
ايماني - كه او هم ممنوع المنبر بود- به ساواك و نزد 
نادري رفتيم و مطلب را عنوان كرديم. نادري گفت: 
اگر آقايان قول بدهند عليه ش��اه، اسرائيل و بهاييت 
و در باره آيت اهلل خميني ح��رف نزنند، به آنها اجازه 
داده مي شود منبر بروند. من گفتم: » اگر درباره اين 
چيزها حرف نزنند كه ديگر حرفي باقي نمي ماند. هر 
كسي هم اين كار را بكند، اينها با همه سوابق مبارزه 
نمي كنند.« باالخره به هر شكلي بود نادري را راضي 
كرديم كه آقاي��ان منبر بروند، ول��ي از اين حرف ها 
نزنند. ما هم قبول كرديم ك��ه در صورتي كه التزام 
كتبي ندهيم، اي��ن كار را بكنيم! آي��ت اهلل طاهري 
كه منبر مي رفت، جمعيت زيادي مي آمد. او ظاهراً 
درباره حجاب زنان، فساد اجتماعي و مسائلي از اين 
دست حرف مي زد، اما مخاطبان دقيقاً كنايه هاي او 
را درباره رژيم مي فهميدند. باالخره هم تاب نياورد و 
نامي از امام برد كه همان كار باعث شد او را به مهاباد 
تبعيد كنند. ايش��ان مدتي در تبعيد بود تا باالخره 
آيت اهلل ش��ريعتمداري ط��ي نام��ه اي آزادي وي و 
عده اي از روحانيون را از رژيم درخواست كرد و رژيم 

هم ترتيب اثر داد. 
آيت اهلل طاهري پس از آزادي، با اينكه ممنوع المنبر 
بود، دست از سخنراني عليه رژيم برنداشت و اين بار 
رژيم ش��بانه به خانه اش حمله و ايش��ان را دستگير 
كرد. من با اف��راد گوناگونی تماس گرفتم و فهميدم 
ايشان را به كميته مشترك ضد خرابكاري در تهران 
برده اند. عده اي از مردم در اعتراض به اين دستگيري، 
در منزل آيت اهلل خادمي تحصن كردند. خود ايشان 
هم در ديداري با مسئوالن ش��هر از جمله استاندار، 
اعتراض خود را به اين موضوع اع��ام كرد. باالخره 
ساواك پذيرفت كه يك نفر به ديدن آيت اهلل طاهري 
برود و آيت اهلل خادمي مرا مأمور اي��ن كار كرد. من 
همراه همس��ر آق��اي طاهري و دختر و پس��رش به 
تهران رفتم و در آنجا متوجه ش��ديم ايشان بيمار و 
در بهداري زندان بستري است. قرار بود ما به ماقات 
ايش��ان برويم كه خبر دادند اصفه��ان در اعتراض 
به وضعيت آقاي طاهري ش��لوغ ش��ده است و به ما 
اجازه ماقات ندادند. تحصِن منزل آقاي خادمي به 
تظاهرات منجر مي شود و شهرباني براي آرام كردن 
اوضاع، به خانه آيت اهلل خادمي حمله مي برد و س��ه 
نفر، از جمله فردي به نام امامي به شهادت مي رسد. 
من پس از شنيدن اخبار اصفهان نزد دايي ام، تيمسار 
فخرمدرس رفتم و نگراني خود را از اوضاع متش��نج 
اصفهان و اعام حكومت نظامي در آنجا به اطاعش 
رساندم. دايي ام پيشنهاد كرد به ماقات پرويز ثابتي 

بروم و اين مطالب را ب��ه او بگويم و ق��ول داد برايم 
وقت بگيرد. 

