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   .ن الزم باشدآکرميکنم ارائه مده شھادتی دارم که فآبنده فيلم رانديده ام ولی ازتعاريفی که درميان 

اسناد  باليدند که مريکا وھمچنين جمھوری اسالم بسيارآميدانيد که گروگان گيران کارمندان سفارت 
 و ،ريش شده بوسيله ماشين کاغذ خورد کن سفارت بوسيله ايرانيان بھم ميزان وقابل خواندن شد

بافان ينھا گفتند که اين کاربسيارظريف بوسيله قالآ ،دراين مورد که بسيارغيرممکن بنظرميرسيد
 و اين ادعا درحاليکه صدھا ھزارکاغذ ريش ريش شده نازک بھم مخلوط است يزدی صورت گرفت 

    .ھمينطور بالجواب ماند  يدآچگونه ممکن است بصورت سندی قابل خواندن در

مريکائی که درباره ماشين ھای کاغذ خورد کنی دربرنامه ای صحبت آدرچند سال قبل يک مھندس 
ماشين ھای قديم کاغذ خرد کنی يک عيب ونقص فنی داشت که  ؛ميکرد شخصا ناظربودم که گفت

 ٢ی لشھا يک نازکه ای به عرض احتماانتھای ري در دا نميکرد وج کاغذ ھای ريش شده راجدا
روی يک سطح صاف گذاشته ميشد براحتی  در ن تکه کاغذ ريش شده آ اگر ميليمتر باقی ميماند که

که به ماشين چند کاغذ يکجا برای خرد کردن  قتی بيشترنمودارميگرديدقابل خواندن بود واين عيب و
   .داده ميشد

ين ھای جديد ازاين عيب مستثنی است ولی ھنوزھم ماشين ھای ارزان قيمت اضافه کرد که ماش او
ن آ مريکا گفت درآدرمقابل سوال خرد کردن کاغذ ھای سفارت  وھمان شخص دارد اين نقص را

ی قديم زمان اين نقص فنی رفع نشده بود وخرد کردن کاغذھای سفارت بوسيله ھمان ماشين ھا
  .انجام گرفته است

***  

   :توضيح

يليمتر (نيم سانتيمتر) می م ۵غذ خرد کنی تجارتی کوچک ھنوز ھم کاغذ را به پھنای ھای کاماشين 
بصورت تکميل  نوعبسيار گران بود. ولی  ببازار آمده بود ١٩٧٠ھايی که در سال ھای برد. ماشين 

ساخته شده بود که کاغذ را به  فتر شرکت ھای بزرگوزارتخانه ھا و د تر در اندازه بزرگتر برای
  ميليمتر يا کمی بيشتر ميبريد.  ٢پھنای 

بود که کاغذ ھای بريده شده در يک اجاق يا يک کوره ويژه سوزانده شوند و سپس سوخته ھا م رس
  ز سطح نماند که قابل خواندن باشد. يست با وسيله ای بھم زده شود که اثری احتما می با

  اند.  احتمال در آن فرصت کوتاه کارمندان سفارت آمريکا موفق به چنين کاری نشدهبه 

بھم چسباندن آن توسط قاليبافان يزد ھم قابل پذيرش نمی تواند باشد زيرا بسياری از آن ادعای 
  بدھند. ته اند بتوانند تشخيص زحمتکشان سواد انگليسی نداش

   .عا ھمچنان مرموز می ماندويا اد حال موضوع بھم چسباندنبھر 
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