
شهر حالت جنگي به خود گرفت. مردم براي درگيري 
نيامده بودند، بلكه فقط مي خواستند براي شهداي 
تبريز مراسم بزرگداشت بگيرند. كافي بود نظاميان 
كمي صبوري به خرج بدهند تا م��ردم خود به خود 
تا نيم ساعت بعد از اتمام جلسه پراكنده شوند. اصاًل 

نيازي به آن كشتار نبود. 
چه تعداد ش�هيد ش�دند و پيامدهاي اين 

واقعه چه بود؟ 
كمتر از 10 نفر ش��هيد ش��دند، اما تعداد زخمي ها 
معلوم نش��د، چون مردم عده زي��ادي از زخمي ها را 
به خانه هايشان برده بودند كه گير مأموران نيفتند. 
پزشكان در منازل  به مداواي زخمي ها مي پرداختند. 
اين حادثه به نفع انقالب تمام شد، چون نه تنها مردم 

يزد، بلكه مردم استان عليه رژيم بسيج شدند. 
از شهداي آن روز نامي را به خاطر داريد؟ 

در آن روز انسان هاي بي گناهي در يزد شهيد شدند. 
يكي از آنه��ا هم محله اي خ��ود ما ب��ود. يكي ديگر 
پارچه بافي به اسم دهقان پور بود كه اصاًل از سياست 
س��ر درنمي آورد و نمي دانس��ت ايس��ت و حكومت 
نظامي يعني چه! به او ايست داده بودند و او كه معني 
آن را نمي دانس��ت، به راهش ادامه داده ب��ود و به او 
شليك كرده بودند! با اوج گرفتن درگيري ها، به خانه 
برگشتم و به شهيد پاك نژاد تلفن زدم. ايشان گفت 
من و آيت اهلل صدوقي و رئيس شهرباني داريم مذاكره 
مي كنيم كه به ش��كلي اين ماجرا را خاتمه بدهيم و 
جلوي كشتار بيشتر را بگيريم. نيم ساعتي در خانه 
ماندم و بعد ديدم طاقت نمي آورم و به خيابان رفتم و 
ديدم همه مغازه ها بسته اند و مردم پنهان شده اند و 

مأموران در شهر گشت مي زنند. 
اش�اره اي هم به فعاالن اصلي يزد داش�ته 

باشيد. 
غير از ش��هيد پاك نژاد- كه نقش بسيار برجسته اي 
داش��ت- آقاي ش��يخ محمدعل��ي صدوق��ي، آقاي 
حسينيان، آقاي دستمالچيان، دكتر رمضاني و يكي 
دو نفر ديگر، همواره كنار آيت اهلل صدوقي بودند و از 
انقالبيون فعال يزد به حساب مي آمدند. البته چون 
در تهران زندگي مي كردم، همه فعاالن سياسي يزد 

را نمي شناسم. 
شما در اكثر صحنه هاي مهم انقالب حضور 
داشته ايد. آيا در 17 شهريور هم در صحنه 

بوديد؟ 
بله، در روز 16 شهريور سال 1356، روحانيت مبارز 
تهران راهپيمايي عظيمي را در ته��ران برگزار كرد. 