با ثابتي مالقات كرديد؟!
بله، ش��نيده بودم در س��اواك خيلي نف��وذ دارد و 
مي خواستم هر جور كه شده است براي وضعيتي كه 
در اصفهان پيش آمده بود، كاري كنم. به ساختمان 
ساواك در س��لطنت آباد )پاس��داران فعلي( رفتم و 
به ثابتي گفت��م كه با اين س��ختگيري ها و حكومت 
نظامي ها، اوضاع بدتر مي شود. ثابتي وقتي حرف هاي 
مرا شنيد، گفت: ديگر حق ندارم به اصفهان برگردم 
و بايد در تهران بمانم! من در تبريز مشغول ساخت 
يك كارخانه گچ بودم. گفتم: دست كم اجازه بدهيد 
بروم تبريز و به كارخانه ام سركشي كنم كه اجازه داد. 
من به تبريز رفتم و وقتي آب ها از آس��ياب افتاد به 

اصفهان برگشتم. 
يكي از عناصر برجسته انقالبي در اصفهان 
مرحوم علي اكبر پرورش بود. اش�اره اي به 

برخي از فعاليت هاي ايشان داشته باشيد؟
موقعي ك��ه از تبريز به اصفهان برگش��تم، حكومت 
نظامي برق��رار بود و مدارس اعتص��اب كرده بودند. 
اعتصاب مدارس اصفهان براي رژيم خيلي مهم بود و 
حكومت نظامي به دو نفر مأموريت داد در جلسه اي 
كه قرار بود بنده، مرحوم پرورش، زهتاب، عبدالوهاب 
طالقاني و دكتر كتابي حضور داشتيم، شركت كنند و 
خواستار پايان بخشيدن به اعتصاب مدارس شوند. 

يادتان هست دو نماينده حكومت نظامي 
چه كساني بودند؟ 

بله، يكي سرهنگ فروغي، معاون حقوقي حكومت 
نظامي و دومي س��رهنگ محمودي نماينده ركن 2 

ارتش كه مرد بسيار ساده اي بود. 
چه مسائلي در آن جلسه مطرح شدند؟ 

جلسه در دبيرستان حكيم نظامي برگزار شد. ما در 
آن جلسه خواهان آزادي معلماني شديم كه دستگير 
ش��ده بودند. از طرفي حكومت نظامي، دبيرس��تان 
سعدي را به ستاد انتظامي خود تبديل كرده بود كه 
اين اقدام در مورد يك دبيرس��تان با سابقه، در واقع 
توهين به فرهنگيان تلقي مي شد. در آن جلسه به آنها 
گفتم: شما ارتشي هستيد، چرا به دستور ساواك در 
برابر معلم ها و دانش آموزان قرار مي گيريد؟ سرهنگ 
محمودي به فرمانداري نظام��ي مي رود و مي گويد: 
اينها كه حرف خافي نمي زنند، حرفشان اين است 
كه چرا معلم ها و شاگردها را دستگير مي كنيد؟ ولي 
اين حرف ها فايده اي نداش��ت و پرورش همان شب 

دستگير شد!

مسئوليت مرحوم پرورش چه بود؟ 
ايش��ان در واقع رابط مبارزان اصفهان ب��ا انقابيون 
تهران، مخصوصاً ش��هيدآيت اهلل بهش��تي ب��ود و از 
تهران دستورات را مي گرفت و به ما منتقل مي كرد. 
تلف��ن او كنت��رل و مكالماتش ضبط ش��ده بود و به 
همين جرم دستگير شد. پرورش در مدارس زيادي 
تدريس مي كرد و كامًا در اصفهان ش��ناخته ش��ده 
بود و طرفداران زيادي داشت، لذا پس از دستگيري 
او ش��عار »پرورش آزاد بايد گردد« تبديل به ش��عار 
اصلي راهپيمايي هاي اصفهان ش��د. شهيد بهش��تي 
با من تم��اس گرفت و گف��ت: »آقاي پ��رورش بايد 
در اين ش��رايط بيرون از زندان باش��د، اگر الزم شد 
حتي ندامت نامه هم بنويس��د، در زن��دان كاري از او 
برنمي آيد. در بيرون مؤثرتر اس��ت.« من سعي كردم 
به هر شكلي كه مي شود، ترتيب ماقاتي را با پرورش 
بدهم. كار ساده اي نبود، ولي باالخره موفق شدم و در 
زندان در فرصتي كه پيش آمد، پيغام دكتر بهشتي را 
به او رساندم كه هر جوري شده است بيا بيرون، حتي 

