
  سمانه صادقي
چهلمين سالروز تسخير النه جاسوسي امريكا در 
ايران در حالي كه چند نسل با آن فاصله يافته ايم، 
درخور مروري مجدد اس�ت. اميد آنكه خوانش 
پيش رو براي عموم  به وي�ژه جوانان مفيد آيد.

   
وقت��ي جيمي كارت��ر رئيس جمهور وق��ت امريکا 
در خصوص موضع گيری دولتش نس��بت به ش��اه 
مخلوع ايران اظهار داشت: » ما به شاه ايران مانند 
يك دوس��ت و متحد وفادار مي نگريم« عده اي از 
دانشجويان به اين جمع بندي رسيدند كه بايد چهره 
مداخله گرايانه امريکا را به جهان معرفی نمايند. لذا 
به همين منظور طرح اش��غال س��فارت امريکا از 
س��وي آقايان بيطرف، ميردامادي و اصغرزاده در 
جلسات دانش��جويان پيرو خط امام مطرح شد. اما 
ورود ش��اه مخلوع ايران به خاک امريکا در سي ام 
مهرماه 1358 به بهانه معالجه بيماري سرطان غدد 
لنفاوي و ديدار برژينس��کي با بازرگان و يزدي در 
دهم آبان ماه در الجزاير، عالوه بر ايجاد انزجار مردم 
ايران نسبت به اياالت متحده سبب شد دانشجويان 
اجرای طرح خود را فوريت ببخشند. لذا ساعت 1۰ 
صبح س��يزدهم آبان ماه 1358، دانشجويان پيرو 
خط امام)ره( س��فارت امريکا را م��ورد حمله قرار 
داده و با بريدن قفل و زنجيرهاي در و شکستن آن 
به راحتي به حياط س��فارت وارد شدند و كاركنان 
سفارت را گروگان گرفتند. آنان قصد داشتند با اين 
اقدام انزجار خود را از امريکا نسبت به پذيرش شاه 

به جهان ابراز كنند.
  اولين تسخيِر ناكام

   ناگفته نماند كه پيش تر نيز يعنی بيست و پنجم 
مهرماه 1358 چريك هاي فدايي خلق و س��ازمان 
مجاهدين خلق به س��فارت امريکا در تهران حمله 
كرده و حياط آنجا را به اشغال خود درآورده بودند. 
اين يورش باعث ش��ده بود تفنگ��داران امريکايي 
محافظ سفارتخانه به مقابله با آنها پرداخته و از گاز 
اشك آور اس��تفاده كنند. هر چند با وخيم تر شدن 
اوضاع س��فير وقت امريکا ويليام ساليوان با دولت 
موقت تماس گرفت و از آنها كمك خواست. با عدم 
تأييد اين حركت از سوي حضرت امام)ره(، ابراهيم 
يزدي وزير امور خارجه دولت موقت به نمايندگي 
از دولت به همراه نيروه��اي كميته انقالب، پس از 
چند ساعت به غائله خاتمه داد و مهاجمان، سفارت 
را ترک كردند. در پي اين اقدام ابراهيم يزدي ضمن 
عذرخواهي از ساليوان اين واقعه را حاصل عوامل 
كنترل نشده انقالب دانس��ت و به او اطمينان داد 
كه امنيت آنها از آن به بعد تضمين خواهد ش��د. با 
تسخير سفارت، آنجا به يك وزارتخانه و يك ستاد 

مبدل شد كه كسي حاضر به ترک آن نبود. 