شعارها ابتدا رنگ و بوي مذهبي داشت، ولي ناگهان 
تبديل به شعار »مرگ بر شاه« شد و مردم با هيجان 
و شور خاصي به صحنه آمدند. به اعتقاد من رژيم كه 
پيش بيني چنين گردهمايي عظيمي را نمي كرد، از 
همان جا تصميم گرفت از مردم انتق��ام بگيرد. من 
خانواده ام را به مشهد فرس��تاده بودم و قصد داشتم 
بعد از اي��ن راهپيمايي خ��ودم هم به مش��هد بروم، 
چون ب��راي چند روز آين��ده برنامه اي اعالم نش��ده 
بود. جمعيت كه به مي��دان آزادي رس��يد، ناگهان 
عده اي ش��عار »فردا صبح ميدان ژاله« را سر دادند. 
بنده تا حدودي در هدايت جريانات نقش داش��تم و 
اگر قرار بود فردا راهپيمايي يا تجمعي انجام ش��ود، 
قطعاً در جريان قرار مي گرفتم. به هر حال وقتي اين 
شعار داده شد، مردم تكرار كردند و پس از مدتي هم 
پراكنده ش��دند، اما من ترديد داشتم كه انقالبيون و 
روحانيون اين برنامه ريزي را كرده باشند. در حالي كه 
ذهنم سخت مشغول اين مسئله بود، شب با هواپيما 
به مشهد رفتم. بعد از خواندن نماز صبح، موقعي كه 
از حرم برمي گشتم، به راننده تاكسي گفتم راديو را 
روش��ن كند تا ببينم اخبار چه مي گويد. در آنجا بود 
كه شنيدم در تهران حكومت نظامي اعالم شده است. 
ياد ش��عار ديروز افتادم و متوجه شدم كه قطعاً عده 
زيادي از مردم خب��ر حكومت نظام��ي را- كه نيمه 
شب اعالم شده بود- نخواهند ش��نيد. به رغم اظهار 
ناراحتي خانواده، سريع خود را به فرودگاه رساندم و 
با پرواز ساعت 7 صبح، به تهران برگشتم. قبل از آن 
هم به برادرم در تهران تلفن زدم كه از شنيدن خبر 
حكومت نظامي به شدت نگران هستم و از او خواستم 
به فرودگاه بيايد تا از آنجا با هم به ميدان ژاله برويم. 
س��اعت حدود 9 صبح بود كه ايش��ان آمد و با هم به 
طرف ميدان ژال��ه به راه افتاديم. هم��ه خيابان هاي 
منتهي به ميدان ژاله را بس��ته بودن��د و اجازه ورود 
نمي دادند. حدود ساعت 11، خبر كشتار ميدان ژاله 
به ما رسيد. من به ميدان فوزيه )امام حسين( برگشتم 
و به منزل شهيد درخشان تلفن زدم كه خانه نبود. بعد 
به منزل شهيد صادق اسالمي تلفن زدم و ايشان گفت 
مردم را از زمين و آسمان به گلوله بسته اند! فهميدم 
ترديد و حدس��م درس��ت بود و رژيم با اي��ن ترفند، 
مي خواس��ت 15 خرداد ديگري را رق��م بزند و مانع 
ادامه نهضت شود، غافل از اينكه اين بار مردم كاماًل 
آگاه و هوشيار شده بودند و براي هر جور فداكاري اي، 
آمادگي كامل داشتند. فاجعه 17 شهريور پايه هاي 
رژيم را لرزاند و مردم را در اطاعت از امام و ايستادگي 

در برابر رژيم مقاوم تر كرد. 
از خاطرات تان از قيام مردم قزوين برايمان 

بگوييد. اين واقعه چگونه اتفاق افتاد؟ 
در دي سال 1357، فرماندار نظامي قزوين سرتيپ 
معتمد براي اينكه از مردم قزوين زهر چشم بگيرد، 
دست به كشتار وس��يعي زد و با تانك، بيش از 400 
خودرو را از بين برد و خانه بسياري از انقالبيون را به 
آتش كشيد. حجت االس��الم والمسلمين حاج شيخ 
علي اصغر مرواريد امام جماعت مسجد مهدي سه راه 
تهران ويال، در جلس��ه اي مش��ورتي اعالم كرد بهتر 
اس��ت به قزوين برويم و تظاهرات به راه بيندازيم و 
مردم را كه از س��بعيت رژيم روحيه خ��ود را باخته 
بودند، دوباره به صحنه بكشيم! يكي از دوستان به نام 
حاج بابا فقهي هم گفت تعداد زيادي از زخمي ها در 
خانه هاي مردم هستند و به پزشك و دارو نياز دارند و 
جرئت هم نمي كنند از خانه هايشان بيرون بيايند. ما 
از تهران يك گروه پزشك و پرستار- كه دكتر شيباني 
معرفي كرده بود- به قزوين فرس��تاديم تا به داد اين 
مردم برسند. آنها همان شب برگشتند و گفتند مردم 
ما را نمي شناسند و به ما اعتماد نمي كنند و از ترس 
اينكه نكند ما مأمور رژيم باشيم، مي گويند در خانه 
زخمي ندارند! ما كه حدود 30 نف��ر بوديم، براي به 
راه انداخت��ن تظاهرات و جلب اعتم��اد مردم به اين 
پزشكان و پرستاران، با چند ماشين به قزوين رفتيم 
و در ميدان نزديك بازار، پالكاردهايي را كه در تهران 
تهيه كرده بودي��م، نصب كرديم و ش��عار اهلل اكبر و 
الاله االاهلل داديم. ما كارمان را س��اعت 9 صبح شروع 
كرديم و حدود س��اعت 10، جمعيت ما به 100 نفر 
رس��يد. تصميم گرفتيم به طرف امامزاده حسين در 
چهار كيلومتري آنجا بروي��م. در ميانه راه، به تدريج 
جمعيت زياد شد و به حدود 500 نفر رسيد. شعارها 
هم به تدري��ج عوض و تبديل ب��ه »اهلل اكبر، خميني 
رهبر« و »نهضت ما حسينيه/ رهبر ما خمينيه« شد. 
تا به امامزاده برس��يم، جمعيت كثيري پشت سر ما 
تشكيل شده بود. مأموران هم كه غافلگير شده بودند، 
تنها كاري كه توانستند بكنند اين بود كه در اطراف 
ايستادند و فقط نگاه مي كردند! در امامزاده حسين، 
آقاي مرواريد سخنراني پرشوري را ايراد و به رژيم و 
جنايات آن حمله كرد. مردم هم با تكبير سخنانش 
را تأييد مي كردند. با اي��ن كار ما روحيه مردم قزوين 

