دانشجویان چه در تصویب رهاسازی گروگانها و چه در تعیین شرایط ،هیچ تصمیم و نظری نداشتند و وقتی امام تصمیمگیری را
ً
کامال تابع بودند
به مجلس واگذار کردند،

تا ظهور حضرت هم ادامه پیدا کند.
چهشدکهامامحمایتکرد؟آقایدکتریزدیآنموقعوزیر
امورخارجهبود.اومیگفتمنرفتمپیشاماموامامگفت
بروببیناینهاچهکسانیهستندوآنهارابریزبیرون.بعدایشان
زنگ میزند به آقای خوئینیها و او میگوید که ما دو ســه روز
بیشتردراینجاکارنداریم.امامچهدیدکهحمایتکرد؟
بهنظرم آثار وضع شــده که در مجموعه حمایت مردم ،کنار رفتن
دولت موقت و عکسالعملی که امریکاییها نشــان دادند .یعنی
بعد از تســخیر النه بهجای اینکه بیایند و عذرخواهی کنند ،شــاه را
برگردانند یا تغییر رویه بدهند ،همچنین مخالفت خودشان با امام
و انقــاب را علنــی کردند ،چون قبــل از آن هم خوب نبودند ،فقط
علنی نشــده بود .امام هم اصل مبارزه ،ایستادگی و مقاومت بود و
کسی نبود که صحنه را ترک کند .امام در دهه  40و سال  42که تنها
بود ،در  15خرداد یک تنه در برابر رژیم ستمشاهی ایستاد و عدول
نکرد .تبعید شــد اما عدول نکرد .امام چه آن روزی که روی دســت
میلیونها نفر وارد کشور شد ،چه آن روزی که پیکر پاکش بدرقه شد،
چه آن روزی که داشت با هواپیما میآمد و احتمال زدن آن هواپیما
بود ،جز با خدا و مردم عهدی نداشت و روی حرف خودش ایستاده
بود .بهنظرم ناز کردن دولت موقت و از زیربار مســئولیتها شــانه
خالی کردن و جنگطلبی امریکا باعث شد که امام فرمودند خوب
جایی را گرفتهاید .نگهش دارید .این پیغامی بود که به ما رســید و
دقیقاًخودشان با تعبیر انقالبی بزرگتر از انقالب اول این حرکت را
تأیید کردند و محکم به میدان آمدند .وقتی امام آمدند ،دانشجوی
پیرو خط امام هم که طبیعتاً باید از امام تبعیت میکرد.
چهشــدکه 444روزطولکشــید؟نمیشــدزودترجمعش
کنید؟
ب ه نظرم برای ما هم غیرمنتظره بود و برمیگشت به رفتار خالف
عقــل و مصلحــت و منافع امریــکا .یعنی امریکا انتظار داشــت ما
کوتاه بیاییم ،ما هم انتظار داشــتیم امریــکا از کار ناحقی که کرده و
چتــر حمایــت خود را روی ســر شــاه و خانــدان پهلوی پهــن کرده،
عذرخواهــی میکــرد .ماجــرای خیلی پیچیــدهای نبــود و ضرورت
هم نداشــت که این قدر طوالنی بشــود .اوالً دیکتاتوری را که ملت
بیرون کرده بودند ،میخواســتند برگرداند و ثانیاً از حمایتهایش
عذرخواهیکند.وقتیچترحمایتشرارویسرشاهگرفت،خودش
را در معرض خشم ملت ایران قرار داد .ملت هم شوخی نداشت
و ایســتاد و تــا جایی پیــش رفت که دیگر قضیــه از خاصیت افتاد و
توانســت رئیسجمهــوری بهنــام کارتر را تــا روزهای آخــر به ذلت
بکشــاند و انتخاب هم نشــود .بعد که دیگر نگه داشــتن گروگانها
خاصیتی نداشت ،آزادشان کرد .گروگانها وقتی آزاد شدند که کارتر
رفت و ریگان وارد کاخ ریاستجمهوری شد.
یعنیاین444روزازسربیعقلیهایامریکاییهابود.