  چندو چون  يك تسخير  
دانشجويان انجمن اس��المي دانشگاه هاي تهران، 
شريف، پلي تکنيك و ملي )شهيد بهشتي( تصميم 
گرفتند جهت شناساندن چهره استعمارگر امريکا، 
سفارت اين كشور را به تس��خير خود درآورند. به 
همين منظور اولين جلس��ه جهت تسخير سفارت 
با حضور دو نماينده از هر دانش��کده در دانش��گاه 
پلي تکنيك و در اتاق رسم فني دانشکده علوم انجام 
گرفت. در آن جلس��ه آقايان علي اصغر زحمتکش، 
حبيب اهلل بيطرف، محس��ن ميردام��ادي، ابراهيم 
اصغرزاده و سيد محمدهاشمي شركت داشته اند. در 
واقع جهت تسخير سفارت قرار مي شود دانشجويان 
دانش��گاه تهران با كمك آقاي بيطرف و دانش��گاه 
اميركبير با كمك آقاي ميردامادي و دانش��جويان 
دانشگاه صنعتي ش��ريف با كمك آقاي اصغرزاده 
و دانشگاه ملي كه بعدها شهيد بهشتي نام گرفت، 
با كمك آقاي باطني هماهنگ ش��وند. با آنکه قرار 
بود از دانش��جويان هر دانش��گاه عده اي براي اين 
حركت دعوت ش��وند و نمايندگان دانش��گاه هاي 
تهران و ش��ريف هم خيلي گزينش��ي ش��ده افراد 
را به تس��خير س��فارت دعوت كردن��د ولي بعضي 
از دانش��گاه ها از طريق بلندگو از اف��راد دعوت به 
عمل آوردند. مثاًل نمايندگان دانشگاه ملي)شهيد 
بهش��تي( س��اعت 7صبح از طري��ق بلندگو اعالم 
كردند: » ما مي خواهيم برويم و س��فارت امريکا را 
بگيريم و هر كس��ي مي خواهد بيايد با ما برويم.« 
نهايت��اً حدود 4۰۰ دانش��جو بين 19 ت��ا حداكثر 
23 س��ال در يك طراحي جامع روز يکش��نبه 13 
آبان ساعت 1۰ صبح وارد س��فارت شدند. ناگفته 
نماند كه از ميان 4۰۰ نفر نزدي��ك به 15۰ نفر از 
طرف دانش��گاه ملي براي اين حركت دعوت شده 
بودند. هدف دانشجويان از تسخير سفارت رساندن 
صداي مظلوميت ملت ايران، در برابر سياست هاي 
مداخله گرايانه امريکا به گوش جهانيان و كش��ف 
اسناد سياس��ت هاي مداخله جويانه امريکا بود. در 
واقع دانشجويان ايران با تسخير سفارت توانستند 
ابهت امريکا را در ن��زد جهانيان درهم بش��کنند. 
ناگفته نماند كه جز سيدمحمد موسوي خوئيني ها 
و حس��ن الهوتي هيچ كس از برنامه دانش��جويان 
خبر نداشت. جواد منصوري نخستين فرمانده سپاه 
در خصوص چگونگي تس��خير س��فارت مي گويد: 
»اصاًل فکر نمي كنم كسي از ماجرا در كشور اطالع 
داش��ت جز آقاي الهوتي و س��پاه. ما هم آن موقع 
تصورمان اين بود كه تسخير سفارت با امام و شوراي 
انقالب هماهنگ شده است. با آنکه در ابتدا قرار بود 
خوئيني ها امام را در جريان اين مسئله قرار دهند، 
اما بعدها معلوم شد كه وي با هيچ كس هماهنگ 