اگر الزم شد توبه نامه بنويس!
همان ك�ه بعدها دس�تاويز كس�اني مثل 

عطريانفر شد؟ 
بله، حكوم��ت نظامي پرورش را آزاد ك��رد و البته او 
هم بدون توجه به تعهدي كه داده بود، همچنان به 
مبارزاتش ادامه داد، اما بعد از پيروزي انقاب و پس 
از شكاف افتادن بين گروه ها و افراد مختلف، كساني 
كه تا ديروز رفيق گرمابه و گلس��تان پرورش بودند، 
اين ندامت نامه را در ابعاد وس��يعي منتشر كردند! از 
اين نامه فقط يكي در اختيار م��ن و يكي در اختيار 
حكومت نظامي بود و نمي دانم چگونه به دست اين 

آقايان رسيد!
ظاهراً مرحوم پرورش تصور كرده بود شما 
اين نامه را به آنها داده ايد. اينطور نيست؟ 
بله، در دوره اي كه بنده توسط آقايان طرد شده و كنج 
عزلت را برگزيده بودم، ايشان زنگ زد و گايه كرد كه 
چرا اين كار را كرده ام؟ گفتم: » با تمام بي مهري ها، 
من با شرف تر از آن هستم كه چنين كاري را بكنم. 
آن نسخه اي كه نزد من بوده، هنوز هم اينجا در خانه 
من است. بهتر است برويد و سر نخ قضيه را نزد همان 
رفقاي ديروزتان جست وجو كنيد كه به من گفتند 

ساواكي!«
يكي از فرازهاي مه�م انقالب، راهپيمايي 
اربعين س�ال 1357 در اصفهان بود. از آن 

راهپيمايي بزرگ برايمان بگوييد. 
راهپيمايي اربعين در اصفهان، از نظر تأثيرگذاري و 

گ�روه بي بي س�ي قب�ل از 22 بهمن از 
جريانات انقالب در اصفهان فيلم گرفت 
و يك�ي از آنها گف�ت: اگ�ر االن بتوانم 
با لندن تم�اس بگي�رم، خواهم گفت 
جمهوري اس�المي از همي�ن حاال در 
اصفهان برقرار شده اس�ت! گفتم من 
مي توانم اين كار را بكن�م. او را به هتل 
ش�اه عباس بردم و از طريق دوس�تان 
انقالب�ي در مخاب�رات، تم�اس او را با 
لندن برقرار كردم. او ه�م خبر داد كه 
اصفه�ان در دس�ت انقالبيون اس�ت!

»اصفهان، 40 سال پيش، در چنين روزهايي« 
در گفت وشنود با سيد رضا ميرمحمدصادقي 
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رسانه های غرب گزارش دادند پيش از 22 بهمن 
رژيم  پهلوي در اصفهان ساقط شد!

88498479گفتوگو

  احمدرضا صدري
س�الي كه بر ما مي گذرد، در بهمن پرشكوه خويش، 
چهلمين سالگش�ت پيروزي انقالب اس�المي را به 
نظاره خواهد نشس�ت، از همين رو بازخواني وقايع 
اين رستاخيز عظيم، از اين پس در دستور كار صفحه 
تاريخ »جوان« خواه�د بود. در گفت وش�نودي كه 
پيش رو داريد، سيد رضا ميرمحمدصادقي از فعاالن 
سياسی و انقالبيون شهر اصفهان، به روايت پاره اي 
از خاط�رات خوي�ش از ماه هاي اوج گي�ري انقالب 
اسالمي در ش�هر اصفهان پرداخته است. اميد آنكه 
تاريخ پژوهان انق�الب و عالقه من�دان را مفيد  آيد. 

  
يك�ي از كالنش�هرهاي پيش�تاز در فرآيند 
انقالب اسالمي، شهر اصفهان بود. از روزهاي 
اوج گيري انقالب در اين ش�هر چه خاطراتي 

داريد؟ 
بسم اهلل الرحمن الرحيم. كس��اني كه روزهاي منتهي به 
پيروزي انقاب اسامي را به ياد مي آورند، مي دانند كه 
فوت مرحوم آيت اهلل حاج آقا مصطفي خميني، مرحله 
جديدي در انقاب اس��امي بود. به مناس��بت رحلت 
ايشان در ش��هرهاي مختلف، مجالس ترحيم متعددي 
برگزار شد و بار ديگر نام امام خميني- كه سال  ها كسي 
جرئت بيان آن را نداش��ت- بر فراز منبرها و در كوي و 
برزن شنيده شد. در اصفهان هم مرحوم آيت اهلل خادمي 
مجلس فاتحه اي را برگزار كردند و با پخش اعاميه هاي 
دستنويس، همه مردم به شركت در اين مجلس دعوت 

شدند. 
مجلس در كجا برگزار شد؟ 

مدرس��ه صدر. جمعيت كثيري به همراه بس��ياري از 
علماي اصفهان در اين مجلس شركت كردند. 

