گفتوگو با محمد نعيميپور

اتوريته امام ،مردم را
پشت سر دانشجويان
بسيج كرد
اگ��ر چه س��الها از ماجراي تس��خير النه جاسوس��ي امريكا ميگذرد ،اما همچن��ان اين واقعه تاريخي هرس��اله مورد بازخواني ق��رار ميگيرد و توجه زي��ادي را به خود جلب
ميكن��د .ش��ايد اي��ن از آن روس��ت ك��ه استكبارس��تيزي با مفهوم انق�لاب ،از همان نخس��ت كليد خورده اس��ت .محمد نعيميپور از دانش��جوياني اس��ت ك��ه بعدها جبهه
مش��اركت را تش��كيل دادند .بس��ياري از دوس��تان او از تس��خير س��فارت امريكا در تهران پش��يمانند اما او هنوز ب��ه صورت ضعيفي از اي��ن ماجرا دفاع ميكن��د .هر چند به
صراح��ت برخي اقدامات دانش��جويان مانند انتش��ار اس��ناد را محكوم ميكند .روايت نعيمي پ��ور نماينده اصالح طلب مجلس شش��م از ماجراي الن��ه را در ادامه مي خوانيم:
بحث،بحث 13آبانسالروزتسخيرسفارتامريكاست.
بحث از اين حيث حائز اهميت اس�ت كه اآلن آن جريان
شبيهسازي ميشود و در جامعه فعلي ما مؤثر است .نكته
بعدي اينكه اين مسئله به مناسبات ما با جهان و امريكا
مربوط اس�ت به عنوان اولين سؤال ميپرسم چرا در آن
فضايي كه تا حدودي نظام مستقر شده بود در حالي كه
ما دولت مس�تقر داشتيم و رهبري امام در سطح بااليي
جريان داش�ت و ميشد كارهاي حقوقي و سياسي كرد
و از طرق سياس�ي و حقوقي و غيره ب�ه آنچه الزم بود،
رس�يد ،چرا اين راه پيگيري نش�د و ي�ك دفعه چند تا
دانشجو بلند شدند رفتند سفارتخانه؟
يك اشكالي كه براي مقايسه وضعيت گذشته و حال حاضر
وجود دارد ،اين اس��ت كه در دو فضاي متفاوت به موضوع نگاه
ميش��ود .شما از عناصر حقوقي صحبت ميكنيد در حالي كه
آن زمان فضا ،فضاي انقالبي ،هيجاني و احساساتي بود .البته در
آن فضا هم دانشجوها خيلي تمايل نداشتند كه كار غير قانوني
انجام بدهند .اما چند اتفاق جدي افتاد كه فضاي كشور را بهكلي
ملتهب كرد و امام هم هشدارهاي خيلي جدي ميدادند .يكي از
آن اتفاقات اين بود كه امريكا به شاه اجازه ورود داد البته به بهانه
بيماري ش��اه ،اما تلقي مردم ايران اين بود كه دارد دوباره يك
اتفاق تكرار ميشود مثل سال  32كه شاه رفت و دوباره بازسازي
ش��د و برگشت .در چنين فضاي پر شور ،انقالبي و احساسي و
پر از بيم و اميد دانشجوها تصميم گرفتند يك اعتراض نمادين

فصل دوم انقالب دوم

بكنند و اين اعتراض نمادين اين بود كه بروند دو س��ه روز در
داخل س��فارت بمانند و شكلي از گروگانگيري را نشان بدهند
و بعد از دو سه روز به ماجرا خاتمه بدهند .در واقع آنها وجهي
از اعتراض به امريكا را دنبال كردند .آن شرايط با شرايط فعلي
قابل مقايسه نيست.
من كتابي از كورت والدهايم خوانده ام دبير كل دوران
تس�خير س�فارت خاطرات خود را در اين كتاب نوشته
است و تصويري تا حدي خشن و نامناسب از دانشجويان
ارائ�ه ميدهد ميخواهم بپرس�م در آن زمان در فضاي
بينالمللي چگونه به اين رويداد نگاه ميكردند؟ انقالب
در ايران بود اما دنيا در بستر حقوقي آرامي قرار داشت
جهان چه واكنشي نشان داد نگاهها به اين جريان چگونه
بود؟
ما يك عده دانشجوي معمولي بوديم كه اگر عكسهاي آن
زمان را نگاه كنيد هيچ خشونتي در چهره آنها ديده نميشود.