تقويت شد و به گروه پزشكي ما هم اعتماد كردند. 
چگونه از قصد امام براي عزيمت به پاريس 

مطلع شديد؟ 

اگر عام�ل مردم�ي در انق�الب وجود 
نداشت و قرار بود كارها به شكل دستور 
از باال و تشكيالت رس�مي پيش برود، 
هزينه هاي س�نگيني صرف مي شد و 
امكان نداش�ت كار به ثمر برس�د. در 
آن روزها كس�ي به خود فكر نمي كرد 
و همه يك�دل و همصدا به س�وي يك 
هدف حرك�ت مي كردي�م و هيچ كس 
از ب�ذل هي�چ چي�زي دريغ نداش�ت
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 »روايت ها و خاطره هايي از انقالب در فاصله دو هجرت« 
در گفت و شنود با محمدرضا اعتماديان 
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 فاجعه 17شهریور مردم را در ایستادگی
مقابل رژیم مقاوم تر کرد

   نيما احمدپور
آنچ�ه پي�ش رو داري�د، خاط�رات جن�اب 
حاج محمدرضا اعتماديان از ياران ديرين نهضت 
و انقالب اس�المي، در فاصله دو ديدار وي با رهبر 
كبير انقالب در نجف و نوفل لوشاتوست. مناسبت 
آن نيز عالوه بر چهلمين سالروز پيروزي انقالب 
اسالمي، س�الروز تبعيد رهبر كبير انقالب به اين 
دو نقطه است. اميد مي بريم كه انتشار اين گفت و 
شنود پرنكته، عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

      
بهتر است شنيدن خاطرات جنابعالي را از اين 
نقطه آغاز كنيم ك�ه در دوران تبعيد حضرت 
امام به نجف، آيا توانس�تيد به مالقات ايشان 

برويد؟ 
بس��م اهلل الرحمن الرحيم. بله، بنده توفيق داشتم سه، 

چهار بار به ديدار ايشان نائل شوم. 
با توجه به تضييقات رژي�م، چگونه اين كار را 

انجام مي داديد؟ 
آن روزها براي عراق خيلي سخت ويزا مي دادند. من از 
اتاق بازرگاني نامه گرفتم و به بهانه تجارت، ويزا گرفتم. 
البته آن روزها در هند، فعاليت تجاري انجام مي دادم و 
اين كارم را آس��ان تر مي كرد. آخرين بار در تير ماه سال 
1357 به عراق و ديدار امام رفتم. در اين س��فر نامه اي 
از ش��هيد مطهري همراه خود بردم. البته ايشان نامه را 
طوري نوشته بودند كه اگر در فرودگاه يا گمرك متوجه 
شدند، برايم مشكلي به وجود نيايد. در نجف به دفتر امام 
رفتم و وقت مالقات خواستم و گفتم براي امام از آيت اهلل 
مطهري نامه آورده ام. آنها برايم وقت مالقات گذاشتند 
و من به محضر امام رس��يدم و نامه را تقديم كردم. امام 
پس از احوال پرسي، از اوضاع ايران پرسيدند و مطالبي را 

