چند کالمی با موسوی خوئینیها
يادداشت اختصاصي
سید امیر خرم

س��یزدهم آبان ،مصادف است با سالگرد بهتسخیر
درآوردن س��فارت س��ابق آمریکا توس��ط جمعی
از دانش��جویان آن زمان و مردان سیاس��ت امروز.
واقعهای که همچن��ان پس از س��الها ،نتایج آن

گریب��ان منافع ملی را رها نکرده اس��ت و بابت آن
واقعه هن��وز هم مردم ما درح��ال پرداخت هزینه
هستند .چندی قبل مطلبی در کانال شخصی آقای
موسویخوئینیهامنتشرشدمبنیبراینکهمرحوم
دکتر ابراهی��م یزدی ،دبیر کل فقید نهضت آزادی
ایران و وزیر امورخارجه وقت ،عمل تسخیر سفارت
آمریکا در سال  58را تایید کردهاند.
با رجوع به مذاکرات مجلس صحت س��خن ایشان
تایید میش��ود .لیکن ذکر نکاتی در این خصوص
ضروری است.

 نکته اول :رجوع به سخنان کسی برای تایید یا ردیک عمل ،هنگامی میتواند واجد معنا تلقی شود
که جمیع سخنان و مواضع آن فرد مالک عمل قرار
گیرد .ارجاع به تنها ی��ک جمله از یک فرد در یک
شرایط خاص و چشمپوش��ی از سایر مواضع بیان
شده از سوی آن شخص ،منطقا نمیتواند بهعنوان
دلیلی بر صحت مدعا تلقی شود .به این شکل ارائه
ادله ،در علم منطق «مغالطه نقل قول ناقص» گفته
میش��ود .در این م��ورد نیز مطلوب آن اس��ت که
نویسنده محترم جمیع مواضع مرحوم یزدی را در
طول سالهای حیات ایشان ،درخصوص تسخیر
سفارت آمریکا مالک عمل قرار دهد .در این صورت
قطعا روشن خواهد شد که مرحوم یزدی از جمله

کسانی بوده است که اگرچه با نفس تسخیر سفارت
در آن مقطع از تاریخ انقالب اس�لامی موافق بوده
است ،لیکن با تطویل آن بهش��دت مخالف بوده و
دالیل متعددی نیز در این رابطه بیان داشته است.
بنابراین ارج��اع به تنها یک جمله از مرحوم یزدی
و چش م بستن بر س��ایر نکاتی که ایشان در رابطه
با موضوع تسخیر س��فارت آمریکا عنوان کردهاند،
خالف منط��ق و نیز به جهت قلب حقیقت ،خالف
اخالق است.
 نکته دوم :فرض بگذاریم که کسی مانند مرحومیزدی یا هر صاحبنظر دیگری ،همواره از تصرف
س��فارت دفاع کرده و این عمل را هم ضرورت آن
دوران بداند .اما آنچه مسلم است صحت یک عمل

را براساس نتایج آن باید سنجید و نه کسب تاییدیه
از دیگران .بهعبارت دیگر جناب موسویخوئینیها
باید به این پرسش تاریخی پاسخ دهند که اوال علت
طوالنیشدن زمان اشغال سفارت چه بود و چرا این
مدت که قرار بود تنها چند روز باشد (بهگفته جناب
آقای اصغرزاده ،از دانشجویان پیرو خط امام) 444
روز بهطول انجامید .ثانیا این تطویل زمان اشغال،
آیا منجر به حفظ منافع ملی و امنیت ملی یا برعکس
موجب تهدید و تضعیف این دو شد؟ چرا که آنچه
باعث شده عمل اشغال سفارت همچنان در ذهنیت
جامعه باقی مانده باشد ،اثرات نامطلوب و درازمدتی
است که این عمل بر منافع ملی و امنیت ملی کشور
گذاشته است.

