و قاطعیــت وارد شــدیم .افراد مســتقر در آن ســاختمان که بعداً
گروگان گرفته شــدند ،راهی غیر از این نداشــتند که تسلیم بشوند
و بــرای مقابلــه به مثل بایــد همه راههــای دیگر را رفتــه و حتی از
گاز اشــکآور هم اســتفاده کــرده بودند ،ولی همه مــا آمادگی این
را داشــتیم که ما را به رگبار ببندند .وقتی شــما با جمعیتی مواجه
میشــوید که چنین تفکری دارد ،مقاومت از شــما سلب میشود.
مــا مجبور بودیم از این افراد برای رســاندن پیام خود به دنیا که با
همین هدف وارد ســفارت شــده بودیم ،استفاده و آنها را در جایی
مســتقر کنیــم .مثالً خــود ما دســت و چشــم خانمها را بســتیم و
آنها را پایین آوردیم ،چون باید اینها را اســکان میدادیم که بعداً
دربارهشــان تصمیمگیری کنیــم .آنها هم در مقابــل ما مقاومت
نمیکردند .بهرغم احساس ضدامریکاییای که همه ما داشتیم،
بانهایت مالیمت و مدارا رفتار کردیم .من که یادم نمیآید از کسی
رفتار بیادبانه یا خارج از قاعدهای دیده باشــم .اســتفاده از ســاح
و توســل به رفتار خشــونتآمیز کامــاً ممنوع اعالم شــده بود .ما
فقط میخواســتیم ثابت کنیم که اینجا صرفاً یک سفارت نیست