چه كسي سخنراني كرد؟ 
آقاي منصورزاده. ايش��ان ابتدا در باره فضايل و مناقب 
حضرت ام��ام )ره( و حاج آقا مصطفي داد س��خن داد. 
هر بار هم كه نام امام را مي آورد، مردم س��ه بار صلوات 
مي فرستادند. پس از اتمام مجلس هم، مردم به خيابان 
ريختند و در حمايت از امام شعار دادند. در اين بين به 
مغازه فردي كه با دس��تگاه ارتباط داشت، هجوم بردند 
و عكس ش��اه را از روي ديوار برداش��تند. اين در واقع 
ش��روع اعتراضات علني مردم عليه رژيم شاه بود. آنان 
كه سال ها اختناق سنگين رژيم پهلوي را تحمل كرده 
بودند، اينك با شجاعتي كم نظير قدم به ميدان گذاشته 
بودند. پس از آن ه��م ائمه جماعت مس��اجد مختلف 
به مناس��بت  رحلت حاج آقا مصطفي در مس��اجد خود 
مجالس فاتحه گذاشتند و اين رسم جا افتاد و در طول 

انقاب ادامه پيدا كرد. 
پس از چاپ مقاله توهين آميز رژيم با عنوان 
جعلي »رشيدي مطلق« در روزنامه اطالعات، 
حركت تعيين كننده اي در قم صورت گرفت. 

در اصفهان چه خبر بود؟ 
رژيم از اينكه نام امام خميني )ره( بار ديگر در جامعه 
ايران مطرح ش��ده بود، به وحش��ت افتاد و چاپ اين 
مقاله، در واقع يك واكنش مذبوحانه عليه اين جوشش 
مردمي بود. اعتراضات مردم، سركوب هاي خونيني را 
در پي داش��ت و از آنجا بود كه چهلم هاي زنجيره اي 
شروع ش��دند. ابتدا در چهلم ش��هداي قم، در تبريز 
راهپيمايي عظيمي صورت گرفت كه كشتار وسيعي را 
در پي داشت و در چهلم مردم تبريز، مردم يزد مراسم 
چهلم آنها را گرفتند. در اصفهان هم مجالس ترحيم 
پي در پي برگزار مي شدند. انقابيون اصفهان تصميم 
گرفتند هر روز دو مس��جد را به عنوان محل فاتحه و 
س��خنراني انتخاب كنند. يكي از آنها مسجد سيد در 
خيابان مسجد سيد فعلي )خيابان محمدرضاشاه آن 
موقع( و ديگري مس��جد حكيم در خيابان عبدالرزاق 
بود. علت اين ب��ود كه اي��ن دو مس��جد، چندين در 
خروجي داش��تند و در صورت هجوم مأموران، مردم 
مي توانستند از درهاي متعددي فرار كنند. در مدارس 
براي حضور در اين مراس��م تبليغ زيادي مي ش��د، از 
جمله در مدرسه حكيم س��نايي كه مرحوم علي اكبر 
پرورش، معلم ديني آن بود. همچنين مدرس��ه هاتف 
با رهبري آقاي زهتاب و هنرستان فني با حضور بنده، 
در كنار مدرسه حكيم نظامي، سه ركن دانش آموزي 

انقابي بودند. 
از حركت انقالبي دانش آموزي در آن ايام چه 

خاطراتي داريد؟ 
خاطرم هست كه بچه هاي هنرستان، جلوي هنرستان 
جمع شده بودند و عليه رژيم ش��عار مي دادند. فرمانده 
نظامي ها آنه��ا را تهديد كرد و گفت: اگ��ر يك بار ديگر 
شعار بدهيد به شما شليك مي كنم! من و ميرعمادي، 
امام جماعت مسجد پاقلعه - كه مسئول اموال هنرستان 
بود - جلو رفتيم و گفتيم: اول بايد م��ا را بزني و بعد به 
دانش آموزان شليك كني! فرياد زد كه: پس ساكتشان 
كنيد. گفتيم: نمي توانيم! اصًا ش��ما در هنرستان چه 