روايتي از نقش آيتاهلل موسويخوئينيها
در تسخير سفارت

تعريض

تاريــخ
ديـروز

گزارش

اعظم ويسمه
روزنامه نگار

 38س��ال پس از تسخير س��فارت آمريكا ،تعدادي از
دانشجويانکهخودرادربيانيهاولپسازتسخير«پيرو
خط امام» ناميدند تا با ساير گروههاي سياسي از جمله
گروههاي چپ اش��تباه گرفته نش��وند ،هنوز آيتاهلل
موسويخوئيني جعبه سياه اين رويداد تاريخي است.
پاسخ بسياري از س��واالت و ابهامات به او برميگردد،
حتی اگر خودش بگويد «من ليدر دانشجويان نبودم»
برگبرگاتفاقاتتسخيرسفارتآمريكاوحوادثپس
از آن به نام «موسويخوئينيها» گره خورده است .چه
زمانيكهسهتنازدانشجويان(ميردامادي،اصغرزادهو
بيطرف)باقرارقبليبهدفتراودرجامجمرفتندوبرنامه
خود براي تسخير سفارت را با او در ميان گذاشتند ،چه
زماني كه او دانشجويان را از اينكه برنامهشان را با امام
(ره) مطرح كنند ،منع كرد و نهتنها رهبري بلكه دولت
موقترادريكغافلگيريقرارداد،چهزمانيكهمرحوم
آیتاهلل مهدویکنی اقامه نماز در حیاط س��فارت را
درست ندانست و گفت«محل سفارت غصبی است و
نمازندارد» اينموسويخوئينيهابودكهشبههرابراي
دانشجويان برطرف و نماز را اقامه كرد.
آنگونه كه آيتاهلل موسويخوئينيها گفته امام (ره)
توسط فرزندشان سيد احمد خميني در جريان ماجرا
ق��رار ميگيرند؛ «به محض آغاز ماج��را بنده به دفتر
حضرت امام خمینی(ره) که آن زمان قم بودند تلفن
زدم .مرحوم حاجاحمد آقا گوشی تلفن را برداشتند.
موضوع را به ایشان اطالع دادم و درخواست کردم که
به اطالع حضرت امام برسانند و بگویند که دانشجویان
مورد اعتماد بنده هستند و هر جور که امام بفرمایند
عملخواهدشد.حاجاحمدآقابهبندهگفتکهگوشی
را نگه دارید .ایشان نزد امام رفت و پس از دو یا سه دقیقه
برگشتند و از قول امام به بنده گفتند که خوب جایی را
گرفتهاید ،محکم نگه دارید».
جملهاي كه «موس��ويخوئينيها» به دانش��جويان
منتقل ميكند و ب��ه نوعي تايیديه ام��ام را براي آنها
ميگيرد .پس از آن كار بازس��ازي و انتش��ار اسناد از
س��فارت آمريكا كه ديگر «النه جاسوس��ي» ناميده
ميشد ،آغاز ميشود .اسنادي كه پس از آن منتقدان
اعالم كردند گزينشي است و براي زدن افراد خاص و
بهصورت جهتدار منتشر شده است .مرحوم مهندس

نظردكتريزديدربارهتسخير
سفارت آمريكا چه بود؟

مصا حب��ه مطبو عا ت��ی
تس��خیرکنندگان سفارت
آمری��کا .از راس��ت :ابراهیم
اصغرزاده ،محمد موس��وی
خوئینیه��ا و حس��ین
شیخاالسالم.
عک�س از وبس�ایت
موسسهمطالعاتتاریخ
معاصر ایران

ماجراي گروگانگيري كه در فضاي بينالمللي نيز جو
را عليه ايران كرده بود تضعي��ف جريان اعتدالگرا در
داخل كشور در اوايل انقالب رقم خورد ،اتفاقي كه به
گفتهاينتحليلگرانتاثيرخودرابرتدوينقانوناساسي
نيز گذاشت .در اين مدت تالشهاي بسياري از سوي
دولت آمريكا براي آزادسازي گروگانها اتفاق افتاد كه
موفق نبود؛ در داخل كشور نيز رفته رفته از آن حمايت
قاطع اوليه از ماجراي تسخير س��فارت كاسته شد و
كمكم معترضان صداي خ��ود را بلند كرده و خواهان
پايان يافتن ماجرا شدند.
اشغال سفارت آمريكا بازتاب گستردهاي در رسانههاي
داخل��ي و خارج��ي داش��ت .از جمله اي��ن بازتابها
گمانهزنيه��اي رس��انههاي آمريكايي و انگليس��ي
درخصوص ش��خصيت روحاني كمتر شناخته شده
«موس��ويخوئينيها» بود ك��ه از او بهعنوان «مالي
س��رخ»ياد كرده و او را متهم به تحصيل در شوروي و
اروپاي شرقي ميكردند؛ اتهامي دروغين كه در پس
آن سعي داشتند از نقش شوروي در تسخير سفارت
آمريكابگويندو نقشموسويخوئينيهادراينحادثه
را پررنگ ميديدند.
****
سرانجام تصميمگيري درخصوص گروگانها توسط
امام به مجلس اول سپرده ميشود .در آن زمان هنوز
مجلس تشكيل نشده بود .موسویخوئینیها درباره
اين تصمی��م امام (ره) گفته اس��ت «باید برگردیم به
زمان��ی که حضرت امام بیمار ش��دند و از قم به تهران
آمدند و در بیمارس��تان بودند .آن ایام فش��ار زیادی
ب��رای آزاد کردن گروگانها وارد میش��د .من با حاج
احمدآقا رفتیم خدمت امام در بیمارس��تان قلب و از