ن طور اســت .در دوران دفاع
از اول ایــن بــود .همیــن االن هم همی 
مقدس با تمام نیرو آمدند .در منطقه نگاه کنید چگونه از جانیانی
مثل آلسعود یا غیرمستقیم از داعش و دستپروردگان خودشان
حمایت می کنند .امریکا اگر راه آشتی با ملتها و راه عدم مداخله
در کشورها را در پیش بگیرد و چپاولی که میکند به اندازه خودش
باشــد ،چون نمیتواند چپاول نکند ،ولی اگر چپاول از حد گذشت،
توقع دارد کســی به او اعتراض نکند و در مقابلش نایســتد؟ یا با او
همراهــی کنــد؟ آثاری کــه امریکا در ملتهــا دارد ،باعث شــده که
منفــور ملتها باشــد .حاال یک ســری حاکمان وابســته در جاهای
مختلف یا از ترس یا از سر طمع همراهی یا سکوت میکنند.
ملــت ایران انقالب کرده بود که روی پای خودش بایســتد و اختیار
خودش را داشــته باشــد .یک کســی در این میان بایــد عذرخواهی
کنــد .ما که کار بدی نکرده بودیــم .انقالب کرده بودیم و میگفتیم
استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی .ما خودمان میخواهیم برای
خودمانتصمیمبگیریم،ولوتصمیماتماهمبعضاًغلطباشند.
آقا باالســر نمیخواهیم .میخواهیم آقا باشیم .اصل این انقالب
و نهضتی که توســط مــردم و امام صورت گرفت بــرای این بود که
میخواســتیم آقای خودمان باشیم و تصمیم بگیریم .منابعمان
را خودمان حفظ کنیم .ممکن است هزاران مشکل داشته باشیم،
ولــی حداقل آقاییمان را داریــم و روی پای خودمان ایســتادهایم.
مــا در این نظام دهکــده جهانی ،کدخدایی امریــکا را نپذیرفتیم و
نمیپذیریم و نــه فقط کدخدایی امریکا بلکه کدخدایی هیچکس
رانمیپذیریم.

انگیزه تمام دوستان
یک اقدام اعتراضی
بود که در همان چند
ساعت اول محقق
شد .اگر دانشجوها
هم رها میکردند،
مردم آنها را محاکمه
میکردند

ایــن قضیــه 444روز طــول کشــید و امام هــم فرمود مثل
میوهای بوده که آبش را گرفتیم و تفالههایش را به شــما پس
دادیم.
آثار خودش را داشــت .تسخیر النه جاسوسی نه  ۴۴۴روز ،حتی اگر
چند روز و چند هفته هم طول میکشــید ،آثار خودش را داشــت.
مهــم این اســت کــه در دنیــا تبدیل بــه الگویی شــد که نشــان داد
میتوان در برابر امریکا ایستاد .اگر تسخیر النه جاسوسی نبود ،اگر
دفاع مقدس و پایمردی و ایستادگی انقالب اسالمی و مردم ایران
نبود ،در لبنانی که اسرائیل تا بیروت رفت و آنجا را گرفت و عرفات
و دوســتانش را ســوار کشتی کرد و به شمال آفریقا فرستاد و خیلی
قدرقدرت ،لبنان را اشغال کرد ببینید االن با چه ذلتی بیرون رفت و
سالهاست که میخواهد اندکی برگردد و نمیتواند و حتی از پس
غزهای که از زمین و زمان آن را محاصره کرده است نیز برنمیآید.
ابرقدرتهای مرسوم دنیا چندین سال است که نتوانستهاند کاری
را که اراده کردهاند در منطقه انجام بدهند .نه در افغانستان ،نه در
عراق ،نه در سوریه ،نه در یمن ،نه در لبنان .اینها از کجا آمد؟ مگر
مردم منطقه جرأت داشــتند روی منافعشــان تکیه کنند؟ یمن را
نــگاه کنید .آیا از لحاظ اقتصادی بدبختتــر و بیچارهتر از یمن در
کشــورهای اطراف میتوانید پیدا کنید؟ هیچ چیزی برای از دست
دادن ندارد ،ولی عربســتان به نیابت از امریکا دارد آنجا را شــخم
میزند .حاال ایســتادهاند .این از کجاســت؟ غیــر از تکیه به انقالب
اسالمی است؟ غیر از تکیه بر درسهای عاشورایی امام حسین(ع)
یا اهلبیت(ع) است؟ حاال شما دائماً باالی منبر و در سخنرانیها
از این چیزها حرف بزنید .تا وقتی که بروز و ظهور بیرونی پیدا نکرده
فایده ندارد .قضیه النه جاسوسی را فقط در داخل کشور و در مسیر
تحوالت تاریخ معاصر خودمان نبینید ،بلکه در تحوالت منطقه و
دنیای معاصر ببینید .حتماًتأثیر داشته است.
کارترهمهکاریمیخواستبکند.