مي كنيد؟ او جوابي براي گفتن نداشت. 
اش�اره كرديد در قضي�ه برگ�زاري مجالس 
ترحي�م حاج آق�ا مصطف�ي ب�ا اعالميه هاي 
دستنويس مردم را به شركت در اين مجالس 
دع�وت مي كرديد. اي�ن اعالميه ه�ا در كجا 

تكثير مي شدند؟ 
مرك��ز فعاليت ه��اي تكثي��ر اعاميه ه��ا و نواره��اي 
س��خنراني هاي امام، من��زل حاج مهدي ش��كوهنده، 
معلم ق��رآن بازنشس��ته آموزش و پرورش ب��ود. بنده و 
مرحوم پرورش هم در اين زمينه فعال بوديم. اواخر ياد 
گرفته بوديم تلفن را به ضب��ط وصل و اعاميه اي را كه 
از آن طرف سيم خوانده مي شد ضبط و بافاصله پياده 

و تكثير كنيم. 
ماجراي حمله به منزل آيت اهلل خادمي - كه 
منجر به كشته شدن چند نفر و زخمي شدن 

تعداد زيادي شد- چه بود؟ 
خاطرم هست آيت اهلل سيد جال الدين طاهري اصفهاني 
ممنوع المنبر بود. عده اي از دوستان گفتند: خوب است 
س��عي كنيم اين ممنوع المنبري برطرف ش��ود، چون 
سخنراني هاي او به نفع نهضت امام است. به اين دليل 
همراه با آيت اهلل طاهري و آي��ت اهلل حاج آقا كمال فقيه 

ارزش مانند راهپيمايي هاي تاسوعا و عاشوراي 
تهران بود ك��ه در واقع يك رفران��دوم خياباني 
عليه رژي��م شاه بود. ق��رار بود اي��ن راهپيمايي 
صرفاً در ميدان شاه اصفهان انجام شود، اما تمام 
خيابان هاي منتهي به مي��دان لبريز از جمعيت 
شده بودن��د. روز اربعين به جمع��ه افتاده بود و 
خود اين قضيه مشكل ساز شد. آيت اهلل خادمي 
مي خواست نماز ظهر و عص��ر را اقامه كند، ولي 
آيت اهلل طاهري اصرار داشت نم��از جمعه اقامه 
شود. آيت اهلل خادمي بنا بر اجتهادش از اقامه نماز 
جمعه خودداري كرد. به ايشان گفتم: پس اجازه 
بدهيد آقاي طاهري نماز جمعه را بخواند. ايشان 
گفت: »باشد، ولي من به خانه برمي گردم، چون 
حضور در محل نماز جمعه را ح��رام مي دانم!« 
ديدم اگر ايش��ان برود، عده زيادي محل را ترك 
خواهند كرد. ل��ذا از آيت اهلل خادم��ي خواستم 
به مسجد شاه برود و وقتي اهلل اكب��ر را گفت، از 
طريق تلفن مسجد با مح��ل تريبون نماز جمعه 
ارتباط برقرار شود و مردم با شنيدن اهلل اكبر نيت 
كنند. نماز ظهر و عصر بسيار باشكوهي شد، اما 
آيت اهلل طاهري گايه داشت كه چرا نماز جمعه 