نکرده است.« 

  واكنش های اوليه
ابوالحس��ن بني صدر از هم��ان ابت��دا از مخالفان 
سرس��خت اين اقدام بود و براي به دس��ت آوردن 
اسناد كشف شده از س��فارت تالش بسياري كرد. 
عالوه ب��ر او، اعض��اي دولت موقت هم نس��بت به 
تس��خير س��فارت موضع گيري مخالفي داشتند و 
حتي به بهان��ه دخالت دانش��جويان در كار دولت 
دس��ت به اس��تعفا هم زدند. هرچند ك��ه ابراهيم 
يزدي با انج��ام مصاحبه هاي متع��دد از اين اقدام 
دانش��جويان حماي��ت ك��رد. جواد منص��وري در 
خصوص موضع گيري اوليه دولت موقت نسبت به 
تسخير النه مي گويد: »دولت موقت برخورد تندي 
با اين قضيه كرد و حتي به من گفتند كه شما نيرو 
بفرستيد و اينها را از سفارت بيرون كنيد. من به آنها 
گفتم كه شما پاسبان شهرباني را بفرستيد كه اين 
كار را انجام دهد، اين كار س��پاه نيست. گفتند كه 
شما مي دانيد پاسبان شهرباني اين كار را نمي كند. 
گفتم پاسدار هم اين كار را نمي كند. بعد هم ابراهيم 
يزدي كه آن زم��ان وزير امور خارج��ه بود تماس 
گرفت. صدرحاج سيد جوادي هم با آقاي الهوتي 
وزير دادگستري تماس گرفت. آقاي الهوتي گفت 
چه كنيم. من گفتم با امام تماس بگيريد و ببينيد 
كه چه كار كنيم. بعد طرح مسئله با امام، ايشان تا 
چند ساعت اول خيلي قضيه برايشان روشن نبود 
اما يك مرتبه ي��ك روز بعد موضع ش��ديداً دفاعي 
گرفتند و از اين حركت دفاع كردند و اين حركت را 
انقالب دوم ايران كه اهميتش از انقالب اول بيشتر 

بود، خواندند.«
شهيد بهش��تي نيز پس از ش��نيدن پيام حضرت 
امام)ره( قاطعانه از اين حركت دانش��جويان دفاع 
كردند و گفتند: »به امريکا بگويي��د از ما عصباني 
باش��د و از اين عصباني��ت بميرد.« ع��الوه بر آن 
شهيد بهشتي در مصاحبه اي هم كه هشتم آذرماه 
1358با مجله آلماني اشترن داشتند، گفتند: »در 
اولين مرحله انقالب به س��لطه سياس��ي امريکا بر 
ايران پايان داديم و در مرحله دوم، سلطه اقتصادي 

امريکا را در هم خواهيم شکست«. 
  موضع گيري احزاب

تسخير سفارت امريکا فرصت خوبي جهت كسب 
وجهه در نظر مردم از س��وي احزاب بود. به همين 
منظور از حزب ت��وده بگير تا ح��زب جبهه ملي ، 
حزب پي��کار، كان��ون نويس��ندگان و. . . همگي با 
انتش��ار اعالميه هايي از اين حركت دانش��جويان 
پيرو خط امام حمايت كردن��د. هرچند كه برخي 
از اين گروه ها بعدها نظرات مخالفي نسبت به اين 
حركت ابراز كردند و آن را علت عدم پيشرفت كشور 
دانستند. البته اين حركت مخالفاني را هم در ميان 
احزاب داشت. از جمله مخالفان اوليه اين حركت 

پس از تهدي�د دولت امري�كا مبنی بر 
حمله نظامی ب�ه ايران، دانش�جويان 
پيرو خط ام�ام در اطالعي�ه  ای تأكيد 
كردند در صورتي كه تهديدات نظامي 
امريكا جنبه واقعي به خود گيرد، تمامي 
گروگان ها يكج�ا نابود خواهند ش�د!

 خوانشي از حاشيه و متن يك رويداد كه اينك 40 ساله شده است

مواجهه ناگزير!
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  شاهد توحيدي
اثر تحليلي- پژوهش��ي 
»انقالب دوم « كه به آثار 
و پيامدهاي تسخير النه 
جاسوسي امريکا پرداخته 
اس��ت، در زم��ره آث��ار 
منتشره از س��وي مركز 
اسناد انقالب اسالمي به 
شمار مي رود. احمدرضا 
شاه علي در اين پژوهش 
تالش دارد ت��ا زمينه هاي سياس��ي و فرهنگي اين 
رويداد و همچنين آثار كوتاه مدت و درازمدت آن را به 
بررسي نشيند. مؤلف در ديباچه خود بر اين تحقيق، 