عرض كردم. هنگام نماز هم به ايشان اقتدا كردم. 
از آن سفر خاطره خاصي داريد؟ 

قبل از اينكه به سفر بروم، ش��هيد دكتر پاك نژاد از من 
خواس��ته بود اگر برايم امكان دارد، به اداره ثبت احوال 
بروم و اش��كالي را كه در شناس��نامه فرزندش هست، 
برطرف كنم. چند بار مراجعه كردم، ولي در آنجا كسي 
كارم را انجام نداد. روزي كه ق��رار بود فردايش به نجف 
بروم، بليتم را با خودم بردم و به مأمور ثبت احوال نشان 
دادم و گفتم: »ببين! دارم مي روم زيارت. اگر كارم را راه 
بيندازي قول مي دهم در آنجا تو را دعا كنم«. او س��ريع 
پرسيد: »آيت اهلل خميني را هم مي بيني؟« در حالي كه 
از اين حرف خيلي تعجب كرده بودم، گفتم: »ان شاءاهلل!« 
اشك در چشمانش دويد و گفت: »قول مي دهي سالم 
مرا به ايشان برس��اني؟« وقتي قول دادم، بلند شد و در 
ظرف چند دقيقه كارم را راه انداخت. مردم واقعاً از رژيم 
پهلوي دل خوشي نداشتند و در دلشان، در خدمت امام 

و نهضت امام بودند. 
با اي�ن ارتباطاتي كه با ام�ام و مبارزان داخل 
كش�ور داش�تيد، چگون�ه ب�ا س�اواك كنار 

مي آمديد؟ 
آنها كاماًل به من ش��ك داش��تند و مرا تحت نظر گرفته 
بودند. چند باري به سراغم آمدند و از من پرسيدند مقلد 
چه كس��ي هس��تي؟ گفتم من خودم مي توانم مسائلم 
را بفهمم و الزم نيست از كس��ي تقليد كنم! گاهي هم 
كساني مراجعه مي كردند و مي گفتند وجوهاتت را به ما 
بده! من هم مي گفتم من اصاًل پول زيادي درنمي آورم كه 
وجوهات بپردازم! هر بار هم اصرار داشتند من عكس شاه 
را به ديوار دفتر كارم بزنم. براي اينكه براي اين مشكل 
چاره اي پيدا كنم، با يكي از متديني��ن كه او هم زير بار 
اين دستور نرفته بود، مشورت كردم. ايشان گفت پرچم 
كوچكي روي ميزت بگذار و وقتي مأموران ساواك دوباره 
اصرار مي كنند كه عكس شاه را به ديوار بزنم، پرچم را به 
آنها نشان بدهم و بگويم من در اينجا چيزي را دارم كه 
حتي شاه هم خدمتگزار آن است! راه چاره خوبي بود و 

همان را امتحان كردم. 
يكي از فرازهاي مهم انقالب اسالمي، مراسم 
بزرگداشت چهلم شهداي تبريز بود. با توجه 
به اينكه در آن مقطع در يزد حضور داشتيد، از 
ماجراهاي آن روز و پيامدهايش چه خاطراتي 

داريد؟ 
همان طور كه مي دانيد قيام 29 بهمن س��ال 1356 در 
تبريز، فصل تازه اي را در انقالب اسالمي گشود و در آن 
حادثه، عده زيادي به شهادت رسيدند و مجروح شدند. 
ش��هرهاي زيادي، از جمله يزد تصميم گرفتند مراسم 
چهلم ش��هداي تبريز را برگ��زار و علي��ه اقدامات رژيم 
تظاهرات كنند. آن روز من توانستم براي فيلمبرداري 
از مراس��م، با خودم دوربين بب��رم. ابتدا ب��ه من اجازه 
فيلمبرداري ندادند، ولي به هر زحمتي كه بود باالخره 