برگزار نشد. 
قضيه امريكاي�ي اي ك�ه در آن روزها 

اصفهان را به آشوب كشيد چه بود؟ 
يك روز عصر آقاي پرورش زنگ زد به خانه ما كه 
» چه نشسته اي؟ بلند شو بيا هتل كوروش كه يك 
امريكايي زده و يك ايراني را كشته است و مردم 
جمع شده اند او را بكشند!« من سريع خودم را به 
هتل كوروش رساندم و ديدم دو كاميون ارتشي 
پر از سرباز جلوي هتل ايستاده اند. در البي هتل 
هم حدود 200، 300نفر جمع شده بودند و فرياد 
»بكشيد! بكشيد!« سر مي دادند. من فرياد زدم: 
دست نگه داريد، چه كسي را بايد كشت؟ مردم 
فرياد زدند: امريكايي ه��ا در اتاقي جمع شده اند 
و قاتل هم بين آنهاست. به پ��رورش گفتم: » دو 
كاميون ارتش��ي پر از سرباز جلوي هتل هست، 
چطور ب��راي متفرق كردن اي��ن جمعيت كاري 
نمي كنند؟ كافي است گاز اشك آور بزنند يا هوايي 
تيراندازي كنند تا جمعي��ت پراكنده شود. نكند 
توطئه اي در كار باشد و رژيم بخواهد از اين قضيه 

دستاويزي براي قتل عام مردم درست كند.«
قضيه كشته شدن يك ايراني به دست 

يك امريكايي صحت داشت؟ 
موضوع را از كاركنان هتل پرسيدم. گفتند: يك 
راننده ايراني، هر روز مي آمد و اين امريكايي را هر 
جا مي خواست مي برد. امروز سر كرايه بحثشان 
مي شود و امريكايي هم اسلحه مي كش��د و او را 
زخمي مي كن��د. با بيمارستان تم��اس گرفتم و 
مطمئن شدم خط��ر رفع شده است و مش��كل 
خاصي وجود ندارد. خيالم از اين بابت كه راحت 
شد، همراه مرحوم پرورش، حجت االسام بدري 
و مهندس عبوديت پش��ت در اتاق امريكايي ها 
رفتم و به آنه��ا گفتم: از طرف آي��ت اهلل خادمي 
آمده ايم آنها را ببريم و خطري متوجه آنها نيست. 
وقتي مطمئن شدند، در را ب��از كردند. پنج نفر 
بودند و مك گافي كنسول امريكا در اصفهان هم 
در بين آنها بود. كسي كه شليك كرده بود، يك 
سياهپوست امريكايي بود. به مك گافي گفتم: اين 
مرد سياهپوست را با خودم مي برم تا مردم متفرق 

شوند، ولي او گفت: من هم همراهتان مي آيم. 
مردم معترض را چگونه آرام كرديد؟ 

آمدم بيرون و با بلندگو به آنه��ا اعام كردم كه 
اينها را به منزل آيت اهلل خادمي مي برم تا ايشان 
تصميم بگيرد. بعد به يك نف��ر گفتيم ماشيني 
را جلوي هتل بي��اورد. حجت االسام بدري جلو 
افتاد و عبوديت و پ��رورش دو طرف امريكايي ها 
را گرفتند و من هم پشت سرشان حركت كردم. 
ما تصور مي كرديم م��ردم را آرام كرده ايم، ولي 
بيرون هتل با انبوه جمعي��ت عصباني كه شعار 
مرگ بر امريكا مي دادند، روبه رو شديم. يك نفر 
هم با چاقو حمله كرد و من در اثر فش��ار عصبي، 
حالم دگرگون شد. پ��رورش و ديگران با تاش 
زياد، امريكايي ها را نج��ات دادند و سوار ماشين 
كردند و سپس ب��ه بيمارست��ان صدتختخوابي 
بردند، چون در اثر مش��ت و لگد مردم زخم هاي 
سطحي برداشته بودند. پس از درمان، آنها را به 
منزل آيت اهلل خادمي بردند. من خود را به منزل 
آيت اهلل خادمي رساندم و از دكتر واعظي خواستم 
براي مداواي بيش��تر آنها، خ��ودش را به منزل 

آيت اهلل خادمي برساند. 
واكنش رژيم چه بود؟

تيمسار غفاري، فرماندار نظامي اصفهان تلفن زد 
و گفت: اگر امريكايي ها را تحويل ما ندهيد، خانه 
را به توپ مي بنديم! من هم در جواب گفتم: »قبل 
از اينكه شما كاري بكنيد، ما اينها را مي كشيم! در 

