
رشته هاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣیݡݡݥݥݥݥ اطالعات

پس از تسخیر سفارت آمریکا، اسنادی در این سفارت یافته شد که نقاط 
مبهم این ماجرا را روشــن تر کرد. به همین دلیل بــود که از همان روزها، 
ســفارت آمریکا با نام »النۀ جاسوسی« مشهور شــد. وقتی دانشجویان 
ایرانی وارد سفارت آمریکا شدند، با صحنۀ عجیبی روبه رو شدند: بسیاری 
از اســناد و میکروفیلم ها در آخرین لحظات رشته رشته و پودر شده بودند. 
تالشــی که مأموران ســفارت برای این کار داشــتند، موضوع را عجیب و 

عجیب تر می کرد. 

در ســفارت آمریکا اسناد زیادی وجود 
داشــت، ولی آمریکایی ها بسیاری از 
آن هــا را از میان بردند. قبــل از اینکه 
دانشجویان وارد قسمت اصلی سفارت 
دستگاه های  تمام  آمریکایی ها  شوند، 

رمز و میکروفن ها را نابود کرده بودند.

اشاره
وقتی در ســال 1358، جمعی از دانشجویان ایرانی به سفارت آمریکا حمله 
کردند و آن را به تســخیر درآوردند، موجی از نظرات و بحث های مختلف در 
جهان به راه افتاد. این دانشــجویان دالیل متعددی برای خود داشتند. مثاًل 
معتقــد بودند که آمریکا قصد دارد در ایــران کودتا کند و ادامۀ فعالیت های 
سفارت آن می تواند به نهال نوپای انقالب ضربه بزند و موجب بازگشت رژیم 
شاهنشاهی شود. پیشینۀ فعالیت های آمریکا در ایران این گمان را تقویت 
می کرد. از یاد نبریم که 25 سال پیش از انقالب اسالمی، آمریکا علیه دولت 

ملی مصدق کودتا کرده بود و تکرار دوبارۀ آن اتفاق دور از انتظار نبود.

چند کارمند ســفارت، اسناد را طبق طبقه بندی اهمیت، از »به کلی سری« 
تخریب کردند. عجله کردن فردی که یکی از کارمندان »ســی آی ای« بود، 
موجب شد اشتباه کند و بیش از توانایی ماشینی که اسناد را پودر می کرد، 
در آن کاغذ بریزد و دســتگاه گیر کرد. دانشــجویان بعدها توانســتند در 
اسناد پودر شــده به کمک الکتریسیتۀ ساکن، پودرهای کاغذ و پودرهای 
میکروفیلم را جدا کنند. ذره ذرۀ پودرهای میکروفیلم پر از اطالعات بود که 

بعد با عکاسی آن را بزرگ  کردند و از اطالعات آن بهره گرفتند.
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8 بهمن:وزارت دادگســتری آمریکا از تمام دادگاه های این کشــور 
خواست تا ادعاهای مالی و اقدامات خود را علیه اموال ایران در آمریکا به 
مدت 30 روز به تأخیر بیندازند تا دولت ریگان به قول های مالی که آمریکا 

برای آزادی گروگان ها داده است، رسیدگی کند.
الکســاندر هیگ، وزیر خارجۀ آمریکا، اعالم داشت: »تحت هیچ شرایطی 
وســایل نظامی به ایران تحویل یا فروخته نخواهد شــد.« وی اعالم کرد: 
»نحوۀ اقدام ایران در مورد سه آمریکایی که پس از حملۀ طبس دستگیر 
و در زندان به ســر می برند، عامل تعیین کننده در موضع آیندۀ آمریکا در 
قبال ایران خواهد بود.« این ســه گروگان 20 روز پس از آزادی گروگان ها 

آزاد شدند.
11 بهمن:گروگان های آزاد شده از رفتار دانشجویان مسلمان پیرو 

خط امام اظهار رضایت کردند.

12 بهمن:رونالد ریگان، رئیس جمهور جدید آمریکا، در نخستین 
مصاحبۀ مطبوعاتی خود اظهار داشت: »اولین عامل ضروری برای تأمین 
ثبات در خلیج فارس این اســت که در ایران دولتی به وجود آید که اختیار 

یک دولت واقعی را داشته باشد و نمایندگی آن کشور را به عهده بگیرد.«
ژنرال الکســاندر هیگ، وزیر خارجۀ آمریکا، اظهار داشت: »آمریکا حضور 
نظامی خــود را در منطقۀ خلیج فارس تقویت خواهــد کرد تا به موقعیت 

کشورهای متمایل به غرب مثل عراق کمک کند.«

15 اسفند:علیرضا نوبری، رئیس کل بانک مرکزی ایران، اظهار 
داشــت: »دولت ریگان کوچک ترین اقدامی بــرای بازپس دادن دارایی و 

مایملک ایران انجام نداده است.«

18 فروردین:دولت ایران از دادگاه الهه خواســت، ادعاهای 
آمریکا دربارۀ گرفتن خسارت از ایران به خاطر گروگان گیری را متوقف کند.

 19 فروردین: دارایی ایران در بانک فیالدلفیا آزاد شد.
16 خرداد: دولت آمریکا دستور آزاد کردن دو میلیارد دالر دارایی 

ایران را صادر کرد.

19 خرداد:   دفتر هماهنگی بیانیۀ الجزایر 9 عضو رسیدگی کننده 
به دعاوی ایران و ایاالت متحده آمریکا را معرفی کرد.

6 تیر: دیوان عالی آمریــکا قرارداد ایران و آمریــکا را دربارۀ آزادی 
گروگان ها قانونی دانست.

با گیر کردن دستگاه پودرکنندۀ کاغذ، مسئوالن سفارت به سراغ دستگاه پشتیبان 
رفتند. این دستگاه اســناد را رشته رشته می کرد. دانشجویان بعدها توانستند 

اسناد رشته رشته شده را کنار هم بگذارند و برخی از آن ها را بازخوانی کنند.

با نزدیک شدن دانشجویان، یکی از مأموران سفارت با عجله اسناد زیادی را 
با خود به درون یک گاوصندوق بزرگ برد. دانشجویان با دیلم در گاوصندوق 
را شکستند و او را به همراه اسناد رشته رشته شده درون گاوصندوق یافتند.
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