توانستم فيلمبرداري كنم. 
آن تجمع به دستور ش�هيد آيت اهلل صدوقي 

صورت گرفت؟ 
بله، ايشان اعالميه دادند و مردم را براي برگزاري چهلم 
ش��هداي تبريز، به مس��جد حظيره دعوت كردند. اين 
مسجد، در واقع پايگاه انقالب در يزد بود. ژاندارمري يزد 
به اندازه يك ديوار با مسجد فاصله داشت و ادارات ديگر 
هم عمدتاً به اين مسجد نزديك بودند. پيش بيني مي شد 
جمعيت زيادي در آنجا تجمع كنند، به همين دليل تمام 
خيابان را سيم كشي و بلندگو نصب كرده بودند. شهيد 
صدوقي اصرار داش��ت بلندگوها طوري نصب شوند كه 
صدا به گوش مأموران ژاندارمري برس��د، چون ايشان 
معتقد بود بي��ش از 10 درصد از نيروه��اي انتظامي و 
نظامي به رژيم شاه وفادار نيس��تند و به خاطر معاش و 
تأمين زندگي، با دس��تگاه همكاري مي كنند. به همين 
علت اگر در جريان امور قرار بگيرند و مطلع ش��وند كه 
رژيم چه باليي س��ر مملكت آورده است، با او همكاري 

نخواهند كرد. 
نقش شهيد پاك نژاد در آن روز چه بود؟ 

ايشان از اداره كنندگان اصلي همه حركت ها در يزد بود و 
براي برگزاري اين مراسم هم تالش زيادي كرد. 

شما كجا بوديد و چه مي كرديد؟ 
من بيرون مسجد روي درختي نشسته بودم و از مراسم 
فيلم مي گرفتم. در اثناي س��خنراني، مأموران به مردم 
حمله و عده اي را ش��هيد و زخمي كردند. يادم هس��ت 

نيمه هاي شب سيزدهم مهر بود كه دكتر شيباني 
تلف��ن زد و پرس��يد: »از عراق خب��ر داري؟ امام 
ويزاي كويت گرفتن��د و قصد داش��تند از عراق 
به كويت بروند، اما آن كش��ور ايشان را راه نداده 
اس��ت. ببين به كجاه��ا مي تواني خب��ر بدهي و 
از چ��ه كس��اني مي تواني كمك بگي��ري«. تنها 
جايي كه به ذهنم رسيد تلفن بزنم منزل شهيد 
آيت اهلل صدوقي بود. همسر ايشان گفت آقا جايي 
رفته اند. گفتم به محض اينكه برگشتند، بگوييد 
با من تماس بگيرند. حدود س��اعت 5 صبح بود 
كه ش��هيد صدوقي تلفن زد و گف��ت: »خودم از 
موضوع خبر دارم، مي دانم ايش��ان قصد دارند به 
پاريس برون��د«. ما از حضور امام در يك كش��ور 
غيراسالمي نگران و ناراحت بوديم، غافل از اينكه 
اين از الطاف الهي است و در فرانسه خبرگزاري ها 
و راديو تلويزيون هاي سراسر دنيا حضور خواهند 
داشت و پيام امام را به احس��ن وجه به همه دنيا 
خواهند رس��اند. بي ترديد اين ه��م از معجزات 

انقالب ما بود. 
ش�هيد آيت اهلل صدوقي با فاصله اي از 
اين رويداد، به پاريس رفتند. در آن سفر 

شما هم همراهي شان كرديد؟ 
شهيد صدوقي به ما كه بس��يار اشتياق داشتيم 
زودتر به فرانسه برويم، گفتند صبر كنيم تا كاماًل 
مشخص شود امام در فرانس��ه خواهند ماند، به 
همين دليل ح��دود يك ماه بعد ب��ود كه به من 

