عبدالحسین روحاالمینی ،وقتی شنید امام فرمودند «خوب جایی را گرفتهاید ،نگهش دارید» مانند دیگر دانشجویان
دلش قرص شد که تسخیر النه جاسوسی کار درستی بوده است؛ بعدها رژه مردم دور سفارت که تا ماهها طول کشید اثبات
کرد که این حرکت دانشجویی که نهایت برای دو روز برنامهریزی شده بود ،پاسخی به خواست عمومی بود

عبدالحسینروحاالمینی:

همان روزهای اول
نتیجه گرفتیم
چــه فضایــی در ســال 1358بــر جامعــه حاکــم بــود که
دانشــجویان پنج دانشــکده وقت تصمیم گرفتند ســفارت
امریکاراتسخیرکنند؟
بــرای اینکــه بتوانیــد قضیــه آبــان  58یــا به قــول حضــرت امام،
انقــاب دوم را تحلیــل کنیــد ،بایــد کمی برگردیــد و انقــاب اول
را بررســی کنید .چه شــد که در فاصله کمتر از یک ســال از انقالب
اول ،انقــاب دومــی صــورت گرفــت؟ ب ه نظــرم این  9مــاه و چند
روز مقطع بســیار مهمی اســت که در آن ،انقالب آبســتن سلسله
حوادثی شــد و زایمان آن در آبان  58صــورت گرفت؛ حوادثی که
آبســتن انقالب دوم شــد این بود که امریکاییها بعد از بهمن 57
در ایــران ماندند .سفارتشــان کاری کرد که شــبکه جاسوسیشــان
فعال شــد ،البته همه کشــورها بودند و امریکاییهــا در رأس آنها،
شــبکه ســلطنتطلبها و نظامیهای وابســته به رژیم سلطنتی
هم هنوز بودند و حتی آنها امید داشــتند که برگردند .برای همین
یا در ایران بودند یا به کشــورهای اطراف مثل ترکیه و عراق رفته و
امید به بازگشــت داشتند .حتی محمدرضا پهلوی هم خیلی دور
نشــده بــود و طرفهای مصر و بعــداً مراکش رفتــه بود.آنها امید
داشتند برگردند .از کجا این امید را داشتند؟ زیرا صحنه اجتماعی
سیاســی کشــور صحنه پرتالطمی بود و آرامش نداشت .دانشگاه
تهران که ما در آن یک دانشــجوی ساده بودیم ،صحنه درگیریها
و بحثهای گسترده بود .بعضی از دانشکدههای دانشگاه تهران،
مثل دانشکده علوم دانشگاه تهران و دانشکده فنی عمالً زرادخانه
منافقین بود .اینها در سال  59که انقالب فرهنگی شد ،در بعضی
جاها ســنگربندی کردند .بعــد از پیروزی انقالب و اوایل ســال 58
کشور آبستن بسیاری از نامالیمات بود .بعدها معلوم شد جایی که
مرکز فرماندهی ،هدایت ،هماهنگی و بسیاری از این توطئهها بود
وقتی تســخیر شد ،همه آنها فروکش کرد .بسیار جالب است .این
سلسله اعصاب امریکا تمام نابســامانیها را در ایران رقم میزد.

در صحنه سیاسی،دولت لیبرال مهندس بازرگان بنا به اعتمادی
که امام داشتند و میخواستند از همه نیروها استفاده کنند ،سر کار
بود .انقالب در اســتفاده از هیچ کســی از روز اول هیچ محدودیتی
نداشــت .انقــاب مردمی بود و همه را هــم به خدمت گرفت .هر
کسی که در تمام این دههها جدا شد ،خودش جدا شد یا مشکلی
پیدا کرد یا از همراهی بازماند ،والد دأب انقالب یک دأب مردمی
بود و همه اقشار را هم فارغ از بسیاری از مسائلی که این روزها شاید
بــرای خیلیها عجیــب و غریب جلــوه کند ،ولــی آن روزها خیلی
ساده بهنظر میرسید ،به کار گرفته بود .یک انقالب مردمی با یک
رهبر مردمی مثل امام سر کار آمده و همه را به خدمت گرفته بود.