درباره بسترهاي اين واقعه مي نويسد:
 »هشدارهاي حضرت امام )ره( در سال 58 موجب 
شد تا دانشجويان ما يقين كنند كه ايشان به عنوان 
رهبر و معمار انقالب، اخبار و گزارش هاي منفي به 
دستشان مي رسد كه اين گونه نس��بت به اقدامات 
امريکا هش��دار مي دهند و همگان را به مقابله با اين 
اقدامات دع��وت مي كنند، بنابراين پس از اش��غال 
النه  جاسوس��ي، دولت امريکا نه فقط از فعاليت ها و 
حركت هاي تخريبي خود نسبت به انقالب اسالمي 
دس��ت برنداش��ت، بلکه پس از افشاي اس��ناد النه  
جاسوسي، سيستم جاسوسي و ارتباطات امريکا در 
داخل كشور به طور كامل مختل شد و سرپل هايش 
در ايران لو رفتند. مهم تر از همه اينکه، س��فارت به 
عنوان يك جاسوس خانه رسمي و مطمئن از دست 
رفت. اين امر باعث ش��د تا امري��کا، آخرين حركت 
خود- يعني كودتاي نظامي- را عليه ايران طراحي 
كند. هدف امريکا اين بود كه هم بتواند نظام مقدس 
اسالمي را سرنگون نمايد و هم جاسوسان خود را از 

اسارت آزاد كند. 
در اين ميان، اش��اره به يکي از پيامد هاي مهم واقعه  
تسخير النه جاسوسي ضروري به نظر مي رسد. اين 
واقعه، زمينه س��ازي براي حضور نيروهاي متعهد و 
انقالبي پيرو خط امام )ره( در عرصه هاي مديريتي 
كشور است. بدون ش��ك، اين حماسه كه عده اي از 
دانشجويان متعهد و متخصص كشور آن را آفريدند، 

موجب ش��د تا برخي از گروه ها و احزاب سياس��ي 
كه اعتقاد چنداني به ارزش هاي انقالب نداش��تند، 
از عرص��ه  اجرايي ح��ذف ش��وند و جواناني كه يك 
س��ال و اندي حضور در متن واقعه انقالب دوم، آنها 
را كاركش��ته و پخته كرده بود، اداره  امور كش��ور را 
اندک اندک در دس��ت بگيرند. تا آنجا كه بس��ياري 
از آنها امروزه در بخش هاي مختل��ف اجرايي نظام، 
مشغول خدمت انقالب هستند، هرچند بعضي از آنها 

به دامن ليبراليسم لغزيدند. 
در كنار اين فعاليت اجرايي، امروزه از افکار و نظرهاي 
بسياري از همان جوانان پرش��ور، در عرصه تحقيق 
و پژوهش دانش��گاهي، براي اداره هرچه بهتر امور 
كشور استفاده مي ش��ود. در اين ميان، الزم است تا 
از گروه  ديگري از دانشجويان پيرو خط امام )ره( ياد 
كنيم؛ آنها كه امروزه در ميان ما نيس��تند. عزيزاني 
چون شهيد رجب بيگي، ش��هيد هادي زاده، شهيد 
بسطامي، شهيد كدخدازاده و دهها دانشجوي شهيد 
ديگر با آغاز جنگ تحميلي، داوطلبانه به جبهه هاي 
نبرد حق عليه باطل شتافتند و به مقام رفيع شهادت 
دست يافتند. به يقين روح اين ياران فراموش نشدني، 
ناظر اعمال و رفتار ماست و ما در فرداي قيامت، بايد 