دستور دادند گذرنامه ها و بليت ها را تهيه كنم. 
در آن سفر چه كساني شما را همراهي 

كردند؟ 
حاج شيخ محمدعلي صدوقي، دكتر ولي شاهي و 
آقاي محمود دستمالچيان. بليت را هم به مقصد 
لندن تهيه كرديم تا سوءظن كمتري را برانگيزيم. 
حتي قصد داش��تيم يكي دو روزي هم در لندن 
بمانيم و از آنجا به پاريس برويم. نگراني اصلي ما 
اين بود كه مأموران مانع مسافرت آيت اهلل صدوقي 
شوند، چون ايشان از مدت ها قبل ممنوع الخروج 
بود. در ف��رودگاه گذرنامه هاي همه ما را س��ريع 
آماده كردند، اما گذرنامه شهيد صدوقي را طول 
كشيد تا آوردند و در اين فاصله غير از خود ايشان، 
همگي به ش��دت نگران بوديم. تمام مدت تالش 
مي كرديم حساسيت مأموران برانگيخته نشود. 
هنگام عبور از درهاي داخلي فرودگاه پليسي جلو 
آمد و از شهيد صدوقي س��ؤال كرد كجا تشريف 
مي بريد؟ و ايشان هم بدون كوچك ترين ترسي 
گفت اگر قس��مت ش��ود، به زيارت حضرت امام 
مي رويم! من پشت س��ر ايش��ان بودم و ناگهان 
احساس كردم تمام بدنم يخ كرد. مأمور از شنيدن 
اين جواب به ش��دت يكه خورد، ولي س��عي كرد 
حفظ ظاهر كند و گفت از ق��ول من هم خدمت 
ايشان سالم برسانيد! در هواپيما وقتي به شهيد 
صدوقي گفتم آقا! اين چه كاري بود كه كرديد؟ 
ما كه از ترس قبض روح ش��ديم! ايشان با همان 
لهجه شيرين يزدي شان گفتند مگر خدمت امام 

نمي رويم؟ ما كه جاي ديگري كاري نداريم!
از نخستين خاطرات تان هنگام ورود به 
پاريس و احساسي كه داشتيد، برايمان 

بگوييد. 
در ف��رودگاه پاري��س، مرح��وم حاج احمدآقا و 
آقاسيدحسين فرزند حاج آقا مصطفي به استقبال 
ما آمدند و همراه آنها، به نوفل لوشاتو رفتيم. امام 
در طول مدتي كه در نوفل لوش��اتو بودند، هرگز 
قصد اقامت نكردند، به همين دليل نمازش��ان را 
شكسته مي خواندند. از آنجا كه بيش از يك ماه از 
اقامت ايشان مي گذشت و لذا ديگر نمي توانستند 
نمازش��ان را شكس��ته بخوانند، به اندازه الزم از 
محل اقامت خود دور مي ش��دند و برمي گشتند 
تا نمازشان را همچنان شكس��ته بخوانند. وقتي 
ما رسيديم، اذان مغرب را داده بود، اما امام هنوز 
برنگش��ته بودند. ما از شهيد صدوقي درخواست 
كرديم امام جماعت ش��وند، اما ايش��ان ترجيح 
مي داد نماز با امامت امام خوانده شود. چون مدتي 
گذشت و كمي دير شد، براي اينكه فضيلت نماز از 
بين نرود، ايشان گفت من نماز مغرب را مي خوانم. 
نماز كه تمام شد شنيديم امام برگشته اند و شهيد 
صدوقي به ديدار ايشان رفتند. ما از شهيد صدوقي 
خواستيم اجازه بدهند ما هم در اين جلسه ديدار 
حضور داش��ته باش��يم كه لطف كردند و اجازه 
دادند. صحنه ديدار اين دو دوست ديرين به قدري 
صميمي و گرم بود كه ما كه كنار اتاق ايس��تاده 
بوديم، نمي توانستيم جلوي گريه خود را بگيريم. 
امام از ايش��ان درباره اوضاع ايران سؤال كردند و 
شهيد صدوقي پاسخ دادند همه مردم مطيع امر 
ايشان هستند و دولت اختياري ندارد و فقط سر 
و صداي بيهوده مي كند! بع��د درباره اعتصابات 
بحث ش��د. امام فرمودند: »اعتصابات كمر دولت 
را مي شكند، ولي مردم را به زحمت مي اندازد«. 
نهايتاً قرار شد اعتصابات تا يكي دو روز ديگر ادامه 