اینهایی که جدا شدند یا دست به اسلحه بردند یا ساز جدایی زدند
یــا تمامیتخواه بودند .مظلومیــت نیروهای انقالب ،مظلومیت
حزباللهیهــا و مظلومیت هواداران انقــاب از روز اول تا به حال
این بوده که همه تمامیتخواهها آنها را به تمامیتخواهی متهم
میکردنــد ،در حالــی کــه آنها همیشــه کنار بودنــد و اوضــاع نوعاً
دست همین کسانی بود که بعدها که از مسئولیت یا منصب کنار
میرفتند ،انقالب و مدافعین انقالب را به تمامیتخواهی متهم
میکردند.
امام انقالب را دو دستی به مهندس بازرگان و تیم ایشان سپردند.
آقای بازرگان مرد متدینی هم بود .خدا رحمتش کند ،ولی کشش
بــار عظیــم انقــاب را نداشــت .خــودش میفرمــود کــه من یک
فولکس واگن هســتم و نمیتوانســت پا به پای مردم و امام مردم
بیاید .چند بار هم استعفا داده بودند .در بعضی از بحرانهایی که
در بهار و تابستان  58رخ داد ،طاقتش را نداشتند و دنبال بهانهای
میگشتند که این منصب را رها کنند و شاید اشغال النه جاسوسی
بهترین بهانهشــان بود که از زیربار این مسئولیت طاقتفرسا رها
بشوند .خالصه کشور وضع آرامی نداشت .در صحنه دانشگاهی،
در صحنه اداره کشور و...

تدارکات و
برنامهریزی
دانشجویان در حد
تهیه چند جعبه خرما،
دو تا بلندگوی دستی
و ...برای اقامت
طوالنی  444روزه
نبود و ً
بعدا اینطور
شد
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وقتی که امریکا شــاه را به آنجا دعوت کرد ،یک عده از دانشــجویان
ایرانی که در امریکا بودند ،تظاهرات و اعتراض کردند که باید شــاه
را بــرای محاکمه به خاطر جنایتهایی که کرده و اموالی هم که به
غارت برده باید برمیگرداندید ،ولی شــما این کار را نکردید هیچ،
تــازه با این کارتان باعث شــدید که این احســاس در ملت ایران به
وجود بیاید که میخواهید او را بازگردانید.
وقتی امام جوانان را به استمداد طلبیدند ،جوانان هم لبیک گفتند
و تصمیــم گرفتند یک حرکت اعتراضی ســادهای بکنند .قرار شــد
دانشــجویان پیرو خط امام به النه جاسوســی وارد بشــوند و آنجا را
برای مدت بســیار کوتاهی اشــغال کنند و بیانیــه اعتراضآمیزی را
بخوانند و جهانیان را به این ظلمی که امریکا بعد از سالها حمایت
از جنایات رژیم پهلوی به ملت ایران روا میدارد ،آگاه سازند.
برنامهریــزی دانشــجویان هــم فوقالعاده ســاده بــود .منتهی این
برنامهریزی ساده برای یک حرکت اعتراضی کوتاهمدت بود .یادم
هست تدارکات و برنامهریزی دانشجویان در حد تهیه چند جعبه
خرما ،دو تا بلندگوی دستی و ...برای اقامت طوالنی  444روزه نبود
و بعداً اینطور شــد ،ولی وقتی مردم فهمیدند ،انگار که یک دمل
سر باز کرده و چرک و خونش بعد از دهها سال جنایاتی که از رژیم
گذشــته و استبداد شاهنشاهی و اســتعمار امریکا و همه کسانی که
در حــق ملــت ایران ظلم کــرده بودند ،بیرون ریخت و یک خشــم
فروخفته مردم باعث شد که شبانهروز در اطراف النه طواف کنند.