واکاوی ابهامات انتشار اسناد سفارت آمریکا و سکوت آیتاهلل موسویخوئینیها

اسناد سخن نگفتند...
امین معصومی
روزنامه نگار

«ما با تمام محدودیتهایی که در کش��ف اسناد ناقص بهدست آمده
داریم و با توجه به اینکه اس��ناد اصلی توس��ط مزدوران از بین رفته
اس��ت کوش��ش فراوان داریم که جهت اطالع دقیق و هر چه بیشتر
مردم مسلمان با اطالعیههای افشاگرانه بعدی خود بهطور مشخص
محتویات اسناد بهدست آمده را ارائه کنیم ».این جمالت پایانبخش
اولین اطالعیه افش��اگری دانشجویان تسخیرکننده سفارت آمریکا
خطاب به ملت مسلمان ایران است که طی آن روند آزادسازی اسناد
سفارت آمریکا آغاز شد.
از همان روزهای ابتدایی ابهامات بهحدی پررنگ بود که حتی حمایت
رسانهملیبرایانتشارواعالمایناسناد،هیچگاهباعثنشدتامحققان
و مولفان ،از وثاقت و صحت این اسناد اطمینان حاصل کنند .ابراهیم
اصغ��رزاده بهعنوان یکی از پنج عضو ش��ورای مرکزی دانش��جویان
تسخیرکنندهسفارت،درروزهاییکهگردسپیدیبرموهایشنشسته
است در مورد انتشار اسناد میگوید« :ما معیارها و مكانیسمی داشتیم
تا مشخص شود كه یك سند چقدر دارای اهمیت است و ارزش انتشار
را دارد .بعد از اینكه دانشجویان اسناد را پیدا و ترجمه میكردند ،آن را
به شورای مركزی میفرستادند تا درباره انتشار آن تصمیمگیری شود.
مطابق معیارهای مشخصش��ده ،اسنادی كه درباره شخصیتهای
داخلی بود پیش از انتشار به نوعی حتما باید به اطالع امام میرسید

و آقای موس��ویخوئینیها هم در میان بچهه��ا در این زمینه نقش
انتقالدهنده و تصمیمگیرنده را داشتند ».اما خود وی در ادامه با ذکر
اهمیت ویژهای که برای مذاکره چهرههای شاخص سیاسی با آمریکا
داشتند ،با بیان استثنایی مهم ،تلویحا دغدغهها را تایید کرد« :البته
تفاوت داشت كه مطابق اسناد ،خود فرد به دنبال رابطه با آمریكاییها
بوده یا آنكه آمریكاییها بهدنب��ال برقراری مالقات با او بودهاند یا اگر
شرح جلسه مالقات به جلسه بازجویی شبیه میشد و از حد مذاكرات
دیپلماتیك و رسمی فراتر میرفت ،تحلیل ما این بود كه در آن جلسه،
تخلیهاطالعاتیوكارجاسوسیانجامشدهاست.حسابچهرههاییكه
عاملجاسوسیبودندمشخصوجدابود.امادربارهچهرههایسیاسی
مسئله متفاوت بود .برخی از آنها از موضع وادادگی مذاكره میكردند و
برخی افراد اما از موضع اصولی و ملی».
این ادعا البته نه در روزهای تسخیر که در زمانی بیان میشود که مرکز
پژوهشهای وزارت اطالعات در س��ال  1387اقدام به انتشار سندی
منتشر نشده از مجموعه اسناد سفارت آمریکا کرده است .سندی دال
بر مذاکره شهید بهشتی با هنری پرش��ت ،مسئول وقت میز ایران و
بروسلینگن ،کاردار سفارت آمریکا در تهران .انتشار این سند تاییدی
رس��می بود بر دغدغههایی که در همان روزهای آغازین تس��خیر از
جهتگیریهای سیاسی و سوءاستفاده از اسناد برای تضعیف رقبای
سیاسی میگفتند .شورای مرکزی دانشجویان خط امام عضویت در
احزاب و حضور در جریانات سیاسی را برای تمامی دانشجویان تحت
مجموعه خود ممنوع کرده بود ،اما با این حال آنان برخالف توصیه امام