پيدا كند و اين مطلب اعالم شد. 
از افراد ش�اخصي كه در نوفل لوش�اتو 

ديديد يادي كنيد.
ش��هيد آيت اهلل مطهري، آيت اهلل انواري، صادق 
قطب زاده، ابوالحس��ن بني صدر و ابراهيم يزدي. 
نكته جالبي كه توجهم را جلب كرد، اعالميه هايي 
بود كه به فارسي، عربي و انگليسي به در و ديوار 
زده و از قول امام نوش��ته بودند كه من س��خنگو 
ندارم! موضوع را از دوستان سؤال كردم و گفتند 
ظاه��راً دكتر يزدي ك��ه در مصاحبه ه��اي امام 
عهده دار ترجمه بود، به تدريج داشت اين طور جا 
مي انداخت كه سخنگوي امام است و امام نگران 

شده بودند نكند او از خودش مطالبي را بگويد. 
در پاريس كه بوديد، با ديگر فعاالن براي 
پيشبرد امور انقالب هماهنگي كرديد؟ 
بله، با حاج احمد آقا و كساني كه در آنجا مسئول 

پياده كردن نوارهاي سخنراني و پيام هاي امام و 
چاپ و تكثير آنها بودند، صحبت و اعالم همكاري 
كرديم. قرار ش��د هنگامي كه به ايران برگشتم، 
ش��ب به منزلم تلفن بزنند و من پيام ها را ضبط 
كنم. من هم ب��ا تلفن منزل و هم ب��ا تلفن محل 
كارم، پيام ه��ا را مي گرفت��م. در آن برهه، حدود 
12 مكان را تعيين كرده بوديم كه اطالعيه ها را از 
طريق تلفن مي گرفتند و بعد همگي با هم چك 
مي كردند و تطبيق مي دادند ك��ه ابهامي وجود 
نداشته باش��د. سپس متن ها به س��رعت تايپ و 
تكثير مي شد. سپس آنها را در نايلون هاي سياه 
بسته بندي مي كرديم و شبانه به بازار مي رسانديم 
و بين 10 تا 50 نسخه، بين افراد تقسيم مي شد 
تا فردا صبح از ط��رق مختلف در سراس��ر ايران 
پخش ش��ود. اين كارها به قدري سريع و منظم 
انجام مي ش��د كه معم��والً فاصله بي��ن گرفتن 
اطالعيه از تلف��ن و تايپ و تكثير و بس��ته بندي 
آنها بيش از 8، 9 س��اعت طول نمي كش��يد. اين 
پيام ها در ش��هرهاي مختلف توس��ط روحانيون 
و افراد معتمد ام��ام، از جمله در اصفهان مرحوم 
آيت اهلل خادمي ، در يزد شهيد آيت اهلل صدوقي، 
در تهران من و آقاي توكلي بينا و چند نفر ديگر از 
طريق دوستاني كه در شركت مخابرات داشتيم 
و با وجود خدمات بس��يار ارزنده اي كه به انقالب 
كردند، هيچ وقت شناخته نشدند، تلفني دريافت 
و منتقل مي ش��دند. گاهي خود حاج احمدآقا و 
گاهي هم ديگران پيام ها را از پاريس مي خواندند 
و در ايران، مراكزي كه اين پيام ها برايشان ارسال 
مي ش��د، همزمان پيام ه��ا را ضب��ط مي كردند. 
گاهي هم خود سخنراني هاي امام را پشت تلفن 
مي گذاشتند و ضبط و س��پس به صورت متن يا 
نوار تكثير مي كرديم و در ظرف كمتر از 24 ساعت 

پخش مي شد. 
از روزهاي همه گير ش�دن انقالب، چه 

تصويري در ذهن داريد؟
به تدري��ج انق��الب در ماه ه��اي دي و بهم��ن 
چهره اي هيجاني و خودج��وش پيدا كرد. مردم 
با كوچك ترين اشاره اي، به خيابان ها مي ريختند 
و ش��عار مي دادند و به رژيم اعتراض مي كردند. 
رهب��ران انقالب ه��م ب��ا اعالمي��ه و اطالعيه، 
تصميم��ات و برنامه هاي امام را ب��ه اطالع مردم 
مي رس��اندند. وحدت و همدلي مردم، مهم ترين 
عامل ب��ه ثمر رس��يدن انقالب بود و مش��كالت 
مختلفي هم كه پيش مي آيند، جز با همان وحدت 
و همدل��ي قابل ح��ل و رفع نيس��تند. اگر عامل 
مردمي در انقالب وجود نداشت و قرار بود كارها 
به شكل دس��تور از باال و تشكيالت رسمي پيش 
برود، هزينه هاي سنگيني صرف مي شد و امكان 
نداشت كار به ثمر برس��د. در آن روزها كسي به 
خود فكر نمي كرد و همه يكدل و همصدا به سوي 
يك هدف حركت مي كردي��م و هيچ كس از بذل 