در برابر آنان پاسخگو باشيم.« 
بخش ديگري از مقدمه مؤلف، به تشريح محتواي 
اثر »انقالب دوم« نظ��ر دارد: »واقعه تاريخ س��از و 
بي نظير تسخير النه جاسوس��ي امريکا در تهران، 
حماس��ه اي جاويدان و تأثيرگذار در سير تکوين و 
بلوغ انقالب اسالمي بود. اگر اين كار انجام نمي شد، 
س��ير حوادث 25 س��ال اخير به گونه اي ديگر رقم 
مي خورد و باعث مي ش��د تا جمهوري اسالمي در 
نقطه اي قرار بگيرد كه با كم��ال مطلوب بنيانگذار 
جمهوري اسالمي، حضرت امام خميني )ره(، فاصله  
زيادي داش��ته باشد. اين مس��ئله، ضرورت انتشار 
كتاب هاي تحليلي كه در بردارنده اطالعات صحيح و 
غيرمغرضانه از وقايع آن روزها باشند را بيش از پيش 
روشن مي كند. از اين رو در اثر »انقالب دوم« سعي 
شده است با ارائه تحليل هاي درست و واقع بينانه از 
شرايط حاكم بر جامعه آن روز ايران، علل تسخير 
النه جاسوسي و واكنش نيروهاي مختلف سياسي 
كش��ور نس��بت به اين واقعه و پيامد هاي داخلي و 
خارجي آن بررسي ش��ود. اميد مي بريم كه انتشار 
اين كتاب و كتاب هاي ارزنده ديگر از اين دس��ت، 
زمينه آشنايي بيش��تر جوانان و نوجوانان برومند 
ايران اسالمي را با واقعه اي كه تصوير روشني از آن 

در ذهن ندارند، فراهم كند.« 

 نظري بر يك اثر تحليلي- پژوهشي
 در باب تسخير النه جاسوسي امريكا

انقالبي پس از انقالب اول!

  نمايی از دو تن از گروگان های النه جاسوسی امريكا

مجاهدين خلق بودند كه حتي اعالميه اي هم 
صادر كردند و اين حركت چپ روي را از موضع 
راست خواندند و با استفاده از اصطالحات خاص 
خود دانشجويان پيرو خط امام را ارتجاع طلب 
و از عوام��ل حزب جمه��وري ناميدند. اما پس 
از آنکه با اس��تقبال مردم از تس��خير س��فارت 
روبه رو ش��دند، مواضع انقالبي گرفته و گفتند: 
»اين حركت از بط��ن مردم اس��ت.« عالوه بر 
اين بالفاصله پس از تسخير سفارت ميليشياي 
مجاهدين تمام روز را پشت در سفارت اقدام به 

برگزاري تجمعات خود كرد. 
  كشف اسناد مهره هاي امريكايي

ابوالحس��ن بني صدر چند هفته پس از اشغال 
سفارت به عنوان يکي از اعضاي شوراي انقالب 
مبارزه اي را آغاز كرد تا دانش��جويان را مجبور 
به تحويل همه اس��ناد به دولت كن��د. در واقع 
تالش هاي بني صدر براي دس��تيابي به اسناد 
حتي براي اف��رادي كه ب��ه وي نزديك بودند 
هم بسيار عجيب بود. البته ش��ايد نگراني وي 
از اين جهت بود كه برخي اسناد بيانگر ارتباط 
مخفيانه او با ي��ك تاجر امريکاي��ي بودند. اما 
فرمان حضرت امام)ره( مبني بر اينکه اس��ناد 
بايد توسط دانشجويان نگهداري شود و بدون 
در نظر گرفتن موقعيت افراد منتشر شوند، تير 
خالصي بود براي دستيابي بني صدر به اسناد. 
ناگفته نماند كه حضرت امام )ره( در خصوص 
انتشار اس��ناد حتي فرموده بودند: »حتي اگر 
چيزي درباره من نيز پيدا كرديد، افشا كنيد.«