ن و گروگانگیر پشت یک میز
گروگا 
روز جمعه نهم مردادماه سال  1377به دعوت حسین عالیخانی ،تاجر
ايراني مقيم قبرس ،جلس��های در پاریس برگزار ش��د تا در آن عباس
عبدی از دانشجويان حاضر در تسخير س��فارت آمريكا با باری روزن
از گروگانهاي س��فارت پس از  18س��ال روبهروي هم بنشينند و از
گذشته و آینده روابط ایران و آمریکا سخن بگویند .این برنامه در مقر
سازمان آموزشی و تربیتی سازمان ملل متحد -یونسکو -با همکاری
این سازمان و به مدیریت اریک رولو دیپلمات فرانسوی و سهامدار مجله
لوموند ترتیب داده شد.
عبدی در آن زمان بهعنوان عضو بزرگترین حزب حامی رئیسجمهور
وقت (خاتمی) چهرهای اصالحطلب بود- ،جرياني كه نماد سیاس��ت

9
نظرگاه

رهبر معنوي يا جعبه
سياه تسخيرسفارت
بازرگان بهعنوان يكي از مخالفان سرس��خت تسخير
ب «انقالب ايران در دو حركت»
سفارت آمريكا در كتا 
ضمن ارائه تحليلي از وضعيت دانشجويان در آن زمان،
محرك اصلي اين اقدام را موسويخوئينيها دانسته
اس��ت .موس��ويخوئينيها نيز در يك موضعگيري
رسميدرخصوصانتشاراسنادازسفارتتسخيرشده
آمريكا اعالم كرد افشاگريها نشان ميدهد آمريكا از
سياس��ت گام به گام دولت بازرگان حمايت ميكرده
است .پس از آن نام بسياري از دولتيها از ميان اسناد
بيرون آمد و از صداوس��يمايي كه موسويخوئينيها
بهعنوان نماينده امام در آنجا بود ،منتشر ميشد.
****
لفظ «انقالب دوم»را هم امام همان روز به کار نبردند.
سيداحمدخمينيبهديداردانشجويانتسخيركننده
سفارت ميرود .بعد از تسخير سفارت جمعيت زيادي
مقابل سفارت تجمع كرده بودند؛ جمعيتي كه ماهها
به تماشاي س��فارت تسخير شده ميآمدند تا شايد با
ديدن يكي از دانش��جويان كه از داخل سفارت بيرون
ميآمد خبري بگيرن��د و حمايت خود را بهگوش آنها
برسانند .اين تجمعات در روزهاي اول آنقدر زياد بود
كه سيداحمد خميني براي آنكه داخل سفارت شود از
نردبان باال ميرود؛ حضور سيد احمد خميني به نوعي
حضور نماينده امام تلقي شد؛ پس از آن با گزارشهاي
آيتاهلل موس��ويخوئيني و س��ي د احمد خميني از
عبارت «انق�لاب دوم»براي اين اقدام دانش��جويان
استفاده كردند.
بح��ران گروگانگی��ری از چند س��اعت پس از
ادامه
ِ
تس��خیر ،دیگر در دست دانش��جویان مسلمان پیرو
توگوهاي
خط امام نبود ،اكثر تسخيركنندگان در گف 
خود در س��الهاي بعد اع�لام كردهاند هيچگاه تصور
نميكردند گروگانگي��ري  444روز ادامه يابد؛ تصور
دانشجويان تس��خيركننده آن بود كه براي چند روز
(دو يا سه روز) س��فارت آمريكا را تسخير كرده و پيام
انقالب را به گوش دولت آمريكا ميرسانند اما ماجرا به
نحو ديگري رقم خورد .اخيرا فرزندان مرحوم آيتاهلل
توگويي عنوان كردهاند اگر پدر ما زنده
طالقاني در گف 
بود نه تسخير س��فارت آمريكا رخ ميداد و نه جنگ
با عراق اتفاق ميافتاد .اين اظهارات در كنار س��خنان
تحليلگراني قرار ميگيرد كه معتقدند با اس��تعفاي
دولت موقت بعد از تسخير س��فارت و طوالنيشدن