هيچ چيزي دريغ نداشت. 
از اي�ن يكدل�ي و ايثار چ�ه خاطره اي 

داريد؟ 
آن روزه��ا راهپيمايي ها بس��يار طوالن��ي بود و 
مخصوصاً كودكان و زناني كه در آن راهپيمايي ها 
ش��ركت مي كردند، نياز به پش��تيباني داشتند. 
منزل داماد ما آقاي دس��تمالچيان، در س��ه راه 
ش��هرآرا و نزديكي ميدان آزادي ب��ود. ما آنجا را 
براي تدارك خوراكي ب��راي راهپيمايان در نظر 
گرفته بوديم. كمك ها از نواحي مختلف به دست 
ما مي رسيد و مردم با دل و جان كمك مي كردند. 
ما در آنجا ساندويچ نان و پنير يا ساندويچ تخم مرغ 
و بس��ته هاي كوچك آجيل درس��ت مي كرديم 
و افرادي از صبح تا ش��ب، ب��دون كمترين اجر و 
مزدي اين كارها را انجام مي دادند. در ديگ هاي 
بزرگ��ي تخم م��رغ مي جوش��انديم و ب��ا خيار و 
گوجه، ساندويچ درس��ت مي كرديم. بعد آنها را 
در نايلون هايي بس��ته بندي و در مس��ير ميدان 
آزادي تا ميدان انقالب به وسيله چند وانت پخش 
مي كرديم. يك كار خودجوش و مردمي كه همه با 
نهايت صميميت و صفا و رضايت، در آن مشاركت 

مي كردند. 
از هم�ان ابت�داي اوج گي�ري انقالب، 
عده اي درصدد تفرقه افكني در خطوط 
منس�جم مردم بودند. از اين موارد چه 

خاطره اي داريد؟ 
يك موردش وقتي بود كه از پاريس اطالعيه اي 
به دستم رس��يد كه در آن نوشته ش��ده بود اگر 
فردا در راهپيمايي، كسي عكس مراجع را پاره يا 
به آنان بي احترامي كند، فعل حرام مرتكب شده 
است، ولي اگر كس��ي عكس من )امام( را پاره يا 
به من بي احترامي كرد، برخ��ورد با او فعل حرام 
است! من اين اطالعيه را نزد آقاي مرواريد بردم. 
ايشان پرسيد مطمئن هستيد اين اعالميه از امام 
است؟ بخش اول آن قابل درك است، ولي بخش 
دوم آن را چگونه مي شود تحمل كرد؟ اطالعيه را 
تكثير كرديم و فردا براي پخش بين راهپيمايان 
برديم. در نزديكي مي��دان آزادي ديديم از تمام 
تيرهاي چراغ برق و مخابرات و ساختمان بلندي 
در آن نزديكي عكس هاي آيت اهلل شريعتمداري 
را آويزان كرده اند، در حالي كه قرار نبود كنار امام 
كس ديگ��ري به عنوان رهبر مطرح ش��ود. همه 
مراجع بزرگ از جمله آيت اهلل گلپايگاني، آيت اهلل 
خوانساري، آيت اهلل مرعشي نجفي و... با انقالب 
و امام همراهي مي كردند. آن وقت بود كه متوجه 
شديم قرار است عده اي با پاره كردن عكس يك 
مرج��ع و بي احترامي به او، بين م��ردم درگيري 
ايجاد كنند. در طول نهضت از اين تحركات زياد 
وجود داشت كه با هوشمندي امام و ياران ايشان 

مديريت و توطئه ها در نطفه خفه مي شد. 
با تش�كر از فرصت�ي ك�ه در اختيار ما 

گذاشتيد.
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