آن مقطعي كه آقاي كورت والدهايم آمد دانشجوها موافق سفر
ايشان نبودند و احتماالً با ايشان سرد برخورد شده است .همان
ماه اول هم بود كه ايشان آمد .دانشجوها از سفر ايشان خشنود
نبودند .من ميتوانم بگويم كه ش��رايط براي گروگانها خوب
نبود .البته هر كس��ي در جايي محبوس بش��ود ،شرايط خوبي
برايش نيست و حتماً از اين موضوع ،گروگانها رنج ميبردند.
در طرف مقابل هم همينطور است كساني كه چنين اقدامي را
انجام دادهاند راحت نيس��تند و همواره نگران هستند كه اتفاق

بدي براي گروگانها بيفتد من تأكيد ميكنم از روز دوم و سوم
به بع��د اين كار يك مأموريت بود چون اساس��اً امام بودند كه
موضوع را در دس��ت گرفته بودند من هميشه گفتهام اتوريته
دانشجوها اينقدر نبود كه همه گروهها و اقشار را به دنبال خود
بكشند ،بلكه اين اتوريته امام بود كه با تأييد اين حركت همه
مردم را پشت سر اين موضوع بسيج كرد .ما آن جا در واقع يك
مأموريت را دنبال ميكرديم براي ما خيلي نگران كننده بود كه
نكند توي اين مأموريت دچار مشكل بشويم.
گفتي�د يكس�ري تلاش داش�تند دانش�جويان را
خش�ونتطلب معرفي كنند ،اينها چه كس�اني بودند؟
داخلي بودند يا خارجي؟
من با قاطعيت ميگويم كه در داخل كشور ،كسي با اصل
اين كار جز گروههاي س��لطنت طلب مخالف نبود افرادي قبل
از اقدام به تسخير س��فارت مخالف بودند از جمله نمايندگان
دانش��جويان علم و صنعت و تربيت معلم ،اين اختالف بس��يار
ساده و طبيعي پيش آمد .آنها ميگفتند كه ما برويم از دولت
مج��وز بگيريم و اين كار را انجام بدهيم .خيلي طبيعي بود كه
دول��ت و امام با انجام چنين كاري مخالف��ت ميكردند .امام و
دولت نميتوانستند چنين امري را بپذيرند.
بهخاطر اينكه فضاي انقالبي آن موقع فضايي بود كه اينجور
كارها مورد پسند بود .دانش��جوها مجبور شدند كه اين كار را
مخفيانه انجام دهند چرا كه گروه فدائيان خلق قب ً
ال به چنين
كاري اقدام كرده بودند و توس��ط دولت از سفارت اخراج شدند
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دانشجوها
تصميمگرفتند
يك اعتراض
نمادينبكنند
و اين اعتراض
نمادين اين
بود كه بروند
دو سه روز در
داخل سفارت
بمانند و شكلي
ازگروگانگيري
را نشان بدهند
و بعد از دو
سه روز به
ماجراخاتمه
بدهند .در
واقع آنها وجهي
از اعتراض به
امريكا را دنبال
كردند

وقتي حاج احمد
آقا آمدند با
نردباني از
ديوار داخل
آمدند .در را
نميشد باز كرد.