شنبه  13آبان 1396

تنشزدایی دولت را حمايت ميكرد .براساس گزارش مجله تايم عبدی
برخالف آنچه بعدها از سوی مخالفان جريان اصالحات در ایران با عنوان
«تجدیدنظرطلبی» و «انقالبي پشيمان» از آن یاد شد ،بههیچ عنوان
در این نشست تالش نکرد برای آنچه در س��ال  58و  59رخ داده بود
عذرخواهی کند ،بلکه وی بیش��تر تالش کرد زمینههای شکلگیری
واقعه را توضی��ح دهد و تاکید کند که برای رس��یدن به آینده باید از
گذش��ته عبور کرد .عباس عبدي  38سال پس از آن حادثه همچنان
پشيمان نيست و عذرخواهي نميكند اما گفته است «من آدم نادانی
نیستم که از کنش  ٢٠سالگی در  ٦٠سالگیام دفاع کنم .از آن اتفاق
با معیار امروزم دفاع نمیکنم ،آن اتفاق در شرایط خودش رخ داد».

ایشانپرسیدیمکهماباالخرهچهبایدبکنیم؟فرمودند
بهترین راه حل آن است که تصمیمگیری در این مورد
را به عهده مجلس بگذارید ».تعدادي از سیاستمداران
وقت مانند بنیصدر و قط��بزاده تالش کردند پیش
از احاله مسئله به مجلس ش��ورای اسالمی آن را حل
کنند تا کار به مجلس کش��یده نش��ود .اما سرانجام،
حل بحران گروگانگیری به دستور امام(ره) به مجلس
شورای اسالمیواگذار ش��د .نمایندگان اولین دوره،
بالفاصله بعد از شروع کار درگیر حل این معضل شدند.
تا آن زمان نامههای مختلفی از سوی سیاستمداران
غربی و اعضای کنگره آمریکا و بس��تگان گروگانها
دریافت شده بود.
موس��ويخوئينيها درخصوص داليل موافقت امام
با اين اقدام دانش��جويان گفته «اص��وال حضرت امام
در موضعگیریهایشان به خواست عمومی جامعه
و نیاز وجدان جمعی جامعه توجه فراوان داش��تند».
شكي نيست كه در آن زمان این اقدام نزد افكار عمومي
باتوجه به پذيرش شاه توسط آمريكا و سوابق تاريخي
دخالت اين كشور در ايران بهشدت ضدآمريكايي بود.
با اين حال به اعتق��اد مرحوم صادق طباطبايي ،برادر
همس��ر س��يد احمد خميني كه در دولت موقت بود
«ذهنیت س��المی برای امام ایجاد نکردند ».به گفته
صادق طباطبايي «به امام اطالع داده شد که سفارت
آمریکا مقر جاسوسی است و در تمام آشوبهای داخل
کشور ،بهخصوص مسائل کردس��تان و نقاط مرزی،
دست دارد .وقتی سفارتخانهای در امور داخلی کشوری
که در آن مهمان اس��ت ،دخالت میکند یعنی خالف
عرفدیپلماتیکعملکردهاست».مجلسدرنشست
دهم مهرماه  1359اعضای کمیسیون ویژه رسیدگی