حالي كه االن كسي با آنها كاري ندارد.« 
باالخره ماجرا به كجا كشيد؟ 

زنگ زديم به پاريس و با حاج  احمدآقا صحبت 
كرديم و خواستيم از امام كسب تكليف كند. امام 
فرمودند: »هر كاري را ك��ه آقاي خادمي صاح 
مي داند، انجام بدهيد. البته با آقاي طاهري هم 
مش��ورت كنيد.« به خانه آيت اهلل طاهري تلفن 
زديم. ايشان براي سخنراني به حومه شهر رفته 
بود. آيت اهلل خادمي گفت: به نظر من بهتر است 
آزادشان كنيد، مخصوصاً ك��ه مضروب آسيب 
جدي ندي��ده است. م��ن گفتم: اگ��ر آزادشان 
كنيم، ممكن است حكومت نظامي ادعا كند كه 
خودش موجب آزادي اينها شده است، در حالي 
كه آزادي اينها بايد به نام امام خميني تمام شود. 
نهايتاً آنها را مخفيانه ب��ه منزل خواهرم منتقل 
كرديم، طوري كه حكومت نظامي متوجه نشود. 
فردا صبح هم، صبحانه ب��ه آنها كله پاچه داديم! 
قرار ش��د آنه��ا را تحويل كنسولگ��ري بدهيم، 

ولي مرد سياهپوست را نگ��ه داشتيم تا تكليف 
مضروب معلوم شود. باالخره در حضور خبرنگار 
لوموند، آيت اهلل خادم��ي، آيت اهلل حاج آقا احمد 
امامي، آيت اهلل حاج آقا حس��ن امامي و آيت اهلل 
حاج آقا كمال فقي��ه امامي، م��رد سياهپوست 
را محاكمه و ب��ه پرداخت 19 ه��زار تومان ديه 
محكوم كرديم. كنسولگ��ري امريكا اين پول را 
پرداخت و ما هم او را تحويل دادگستري داديم. 
آنها هم او را به زندان شهربان��ي تحويل دادند. 
بعدها شنيدم در شب 21 بهمن كه در زندان ها 
باز شد، او ه��م توانست فرار كن��د. همان شب 
مك گافي زنگ زد و اين خب��ر را به من داد. من 
گفتم: از نظر من اين ماجرا خيلي وقت است كه 
تمام شده، چون ضارب ديه را داده و مضروب هم 

رضايت داده است. 
عجب ماجراي عجيبي!

بله، اين حادثه مي توانست مثل ماجراي سقاخانه 
شيخ ه��ادي و قتل ماژور ايمب��ري در تهران در 
اواخر دوره قاجاري��ه، منجر به يك فاجعه شود و 
براي انقاب اسامي بحران و ننگ بزرگي را به بار 
بياورد، اما خوشبختانه با درايت حل شد. روزنامه 

لوموند هم كل ماجرا را نوشت. 
پس انقالب در اصفهان انعكاس جهاني 

هم داشت!
بله، دو خبرنگار ه��م از بي  بي سي آمده بودند به 
اصفهان كه وقاي��ع انقاب را ب��راي دنيا مخابره 
كنند. فهميدم آنها در هتل شاه عباس هستند و به 
ديدنشان رفتم و برايشان دو قاب خاتم كه عكس 
امام در آنها بود، بردم و گفتم: هزينه اقامتش��ان 
به عهده ماست. بعد گروه خب��ري بي بي سي را 
به خانه آيت اهلل خادمي بردم. شب هم به خانه ام 
دعوتش��ان كردم و با چلوكباب ايراني، پذيرايي 
مفصلي از آنها كردم و به آنه��ا از صنايع دستي 
اصفهان هديه دادم. خاصه حسابي با آنها رفيق 
شدم و خواهش كردم كه به شهر بيايند و از نحوه 
اداره شهر به دست انقابيون فيلمبرداري كنند. 
آنها از حكومت نظامي واهمه داشتند و من سعي 
كردم متقاعدشان كنم ك��ه حكومت نظامي جز 
يك مسخره بازي و نمايش چيزي نيست و شهر 