اما ماجراي اسناد كشف ش��ده از بني صدر چه 
ب��ود؟ در دي م��اه 1358، در گاوصندوق اتاق 
رئيس پايگاه س��يا در تهران هفت سند درباره 
بنی صدر كشف ش��د. در واقع يکي از مأموران 
سيا با اسم رمز گاي راذرفورد در پاريس و تحت 
عنوان تاجر به او نزديك شده بود. در خصوص 
نحوه ارتباط گيري با بني صدر، كارشناس سيا 
در گزارش خود نوشته است: »بني صدر تمايل 
همکاري با ما دارد و داراي ثمره مثبت است. وي 
منتظر خروج خميني از صحنه سياست است. 
بني صدر خميني را خط��اكار مي داند، وي اگر 
احساس كند رژيم به نفع او پيش نمي رود عليه 
رژيم توطئه خواهد ك��رد. او حتي روزنامه اش 
را نيز ب��ه اين منظور ايجاد ك��رده كه به عنوان 
پايگاه قدرتي جهت مقاصد سياسي آينده اش 
اس��تفاده نمايند. « در بخش��ي ديگر از اسناد 
كشف شده در مورد خصوصيات بني صدر آمده 
است: »بني صدر فردي جاه طلب و زيرک است، 
بني صدر يك ديوان ساالر است تا يك انقالبي، 
هر روز كه مي گ��ذرد بني صدر بيش��تر حالت 

ديوان ساالري به خود مي گيرد.«
ناصر ميناچي به عنوان يک��ي از وزيران دولت 
موقت نيز برخي اسناد سفارت امريکا را به خود 
اختصاص داده بود و حج��م فراوان تماس هاي 
او و امريکايي ها نش��ان مي داد كه وي نيز يك 
منبع اطالعاتي مناسب براي امريکايي ها بوده 
است. او از جمله كس��اني بود كه از همکاري و 
گس��ترش روابط با امريکا و نيز مالقات كاردار 
س��فارت امريکا با امام دفاع مي كرد. در اسناد 
آمده است: »ميناچي با حالت خيلي دوستانه 
و گرم ج��واب داد كه كابينه ب��ازرگان مايل به 
ادامه همکاري و روابط با امريکا مي باش��ند. او 
از كاردار اجازه خواست كه ترتيب يك مالقات 
با بازرگان و در آينده ب��ا خميني را بدهد.« در 
بخش ديگري از همين س��ند ميناچي با انتقاد 
از عملک��رد دادگاه هاي انقالب كه به مفاس��د 
مس��ئوالن رژيم ش��اه رس��يدگي مي كرده اند 
به امريکايي ها وعده مي دهد ك��ه دادگاه هاي 
انقالب بس��ته خواهند ش��د. در جاي ديگري 
ميناچي از تماي��ل خود و دول��ت موقت براي 
كنار زدن امام از عرصه سياست خارجي سخن 
مي گويد. ميناچي در اي��ن خصوص گفته بود: 
» نخس��ت وزير اخيراً موافقت آيت اهلل خميني 
را جلب كرده تا انتق��ادات خود را در مورد امور 
خارجي عموماً و روابط با اياالت متحده خصوصاً 
كم كند. . . ميناچي اميدش را روي كوشش هاي 
نخس��ت وزير براي بيرون بردن امام خميني از 

عرصه بين المللي گذاشته است.«
ابراهيم ي��زدی نيز به عنوان ديگ��ر وزير دولت 
موقت از جمله افرادی است كه اسنادی مبنی 
بر همکاری اش در سفارت كشف شده است. در 
يکی از اسناد سفارت امريکا در خصوص ابراهيم 
يزدی می خوانيم:»هم يزدی و هم انتظام كه در 
گذشته دائما، در موضع ياری به ما بوده اند، در 
نتيجه بی مباالتی جيم بيل در مجله تايم، شروع 
به حمله]امريکا[ نموده اند، خصوصا ]حمالت[ 
يزدی كه به نظر می رس��د، برای اثبات اين كه 
طرفدار امريکا نيست، تکرار می شود.« اين سند 
علت شعارهای ضد امريکايی ابراهيم يزدی پس 