مجبور شد .نمیخواست .چون اگر میخواست که به طبس حمله
نمیکرد .ناچار شد .شنهای کویر هم علیه آنها وارد عمل شدند.
 444روز طول کشید و بعد امام وظیفه را به عهده مجلس گذاشت
تــا بر روند مذاکره بــا امریکا نظارت کند .در ســالهای  ۵۸و  ۵۹ما
تازه قانون اساسی را تصویب کرده بودیم و نهادهای حاکمیتی تازه
داشتند شکل میگرفتند .تا وقتی که شورای انقالب بود ،امام کارها
را به عهده شورای انقالب گذاشته بود و ادامه نیز داشت .ولی وقتی
که نهادها شکل گرفتند ،مجلس شــورای اسالمی به نمایندگی از
مردم قرار شد طبق امر امام قضیه را مدیریت کند.
بعدازآنچهاتفاقیافتاد؟
دولت وقت تصمیم گرفت مذاکراتــی را صورت بدهد و تبادالتی
انجام بگیرند .در اینجا دیگر دانشجویان چه در تصویب رهاسازی
گروگانها و چه در تعیین شرایط ،هیچ تصمیم و نظری نداشتند
و وقتــی امام تصمیمگیری را به مجلــس واگذار کردند ،کامالً تابع
بودند.
قبل از بیانیه ،البته این آزادسازی بهطور تدریجی صورت گرفت .در
همان روز اول در اقدامی که انجام شــد زنها و سیاهپوستها آزاد
شــدند .یکی دو جا هم از دســت در رفت و یکی دو نفر از مأموران
 CIAدر رفتند و بعداً خاطراتشــان را نوشــتند ،ولی این آزادســازی
یکباره انجام نشــد ،ولی در ابتدا برای اینکه حسن نیت نشان داده
شود ،زنها و سیاهپوستها آزاد شدند .کار مرحله به مرحله انجام
شــد ،مهم رســاندن این پیام بود که ما با مــردم امریکا خصومت
نداریم .با غیرجاســوسها خصومت نداریــم .اگر گفتیم مرگ بر
امریــکا ،منظــور ما مرگ بر سیاســتها و دولت جائــر امریکا بوده
اســت .مرگ بر ایــن اقدامات ظالمانه بوده اســت ،واال ما با مردم
امریکا مشکلی نداشتیم ،نداریم و نخواهیم داشت.
آقــایبهــزادنبــویرفــتومذاکراتــیراانجــامداد،امــا
مذاکراتخوبینبودوامریکاعمالًبهایرانهیچچیزیندادو
گروگانهاراهمگرفت.
من در بحث بیانیه الجزایر و مذاکرات خیلی ورود ندارم .مطالعه
هــم در ایــن زمینه ندارم .همــان موقع هم خیلی ایــن موضوع را
دنبال نکردم .االن هم انگیزه چندانی برای دنبال کردن ندارم .این
موضوعات فرع بر اصل اشغال النه جاسوسی هستند.
دانشجویاننتیجهایراکهمیخواستندگرفتند؟
ما نتیجهمان را همان ساعتها و روزهای اول گرفتیم .عکسهای
آن روز را ببینید .تفنگداران امریکایی با آن قد و هیکل و ید و بیضا،
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در مقابل چهار تا جوانی که هیچکدام از این دورهها را ندیده بودند،
دستهایشان را باال برده و تسلیم شدند .شاید بعضی از دوستان
بعدها آموزشهایــی را دیدند ،ولی روزهــای اولی که رفتند ،همه
دانشــجویان عادی دانشــگاهها بودند .آنها در مقابل اینها تسلیم
شــدند .سیاســتمداران امریکا گردن نهادند که تمــام اقداماتی که
انجام دادند به شکست برخورد.
انگیزه تمام دوســتان یک اقــدام اعتراضی بود کــه در همان چند
ســاعت اول محقق شــد .اگر دانشــجوها هم رها میکردند ،مردم
آنها را محاکمه میکردند که شما چرا بدون ما به ازایی آن ها را رها
کردید؟ بهنظرم ما به ازایی که امریکا داد و هنوز هم دارد میدهد،
ریختن بنای ابهت پوشالی امریکا بود .این شیر کاغذی روی پرچم
و دیوارها ماهیت کاغذی بودن خود را نشــان داد و این هنوز ادامه
دارد و جبران نشده است .امریکاییها از همان ساعت اول بهجای
اینکه رفتارشان را تصحیح کنند ،قدمهای بدتری برداشتند.