كامًا در اختيار ماست. 
ولي حكومت نظامي، آن هم در اصفهان 

مسخره بازي نبود؟ 
بله، اما قب��ل از اينكه آنها را ب��ه فلكه شاه عباس 
ببريم كه فيلمبرداري كنند، نزد رضا جهانگيري 
- كه سرهنگ راهنماي��ي و رانندگي بود- رفتم 
و به او گفت��م: پاسبان ه��اي سر چه��ارراه شاه 
عباس را بردارد. بعد به بازوي بعضي از بچه هاي 
مسجد، بازوبند انتظام��ات بستم تا وانمود كنند 
كه انتظام��ات شهر در دست م��ردم است. گروه 
بي بي سي از اي��ن بچه ها فيلم گرف��ت و يكي از 
آنها گفت: اگر االن بتوانم با لندن تماس بگيرم، 
خواهم گفت جمهوري اسامي از همين حاال در 
اصفهان برق��رار شده است! گفت��م من مي توانم 
اين كار را بكنم. او را به هتل شاه عباس بردم و از 
طريق دوستان انقابي در مخابرات، تماس او را با 
لندن برقرار كردم. او هم خبر داد كه اصفهان در 

دست انقابيون است!
اين خبر پخش هم شد؟ 

بله، همان شب بي بي سي خب��ر را پخش كرد و 
مردم دنيا تصور كردند در 18 بهمن رژيم پهلوي 
در اصفهان ساقط شده است! بافاصله حكومت 
نظامي، نمايندگ��ان خبرگ��زاري بي بي سي در 
اصفهان را بازداشت كرد تا به آنها بفهماند هنوز 
رژيم سر كار است! ولي البته بعداً آزادشان كردند. 
آنها بعد از آزادي نزد من آمدن��د و گفتند: رژيم 
مي گوي��د اصفه��ان در دست آنهاس��ت! گفتم: 
»دروغ مي گويند، فقط در بعض��ي از نقاط شهر 
هنوز حضور دارند ك��ه آنها را هم از دستش��ان 
خواهيم گرف��ت. آنها گاهي بعض��ي از نيروهاي 
ما را دستگي��ر مي كنند و ما هم سربازهايش��ان 
را دستگير و شب ه��ا در منزل آيت اهلل خادمي با 
اسراي خودمان مبادله مي كنيم.« پرسيدند: ما 
مي توانيم در مراس��م مبادله اسرا شركت كنيم؟ 

گفتم: بله، چرا نتوانيد؟ 
اسير از كجا مي آورديد؟ 

به تن سربازهايي كه از پادگان ها فرار كرده بودند، 
لباس نظامي مي پوشانديم و آنها را به زيرزمين 
منزل آيت اهلل خادمي مي برديم. چند نفري را هم 
به عنوان نگهبان جلوي در زيرزمين مي گذاشتيم. 
بعد هم در مقابل چشم خبرنگاران بي بي سي، اين 
سربازاني را كه مثًا اسير كرده بوديم با بچه هاي 
خودمان مبادل��ه مي كرديم. اي��ن فيلم ها هم از 

بي بي سي پخش شدند. 
باالخره رژيم چگونه در اصفهان سقوط 

كرد؟ 
با سقوط پادگان نيروي هوايي. انقابيون اصفهان 
ب��ا برنامه ريزي دقي��ق و درايتي خ��اص، اجازه 
ندادند مردم به كانتري ها حمله كنند. آيت اهلل 
خادمي اعام كرد: به ه��ر كسي كه به پادگان ها 
حمله كند، شليك خواهد شد! سرلشكر غفاري، 
فرمانده لشكر اصفهان؛ سرهنگ نادري و شعيبي 
توسط مردم دستگير شده بودند. من در پادگان 
فرح آباد بودم كه اين خب��ر را شنيدم و بافاصله 
رفتم و آنها را تحويل گرفت��م و به منزل آيت اهلل 
خادمي بردم كه مردم به آنه��ا آسيب نرسانند. 
بعداً آيت اهلل خادمي نام��ه اي توسط آقاي تابش 
براي امام فرست��اد و موجبات آزادي اين سه تن 
را فراهم كرد. در مجموع انق��اب در اصفهان با 
آرامش به پيروزي رسيد، ام��ا متأسفانه پس از 
پيروزي انقاب حوادث تلخي در آنجا رقم خورد 

كه شرح مفصلي دارد. 
با تش�كر از فرصت�ي ك�ه در اختيار ما 

قرار داديد.  
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