آمدن ايشان
نمادين و نشانه
حمايت امام
بود .آنگونه
كه حضورذهن
دارم تمامي
افراد سياسي
آن روز مشتاق
بودند كه بيايند
داخل سفارت
و ابراز حمايت
كنند و حداقل
يك عكس با
دانشجوها را
داشتهباشند

س��ازمان مجاهدين خلق و گروههاي ديگر هم در فكر اين كار
بودند گروههاي مس��لمان ديگر هم تمايل زي��ادي به اين كار
داشتند .ما دوهفتهاي و كام ً
ال بيسر و صدا برنامه ريزي كرديم
كه بتوانيم اعتراض موفقي را داشته باشيم .ذهنيت دانشجوها
اين بود كه اگر يك روز هم آنجا ميماندند موفق بودند .تالش
اين بود كه به نوعي گفته بشود كه اين دانشجويان مسلمان و
پيرو خط امام اند و براي خودشان دفتر و تشكل ويژهاي ندارند
ك��ه بخواهند براي حزب خ��ود كار كنند .هرچند طبيعي بود
كه اين كار بهلحاظ سياس��ي طرفدار جدي داشته باشد حتي
دوستان مهندس بازرگان موافق اين موضوع بودند اما ميگفتند
فقط براي چند روز اين كارها صورت بگيرد.
يعني موافقت كرده بودند با تسخير سفارت؟
موافق بودند كه اين اعتراض خوب است اما به شرط اينكه يكي
دو روزه تمام بشود .بعد از آن را حرف داشتند و مخالف بودند .من
خودم با آقاي ش��هريار روحاني كه آن زمان سفير ما در امريكا بود
صحبت كردم .ايش��ان ميگفتند كه براي يكي دو روز خوب است
صداي مظلوميت ملت رسانده شود اما بيش از آن لطفي ندارد .البته
م��ا هم بعد از آن هيچكاره بوديم .اتوريته دانش��جويان اينقدر نبود
كه ملت را در اين حد بس��يج كند.فضاي سياسي يك فضاي ضد
امريكايي و همدالنه بود .ما بسيار نگران بوديم چون جنگ كردستان
و تركمن صحرا و...همه اينها را كه ميديديم احساس ميكرديم يك
مركزي وجود دارد و نقشهاي براي سقوط انقالب و همه مردم غير از
سلطنتطلبها نگران وضعيت كشور بودند.
آن دو س�ه روز چگونه گذشت؟ شما از نگراني مردم
حرف زديد .آيا بعد از تس�خير سفارت اين نگراني رفع
شد؟ آيا واقع ًا كاركنان س�فارت امريكاآنجا براي ساقط
كردن انقالب كاري ميكردند؟
در دو سه روز اول چيزي نديديم و قصدي هم براي ديدن
اسناد نداش��تيم .ما دنبال سند نبوديم يك اتاقي كه درب گاو
صندوقي داشت ،در آنجا بود .ما نميدانستيم اما بعدا ً فهميديم
آن جا بخش  CIAسفارت بوده است .ما به عنوان دانشجويان
چنين پيچيدگي در ذهنمان نبود كه تشخيص بدهيم كه اين
مس��ئله چگونه است .بعدا ً براي ما مشخص شد كه اينجا دفتر
 CIAبوده و مركز  CIAدر خاورميانه بود كه بعد از انقالب اين
مركز به يونان منتقل شده بود .كارشناسهاي برجسته CIA
در اينجا كار ميكردند .بعد هم با زيركي موقعي كه ساختمان
تسخير شد آنها به مدت  10-15ساعت در آنجا را بسته بودند.
دانش��جويان اص ً
ال متوجه نبودند بعدها متوجه شدند كه آنجا
بسياري از اسناد را در اين  10-15ساعت از بين بردهاند.
م�ردم ايران بهخاطر جريان مص�دق و آلنده ،نگران
بودند اينكه ممكن است ما اينهمه زحمت كشيديم از
بين برود آيا بعد از تسخير سفارت اين نگراني كه بهخاطر
آن اين رويداد اتفاق افتاد ،در ميان دانش�جوها و مردم
رفع شد؟
م��ن تأكي��د دارم كه م��ا ن��ه پيش��داوري ك��رده بوديم و
ن��ه اطالع��ي داش��تيم و ن��ه پيچيدگيهاي��ي دراي��ن زمينه
داش��تيم .م��ا يك نگران��ي داش��تيم از ن��وع نگران��ي كودتاي

 28مرداد .امريكا منافع بس��يار گستردهاي در ايران و خاورميانه
داشت و دستش آهسته آهسته كوتاه ميشد فكر ميكرديم براي
حفظ منافع خودش برنامههايي دارد .ذهنيتها اين بود كه شاه
را كه ملت از آن نفرت داشتند به امريكا ميبرد و به ما دهن كجي
ميكند .ما در اين حد ميتوانس��تيم تنها تحليل كنيم نه اينكه
تحليل جامعي داشته باشيم .براساس اين حس دانشجويي و نه
تحليل عميق اقدام به اين كار كرديم .مسائلي كه مطرح ميشود
مس��ائل بعدي است .به نظر من مسائل بعدي را بايد حكومت با
اطالعات جامعتري تشخيص ميداد كه ادامه كار چگونه باشد.