از تسخير سفارت را روشن می كند.
  سرنوشت گروگان ها

13 روز پس از تسخير سفارت امريکا و گروگان 
گرفتن كاركنان آن حضرت امام فرمان آزادي 
زنان و سياهپوستاني كه در جمع گروگان هاي 
النه جاسوسي بودند را صادر كردند. به همين 
خاطر بيس��ت و هفتم و بيس��ت و نهم آبان ماه 
13 نف��ر از گروگان هاي امريکايي كه ش��امل 
زنان و سياهپوس��تان بودند، آزاد ش��دند. اين 
اقدام باعث ش��د 5 هزار كش��يش سياهپوست 
كه از جانب انجمن ملي كشيش��ان پروتستان 
كنفرانس پن��ج روزه اي را در ش��هر ديترويت 
تشکيل داده بودند، در پايان اين گردهمايي از 
رئيس جمهور امريکا بخواهند شاه مخلوع را به 
ايران مسترد دارد. آنها همچنين اعالم داشتند 
شاه جنايتکاري است كه ميلياردها دالر از ملت 

ايران را دزديده است. با اين حال پارلمان اروپا 
هم با انتشار بيانيه اي در بيست و پنجم آبان ماه 
گروگانگيري و اشغال سفارت امريکا در تهران 
را محکوم كرد. كاخ اليزه فرانسه نيز سي ام آبان 
ماه با صدور بيانيه اي اش��غال س��فارت امريکا 
در تهران را نکوهش كرد و جمهوري اس��المي 
ايران را به »نقض قواني��ن بين المللي و ناديده 
گرفتن مصونيت سياس��ي ديپلمات ها« متهم 
نمود. سفارت انگليس در تهران هم اعالم كرد 
قصد دارد بيش از نيم��ي از 4۰ عضو فعلي اش 
را به انگلستان بفرس��تد. وزيران خارجه عضو 
شوراي اروپا نيز با صدور بيانيه اي در دوم آذرماه 
اقدام دانش��جويان ايراني در تصرف س��فارت 
امريکا در تهران را محکوم كردند و خواس��تار 
آزادي بي درنگ گروگان هاي امريکايي شدند. 
س��يزدهم آذرماه هم 15 عضو شوراي امنيت 
س��ازمان ملل طي قطعنامه اي خواستار آزادي 
فوري گروگان هاي امريکايي در تهران شدند. 
در اين ميان موشه دايان تنها فردي بود كه طي 
نطقي گفت: » امريکا از ابت��دا نبايد تجهيزات 
نظامي فوق مدرن را در اختيار دولت هايي مانند 
ايران يا عربستان قرار مي داد بلکه بايد آنها را در 
اختيار اس��رائيل بگذارد و پايگاه نظامي دائمي 
خ��ود را براي نظ��ارت بر تح��والت خاورميانه 
در اس��رائيل بنا نهد.« صادق قط��ب زاده هم از 
جمله افرادي بود ك��ه در جريان گروگانگيري 
سفارت مانور زيادي داد. حتي شايع شد كه وي 
ديداري هم با مقامات امريکايي انجام داده اما 
وي در مصاحبه با رويترز عنوان كرد: » شخص 
اينجان��ب و وزارت خارجه هي��چ گونه تماس 
مستقيم يا غيرمستقيمي با امريکا نداشته ايم و 
راه حل تازه همان مطالبي )استرداد شاه و اموال 
او به ايران( اس��ت كه بارها گفته ايم. « اما چند 
سال بعد »گري سيك« مش��اور سابق امنيت 
ملي كاخ س��فيد امريکا در كتابش از ديدار سه 
س��اعته قطب زاده وزير وقت امور خارجه ايران 
و »هميلتون جرج« رئيس كاركنان كاخ سفيد 
در 28 بهمن 1358 در پاريس خبر داد. در آن 
ديدار قطب زاده در پاسخ به جردن در خصوص 
اينکه چگونه مي توان اين بحران )گروگانگيري( 
را با صلح و آرامش و حفظ حيثيت طرفين پشت 
سر گذاشت، مي گويد: »راه حل ساده است. من 
پس��ر خوبي براي امريکايي ها هستم. شما شاه 