یادم میآید که پاییز سردی هم بود و لبوفروشها هم کاسب شده
و شــب تا صبح در گوشــه و کنارها بساطشان را پهن کرده بودند .در
ماههای اول لحظهای نبود که در خیابان طالقانی (تخت جمشید
آن موقــع) مــردم رژه نرونــد و اعالم حمایت نکننــد .این حمایت
مردم و امام که فرمودند انقالبی بزرگتر از انقالب اول در ایران رخ
داده است و بعد هم فرمودند خوب جایی را گرفتهاند ،آنجا را نگه
دارید ،از برنامه اعتراضی ساده چند ساعته و چند روزه شروع شد،
ولی به آن جریانات طوالنی انجامید.
دانشــجوها فکر نمیکردند مثل دفعه قبل که چریکهای
فدایــیریختهوســفارترااشــغالکــردهبودنــد،حاکمیت،
آنها را هم بیرون کند؟ دانشــجوها بــه واکنش حاکمیت فکر
نمیکردند؟بهاینفکرنکردیدکهامام،ســپاهوجبههانقالب
واکنشمنفیبهاینحرکتنشانبدهند؟
این تحلیل وجود داشــت که مخالفتی نخواهد شد یا اگر هم بشود
دوســتان خودشان را برای آن وضعیت آماده کرده بودند و مشکل
چندانــی نبــود .بــرای اینکــه وجه ممیــزهای هــم با حرکــت قبلی
چریکهای فدایی خلق داشته باشند ،لوگویی با تصویر لبخند امام
تهیه شده و هر کدام از آن چندصد نفری که در آن روز میخواستند
این حرکت را انجام بدهند ،نفری یک عکس داشــتند تا از دیگران
تفکیک بشــوند .اگر به عکسهای آن دوره مراجعه کنید ،خواهید
دید که در داخل ســفارت ،همه دانشجویان یکی از این عکسها را
به سینه دارند .هماهنگیها توسط انجمنهای اسالمی دانشگاهها
و دانشــکدهها و در واقــع همــان دفتــر تحکیــم وحــدت آن موقــع
درســت شــده بود ،اما حتی اســم انجمن اســامی را هم روی این
حرکت نگذاشتند و برای اینکه لبیکی به استمداد امام باشد و کسی
هم از این حرکت سوءاســتفاده خاصی نکند ،اســمش را گذاشــتند
دانشجویان پیرو خط امام .ذاتاً با حرکت قبلی فرق داشت ،مضافاً
بــر اینکــه دانشــجویان آمــاده هر چیــزی هــم بودند .احتمــال هم
میدادیــم که گوش ما را بگیرند و بیــرون بیندازند .حمایت مردم
و امــام و لجاجــت امریــکا بــود کــه ورق را برگردانــد .دولت موقت
هم تحمل کشــیدن بار ســنگین انقالب را نداشــت و بارها ناز کرده
و اســتعفا داده بود ،ولی این بار امام اســتعفای آنها را پذیرفت .اگر
لیبرالیســم سیاســی در اداره کشــور در آن زمان کنار زده نشده بود و
سلسله اعصاب امریکا و نفوذش در هم شکسته نمیشد ،معلوم
نبــود که انقالب ادامه پیدا کند .شــاید تحمیل جنگ بعد از ناامید
شــدن امریکا بود .جنگ تحمیلی در ســال  59و بعد از اینکه کامالً
از بازگشــت کشــور به دوران رژیم گذشته ناامید شــدند ،شروع شد.
جنگ را هم که ناامید شدند« ،الیوم یئس الذین کفروا من دینکم»
نظام ب ه لحاظ سیاســی تثبیت شــد .البته هنوز آثار آن لیبرالیســم
اقتصــادی را داریــم و شــاید در آینده یکی از مخاطــرات انقالبمان
همین باشد که بحث دیگری است ،ولی لیبرالیسم سیاسی از سر راه
انقالب در دهه اول و بعد بهدنبال پیروزیهایی که در دفاع مقدس
داشتیم ،از سر راه انقالب کنار رفت و انقالب پیش رفت و انشاءاهلل