خمینی مبنی بر اینکه« :اگر سندی درباره من هم پیدا کردید منتشر
کنید .اسناد را به اطالع مردم برسانید ،بدون اینکه شخصیت کسی
را لجنمال کنید» در انتشار اس��ناد ،مالحظاتی را داشتهاند .هاشم
صباغیان ،وزیر کشور دولت موقت که خود و همراهانش یکی از اهداف
تخریبیاسنادمنتشرشدهتوسطدانشجویانبودهانداینگونهشرایط
را توضیح میدهد« :دانش��جویان تنها اسنادی را احیا و بعد منتشر
کردند که به نفع جناح خاصی بود .طبیعی است انتظار داشته باشیم
س��فارت آمریکا از مبارزان زمان شاه ،سند جمعآوری کند نه تنها از
فعاالن ملی یا در کل غیرمذهبی .اما درنهایت طبق اسناد منتشرشده
هیچ سندی از روحانیون مبارز در سفارتخانه آمریکا کشف نشد».
ب��ه هر روی اگ��ر در آن روزها به م��دد حمایت رس��انهای و دولتی از
دانشجویان پیرو خط امام ،برای افکار عمومی ادعاهای آنان پذیرفتی
جلوه میکرد ،نزد چهرههای فعال و بانفوذ آن روزهای انقالب وضعیت
دیگرگونه بود .برخی به مانند شهید بهشتی اعتراض نهانی و سکوت
علنی را برگزیده بودند و برخی دیگر چون ش��یخ علی تهرانی ،معلم
اخالق دانش��جویان درون سفارت ،به جهت تضعیف رقبای سیاسی
خود در حزب جمهوری اس�لامی بر انتشار اس��ناد مربوط به آن ها
اصرار داش��ت .چهره های دیگری چون مهندس بازرگان هم از ابتدا
با دستمایه سیاسی قرار گرفتن انتشار اسناد مخالفت جدی داشت و
در حالی که از مالقاتهای چهره هایی چون شهید بهشتی و آیتاهلل
موسوی اردبیلی باخبر بود اما از این اطالعات موثق خود برای مقابله
به مثل هیچگاه استفاده نکرد.
در این میان آنچه محل س��وال باقی میماند ،علت و چرایی گزینش
اسناد توسط دانشجویان پیرو خط امام است .اکنون و پس از گذشت
سه دهه از آن روزهای پر آشوب انتشار سند مالقات آیتاهلل بهشتی
با کاردار سفارت آمریکا به همراه توضیحات فرد موثری چون ابراهیم

به مسئله گروگانها را انتخاب کرد .آیتاهلل سیدعلی
خامنهای ،آیتاهلل محمد موسویخوئینیها ،آیتاهلل
محمد یزدی ،علیاکبر پرورش ،سید محمد خامنهای،
سید محمدکاظم موسوی بجنوردی و علیاکبر ناطق
نوری به عضویت این کمیسیون درآمدند .تالشهايي
در مجلس براي برهم زدن جلس��ات بررسي مسئله
گروگانه��ا و از حد نصاب انداختن آن صورت گرفت.
در برخي موارد نيز در حالي كه بررسي اين مسئله در
دس��تور كار مجلس بود بهناگاه دستور تغيير ميكرد
و برخي تالش داش��تند رس��يدگي اين موضوع را از
اولويت خ��ارج كنند .س��رانجام در  11آبان  59چهار
شرط پیشنهادی کمیسیون ویژه درباره گروگانهای
آمریکایی به تصویب رسید:
ی س��رمایههای ایران ،لغو تمام
آزاد گذاش��تن تمام 
ادعاهای آمری��کا علیه ایران ،تضمی��ن عدم دخالت
ی آمریکا در ایران و باز پس دادن اموال
سیاسی و نظام 
شاه .سرانجام این چهار شرط تصویب و به دولت برای
اجرا ابالغ شد .قرار شد اگر آمریکا شرایط را پذیرفت،
اقدام��ات اجرای��ی صورت بگی��رد و اگ��ر نپذیرفت،
پیشبینیشدهبودکهقوهقضائیهخودرابرایمحاکمه
جاسوسهای آمریکایی آماده کند .از اینجا به بعد کار
در اختیار دولت قرار گرفت و مذاکرات الجزایر آغاز شد.
اما هر سال در آس��تانه 13آبان نگاهها متوجه مردي
ميش��ود كه هرچند خود را لي��در و رهبر اين جريان
نميداند نامش با تم��ام اتفاقات مربوط به تس��خير
سفارت آمريكا گره خورده است و همچون جعبه سياه
اين ماجراست كه كمتر رمزگشايي شده است .شايد
در آستانه  40سالگي اين رويداد به بسياري از ابهامات
پاسخ دهد و درباره بسياري از مسائل شفافسازي كند.