را بکشيد.«  
  آغ�از تحريم ه�اي امريكايي ه�ا عليه 

ايران
جيم��ي كارتر رئيس جمه��ور وق��ت امريکا در 
جلسه سّري ش��وراي امنيت ملي كشورش در 
بيس��ت و پنجم آبان ماه گفت ك��ه در نظر دارد 
يك رش��ته اقدام��ات تنبيهي عليه اي��ران آغاز 
كند و اين كار را با قطع خريد نفت ايران شروع 
مي كند. وي گفت ما خواهان اقدامات مشابهي 
از جانب متحدان خود هس��تيم.« حضرت امام 
)ره( هم بيس��تم آبان ماه در سخناني فرمودند: 
» آقاي كارتر م��ا را از مبارزه نترس��اند. ما مرد 
جنگي هستيم و اهل مبارزه. ما ترجيح مي دهيم 
كه آبرويمان حفظ ش��ود و ش��کممان گرسنه 
بمان��د.« پ��س از آن كارتر دس��تور قطع خريد 
نفت از ايران و توقيف تمام��ي دارايي ها و اموال 
ايران در خاک امريکا را ص��ادر كرد. البته دولت 
ايران نيز هجدهم آذرماه به خاطر ضبط اموال و 
توقيف دارايي هاي كشور در بانك هاي امريکايي 
به صندوق بين المللي پول ش��کايت و تقاضاي 
رسيدگي كرد. اما اين پايان موضع گيري امريکا 
عليه ايران نبود. كارتر بار ديگر س��ي ام آبان ماه 
اخطار كرد اگ��ر ايران تهديدات خ��ود در مورد 
محاكمه گروگان ه��اي امريکاي��ي در تهران را 
عملي نمايد، به اين كش��ور حمله نظامي كند. 
هرچند در مقابل اين سخنان حضرت امام)ره( 
اظهار داش��تند: »كارتر گاهي م��ا را از )لحاظ( 
نظامي و از جهات اقتصادي مي ترساند و خودش 
هم مي داند ك��ه اين طبل ميان تهي اس��ت كه 
دارد مي زند، نه همچو عرض��ه نظامي دارد و نه 
از او گوش مي كنند.« از طرف��ي وزير اطالعات 
اسپانيا نيز اول آذرماه اعالم نمود در صورت اقدام 
نظامي احتمالي امريکا عليه ايران به دولت امريکا 
اجازه نخواهد داد ك��ه از پايگاه هاي��ش در اين 
كشور استفاده كند. در همين راستا دانشجويان 
مسلمان پيرو خط امام نيز اول آذرماه 1358 در 
اطالعيه  شماره 4 خود تأكيد كردند در صورتي 
كه تهديدات نظامي امريکا جنبه واقعي به خود 
گيرد، تمام��ي گروگان ها يکجا ناب��ود خواهند 
شد. انتشار اين اطالعيه باعث شد جيمي كارتر 
رئيس جمهور وقت امريکا ني��ز هفدهم آذرماه 
1358 در س��خناني اعالم كرد: » م��ن به هيچ 
اقدامي دست نخواهم زد كه سبب ريختن خون 
گروگان هاي امريکاي��ي در تهران يا برانگيختن 
دانشجويان گروگانگير براي مجازات گروگان ها 
شود. من بسيار ميانه رو و محتاط خواهم بود.« 
اما روز بعد س��ايروس ونس وزير خارجه امريکا 
س��فر زنجيره اي خود به كش��ورهاي انگليس، 
فرانسه، آلمان فدرال و بلژيك را با هدف مشورت 
با رهبران اين كش��ورها در مورد اعمال فشار بر 
ايران جهت واداش��تن دولتمردان اين كشور به 
آزادسازي گروگان هاي امريکا آغاز كرد. هرچند 
كه دولت سوئيس با اين طرح مخالفت نمود و در 
تحريم هاي اقتصادي عليه ايران شركت نکرد«. 
نهايت��اً س��ی ام دی م��اه 1359 پ��س از 
كش مکش های بس��يار و گذشت 444 روز 52 
گروگان امريکايي با پذيرش ق��رارداد الجزاير 
از س��وي دولت ايران و امريکا، آزاد شدند. اين 
رويداد با شکس��ت كارتر در انتخابات و خروج 

وی از كاخ سفيد همزمان بود.
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