ما از آن به بعد بخشي از جامعه بوديم به امام اعتماد داشتيم
امام را دوس��ت داش��تيم امام را تجربه كرده بوديم .من در آن
موقع  24س��الم بود و بخش زيادي از جواناني كه هم س��ن و
سال من بودند اختناق و ديكتاتوري شاه را با پوست و استخوان
حس كرده بودند .هيچوقت تصور نميكرديم كه شاه برود فكر
ميكرديم كه ش��اه حاال حاالها در اين كشور خواهد بود .وقتي
آن اتفاق افتاد و امام توانست اين حكومت قدرتمند را كه هم از
خارج پشتيباني ميشد و هم قدرت داخلي و نظامي وامنيتي
فوق العاده داشت و ژاندارم منطقه بود ساقط كرد ،همه جذب
امام شديم .تشخيص ما اين بود كه امام كارشان را درست انجام
ميدهند واقعيت آن روز اين بوده كه هيچ كس تصور نميكرد
كه در بهمن  57ش��اه ميرود و همه بهخاطر تنفر فوق العاده
كه از ش��اه داشتند خوشحال بودند و امام را ستايش ميكردند
و حرفش را حرف خود ميدانس��تند .در مورد بحث تس��خير
سفارت امريكا وقتي امام بعد از دو سه روز اين انقالب را انقالب
دوم ناميد كه ما اص ً
ال چنين تصوري نداشتيم بخشي از جامعه
سياسي كشور احساس كرد كه اتفاق مهمي افتاده و بايد از آن
بهرههاي زيادي ببرد .آنچه ش��ما راجع به پيچيدگيها مطرح
ميكنيد و اينكه نگرانيها رفع شد يا نه؟ اين بحث ديگري است
و از بحث اقدام دانشجويان كه به عنوان اعتراض چنين كاري را
انجام دادند بايد جدا شود.
عكس�ي از حاج احمد آقا هس�ت كه در ميانه ش�ب
دانشجوها ايشان را از ديوار سفارت باال ميكشند .جريان
اين عكس چيس�ت؟ آيا امام از طريق حاجاحمد آقا اين
كارها را پيگيري ميكردند؟
آن دوران مردم زيادي براي حمايت جلوي سفارت ميآمدند.
اينقدر جلوي سفارت ازدحام ميشد كه رفت و آمد به سفارت
سخت ميشد .اين بود كه وقتي حاجاحمد آقا آمدند با نردباني
از ديوار داخل آمدند .در را نميشد باز كرد .آمدن ايشان نمادين
و نشانه حمايت امام بود .آن گونه كه حضور ذهن دارم تمامي
افراد سياس��ي آن روز مشتاق بودند كه بيايند داخل سفارت و
ابراز حمايت كنند و حداقل يك عكس با دانش��جوها را داشته
باش��ند .گروههاي مجاهدين خل��ق ،چريكهاي فدايي و تمام
اين گروههاي سياس��ي از جمله مسعود رجوي اين درخواست
را كردند تا با دانش��جوها كه نماد مبارزه با امپرياليس��م بودند،
صحبت كنند .آن دوران ،مبارزه با امپرياليسم مد روز بود .جريان
چپ روشنفكري از نوع ماركسيستي و ضد امپرياليستي بود .فضا
كام ً
ال ضد امريكايي بود .همه عالقهمند بودند به سفارت بيايند
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اما مشي دانشجوها اين بود كه اجازه ورود به گروهها را ندهند
اما براي حمايت ،اكثر مسئوالن آمدند شايد بيش از  95درصد
شخصيتها آمدند .آمدن حاج احمد آقا يك نوع حمايت بود اما
بعد از آن ما با حاج احمد هيچ سروكاري نداشتيم .آقاي موسوي
خوئينيها بودند كه در جلس��ات ش��وراي دانشجوها شركت
ميكردند و مطالب الزم را به امام منتقل ميكردند تا آنجا كه
من ميدانم ارتباط ايشان با امام مستقيم بود.