اصغرزادهتاحدیروشنشدهاستاماتاشفافیتنهاییهمچنانفاصله
هست .یکی از علل مهم باقی ماندن ابهامات این اتفاق عظیم ،سکوت
طوالنیمدت آیتاهلل موس��ویخوئینیها ،تنها فرد غیردانشجوی
دخیل در تسخیر س��فارت اس��ت .اصغرزاده میگوید جمع آنان در
ش��ورای مرکزی به این جمعبندی رسیده بودند که در سند مربوط
به ش��هید بهش��تی «چیز خاصی» وجود ندارد ،اما در این اثنا از راز
مهمی پرده برمیدارد« :درباره انتشار اسنادی كه به اشخاص ارتباط
داشت[ ،شورای مرکزی] نظر امام را كسب میكردند و در اینجا آقای
موسویخوئینیها نظر نهایی و وتویی داشتند».
آیتاهلل موسویخوئینیها ایس��تگاه پایانی تمامی بررسیهایی در
رابطه با تسخیر س��فارت آمریکا در سال  1358و  444روز نگهداری
از گروگانه��ای آمریکایی اس��ت .مخزن اس��راری که با وسواس��ی
شبههبرانگیز از گشودن مخزن اطالعات خود ابا دارد .هرچند چندی
پیش و بالفاصله پس از درگذشت دکتر ابراهیم یزدی گوشهای از این
مخزن را گش��ود و مدعی شد آن مرحوم حامی تسخیر سفارت بوده
است .اما چه فایده که دیگر امکان پاسخگویی توسط مرحوم یزدی و
ایجاد دیالوگ وجود نداشت .مطمئنا اطالعاتی که موسویخوئینیها
با خود حمل میکند ،نه متعلق به ایشان که مربوط به ملتی است که
تسخیرالنهجاسوسیواتفاقاتپیرامونیآن،تاثیریژرفبرسرنوشت
اجتماعیاشداشتهاست.بنابراینانتظارمیرودکهایشانپیشازآنکه
بسیار دیر شود ،نسبت به شفافسازی نقاط تاریک ماجرای تسخیر
سفارت آمریکا اقدام کنند .در زمانی که تمامی راهها برای فهم علت
انتشار گزینشی اسناد به «حق وتوی» ایشان بازمیگردد ،حق مردم
ایران است که زمانی که دیگر افراد دخیل در وقایع مربوط به آن دوران
در قید حیات هستند و امکان بازگویی و روشنسازی آنچه را که رخ
داده است دارند ،شنوای رازهای نگفته آیتاهلل باشند.
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يوهش��تمين س��الگرد
چند هفته مانده به س 
تس��خير س��فارت آمري��كا ،س��ید محم��د
موسویخوئینیها گزارشي در كانال شخصي
خود منتش��ركرد از دیدارش با اعضاي«انجمن
وفاق و توسعه» .در اين نشس��ت سوالي درباره
مواضع مجمع روحانیون در خصوص تس��خير
سفارت در آن زمان و تفاوت اين مواضع با امروز
پرسیده شده كه آيتاهلل موسويخوئينيها در
بخشي از پاسخ خود به اين سوال عنوان كردند:
«این س��وال نباید ای��ن تصور اش��تباه را ایجاد
کند که س��ایرین ضدآمریکا نبودهاند .از میان
احزاب ،گروهها و جمعیتهای سیاس��ی که در
ایران میشناس��م هیچکدام طرفدا ِر دوستی با
آمریکا نبودهاند ».سپس براي اثبات اين نظر از
مرحوم دكتر يزدي مثال زدند كه از چپترینها
تا راس��تترینها از این حرکت حمایت کردند؛
مرحوم دکتر یزدی که  -خداوند او را مش��مول
رحم��ت خ��ود فرمای��د -در دوره اول مجلس
ش��ورای اس�لامی از تریبون مجلس اعالم کرد
که «بله ،بعد از اينكه مسئله گروگانگيرى اتفاق
افتاد ،من اولين كس��ى بودم كه تاييد كردم و با
آقاى موسوىخوئينيها تلفنى تماس گرفتم و
گفتم آقا اين كار الزم بوده».
اشاره دبیرکل مجمع روحانیون مبارز به بخشی
از نطق ابراهیم یزدی ،وزیر خارجه دولت موقت
و دبیرکل فقید نهض��ت آزادی ایران در روز ۲۷