اگر معادلهای را قرار بدهید که چه دادیم و چه گرفتیم ،ما سودمان
را از همان اول بهصورت مرکب داشــتیم .تحریمها و بلوکه کردن
اموال ما توسط امریکا از قبل از اینکه کسی با آنها کاری داشته باشد
شــروع شده بود و ربطی به سالهای اخیر ندارد .تمام این کارها از
سر عجز اســت و از روی خوی استکباری که هنوز عوض نکردهاند.
اینها را در جاهای دیگری گفتهام و باز هم تکرار میکنم .بســیاری
از تحلیلهایی که سیاسیون و مورخین و بعضی از افراد االن یعنی
ســی و چند ســال بعد از تســخیر ســفارت دارند انجــام میدهند،
حرفهای آن موقعشان را دربیاورید .باالخره یا آن موقع نپختگی
کردنــد و حرفــی زدند یا االن تغییــر رویه دادهاند .النــه در  ۱۳آبان
 ۵۸اشغال شد ،روزنامههای  ۱۴آبان به بعد را بخوانید .اطالعات،
کیهــان ،جمهــوری اســامی و ...روزنامههایــی کــه بودهانــد .حتی
چریکهــای فدایی خلــق و مجاهدین خلق که بعدها دســت به
اســلحه بردند و روبهروی نظام ایستادند ،بیانیههایشان را ببینید.
همه از مردم سبقت میگرفتند .حتی نهضت آزادی و همین آقای
دکتر ابراهیم یزدی .صفحه آخر کیهان چند روز بعد از تسخیر النه
را بخوانید .نه تنها تأیید میکردند ،بلکه از هم سبقت میگرفتند
و میگفتند حق امریکا بوده و دانشــجویان ما خوب کاری کردهاند.
بیانیه مکتوب میدادند و آنجا رژه میرفتند و میگفتند دست شما
درد نکنــد .مرگ بر امریــکا و به امریکا بد و بیــراه میگفتند .حتی
بعضیهایشــان میگفتند کاش ما ایــن کار را انجــام داده بودیم.
یعنی این علم ضداســتکباری و ضداستعماری را که دانشجویان
پیرو خط امام بدون هیچ چشمداشــتی باال بردند ،آنها حســادت
میکردند که چرا خودشان انجام ندادند .بیانیههایشان را کنار هم
بگذاریدوتحلیلمحتواکنید.
میگوینــد ســه روز را تأییــد کردیــم و بیشــترش را قبــول
نداشتیم.
اصل حرکت را قبول کردند .ما هم بیشتر از آن بنا نداشتیم .مردم
نمیگذاشــتند .حمایتها و رژههای مــردم و به تعبیر من طواف
دور النه را ببینید کی قطع شد .فیلمها و مستنداتش هست .بروید
از آرشــیو صداوســیما بگیرید و نگاه کنید ۱۲ .شــب ۲ ،نیمه شــب،
صبح ،ظهر ،شــب ،وقت و بیوقت میآمدند .گروههای مختلفی
برای حفاظت از گروگانها ،تبلیغات و ...درســت شــده بودند و در
کنار اینها یک گروه هم برای تریبون درست شده بود .خدا رحمت
کند بعضی چیزها را با صدای شهید رجب بیگی پخش کردهاند.
اصالً یک گروه و ساختاری برای مدیریت تریبون درست شده بود،
بروید و ببینید از آن تریبون تا کی استفاده میشد؟ به نظرم چندین
ماه طول کشید .کسی رها نمیکرد و اگر رها میکردید حتماً مردم
مؤاخذهتانمیکردند.
اینکهمیگویندآقایخوئینیهاامامرادورزدقبولدارید؟
نه کســی میتوانســت امام را کانالیزه کند ،نه میتوانست ایشان را
دور بزند .هر کســی که این ادعا را کرده خودش کانالیزه بوده .امام
در حیات سیاسی خود از روزی که در قم یکه و تنها بودند تا تبعید
تــا پاریس و بعد از برگشــتن به ایــران آنچنان با قــدرت ،درایت و
هوشیاری عمل میکردند که نظیر ندارد .مسیر امام را در صحیفه
امــام دنبــال کنیــد .اگر توانســتید چیزی پیــدا کنید .امــام حتی در
وصیتنامه سیاســی الهی خود هم نوشتهاند که چه چیزی درست
است و چه چیزی درست نیست .کسانی که این ادعا را میکنند یا
خودشــان دور زده شــدهاند یا تغییر رویه داده یا پشیمان شدهاند.
گردن خودشان ،چرا دیگر آن را به امام نسبت میدهند؟
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