بحث اشغال سفارت امريكا بحث خيلي پرچالشي هست و
هر كس��ي هم از منظر خودش س��عي ميكند اين واقعه را به
چالش بكش��د و البته خوب هم هست لذا اين بحث اينطوري
نيست كه بشود از آن بهراحتي گذشت .يك تعبير امام ،انقالب
دوم بود .من فكر ميكنم نظر امام اين بود كه بعد از يك مبارزه
ضد اس��تبدادي معتقد به يك مبارزه ضد امپرياليستي بودند.
مبارزهاي عليه امريكا كه كشورها را هميشه تهديد كرده است.
بعد از  17شهريور كارتر آمد ايران .براي حمايت از شاه نشستند
به سالمتي هم جام شراب نوشيدند .اين كار براي تحقير مردم
ب��ود در حالي كه مردم خ��ون ميدادند آنه��ا آمدند همچون
كارهايي كردند .به هر حال اش��غال سفارت واقعه مهمي است.
همه ميخواهند آن را به چالش بكش��ند برخي آن مسئله را با
قرائت امروزي كه قرائت اصالح طلبانه ،ضد خشونت و سياست
ورزانه است ،بررس��ي ميكنند در حالي كه اينكار جاي ابهام
دارد .هرچن��د اين اقدام درس آم��وزي فوق العاده براي جريان
آزاديخواهانه دارد بايد اين موضوع را شكافت اگر براساس نيت
خودمان و تفاسير شخصي كه بعضاً اغراقآميز و غير واقعي است
حرف بزنيم درس آموزي مناسبي هم نخواهيم داشت.
بايد در مورد مسئله تسخير سفارت بيشتر بحث كرد نبايد
به جايي برسد كه بعضيها بگويند اينها رفتند در جبهه مردند
و ديگر نيستند نه ما زنده ايم و تجربيات زيادي هم داريم براي
اين مسائل حاضر هس��تيم چالش بكنيم ما در آن فضايي كه
در كش��ور حاكم بود كارمان را قابل توجيه ميدانيم .البته اگر
امروز بود اين كار را نميكرديم روش ديگري به كار ميبرديم اما
فضاي امروز با شرايط آن موقع كام ً
ال فرق ميكند.
در م�ورد دس�تاوردهاي تس�خير س�فارت صحبت
كردي�د ميخواهم در مورد هزينهه�اي آن هم صحبت
كنيد آيا جنگ را هزينه اين اقدام ميدانيد؟ و همچنين
تحريمهاي پي در پي را؟
اين موضوع ،موضوع مهمي است .مخالفان اين حركت ،در اين
مورد خيلي جدي دانشجويان را به چالش ميكشند كه اين كار به
امريكا كمك كرد و جاهطلبيهاي صدام را افزايش داد و او را تحريك
كرد اما همه قضيه اين نيس��ت .ايران و عراق سالهاي سال رقيب
ج��دي بودند و هر كدام مترص��د اقدامي بودند جنگ ايران و عراق
وجوه مختلفي دارد .البته اين اقدام امريكاييها را ناراحت كرد و شايد
يكي از داليل جنگ باشد اما من جنگ ايران و عراق را نه يك وجهي
كه چند وجهي ميبينم .تحريمها طبيعي بود اين تحريمها كام ًال
سينوسي بود فراگير هم نبود بهخاطر وضعيت بين المللي فراگير
نبود ما هيچوقت تحريم فلج كنندهاي نداشتيم و خيلي مقطعي بود.
بههرحال اينگونه موضوعات را بايد چند وجهي ديد.
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