شهریور  ۱۳۵۹است که پس از بیان این عبارت
گفته ب��ود« :در این مورد ه��م من تحلیلهای
گذش��ته را دارم ،راج��ع به اینک��ه چگونه باید
محاکمه بش��وند ،تمام اینها را من نوشتم و تازه
هم نیست ...وزیر امور خارجه آمریکا میخواست
راجعبه مس��ائل با م��ا صحبت بکن��د ما قبول
نکردیم».جملهايكهآيتاهللموسويخوئينيها
از مرحوم يزدي نقل كردند به دليل اينكه براي
اولين بار بعد از فوت او نقل ميشد و اينكه برخي
اعضاي نهضت آزادي معتقد بودند به عمد ناقص
مطرح ش��ده واكنشهايي را بهدنبال داش��ت،
از جمله مهدی معتمدیمهر ،مس��ئول کمیته
آموزش و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران
در یادداشتی که در اختیار «تاریخ ایرانی» قرار
داد ،نوش��ت« :آقای موسویخوئینیها درست
میفرمایند که دکتر یزدی در آن جلسه مجلس
شورایاسالمیگفتهکهمناولیننفریبودمکه
تایید کردم اما این تمام ماجرا نیست و متاسفانه
سنتی در ایران شناخته ش��ده است که گفتن
نیم��ی از حقیقت ،عموم��ا معنایی جز تحریف
حقیق��ت و ارائه س��خنان کذب بع��دی ندارد.
ش��ادروان دکتر یزدی البته قبال هم پیشنهاد
تعطیلی س��فارت آمریکا را به آیتاهلل خمینی
داده بود و همین نش��ان میدهد که ایشان هم
نگرانیها و اعتراضات جدی به سیاس��تهای
دولتمردان آمریکا داشته است که رهبر انقالب
پاسخ میدهد :کژدار و مریز رفتار کنید .اما میان
کاهشوحتیتوقفروابطدیپلماتیکوحملهبه
یکسفارتخارجیوگروگانگرفتنکارمندانو
دیپلماتهابایدفرقاساسیقائلبود.دکتریزدی
در مناس��بتهای فراوان گفته است که منظور
ایش��ان از تایید ،بیان اعتراض به سیاستهای
آمریکا و پذیرفتن ش��اه بوده است ،اما متاسفانه
آقای موسویخوئینیها به باقی تماس تلفنی
اشاره ندارد که دکتر یزدی به ایشان گفته است:
اعتراضتان را انجام دادید .حاال دیگر از سفارت
بیرونبرویدوگروگانهاراتحویلبدهید».اشاره
معتمديبهانتقادمرحوميزديبهطوالنيشدن
تسخير سفارت و نگهداش��تن گروگانهاست.
پيش از اين در مناظره مكتوبي كه بين مرحوم
يزدي با عباس عبدي در مجله مهرنامه صورت
گرفته بود ،از سوي عباس عبدي مطرح شده بود
که «ایشان (يزدي)گفته است این کار الزم بوده
است.همچنینباتوجهبهمتنصورتمذاکرات،
گویا آقای دکتر یزدی معتقد به این بوده است که
باید گروگانها محاکمه شوند».
روزنامه کیهان اما دو روز پس از اش��غال سفارت
توگويي از دکتر یزدی منتشر كرد كه در آن
گف 
گفته بودن��د «اگرچه طبق مقررات بینالمللی،
دولت ایران موظف به حفاظت از جان و مال اتباع
خارجی است و ما بهعنوان دولت از وقوع چنین
حادثهای متاسفیم و نهایت کوشش خود را به کار
خواهیمبردتااینمسئلهبهصورترضایتبخشی
حلشود،معالذلکمسئولیتحوادثرامستقیما
متوجه دولت آمریکا میدانیم....الجرم به تنها راه
برای ملت ایران به منظور عکسالعمل و نش��ان
دادن مواضع خود به دنیا عمل ش��د »...مرحوم
یزدی اما در پاسخ به عبدي نوشته بود «:برخی
حمایتهای اولیه که از سوی فعاالن و نیروهای
انقالبی از عمل دانش��جویان صورت پذیرفت به
این دلیل بود که قرار بود ،سفارت ظرف سه روز
تخلیه شود ولی جریانهای سیاسی راه را بر این
کار بستند و تالشهای پیدا و پنهانی کردند تا با
حربه گروگانها ،دولت کارتر را ساقط کنند».

