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دکتر ابراهیم یزدی ،پژوهشگر ،نویسنده و مدرس علوم قرآن ،از سخنوران گرانقدر جلسات این انجمن ،از اعضاء پیشکسوت انجمن اسالمی پزشکان ،و پیشگامان عرصه فرهنگ ،سیاست و روشنفکری دینی ایران ،در ایام حج
ابراهیمی ،دعوت حق را لبیک گفت و به سرای باقی شتافت.
درگذشت اسفبار ایشان را به خانواده محترم ،اعضاء و دوستان انجمن تسلیت گفته و از خداوند رحمن علو درجات ایشان را میطلبیم.
انجمن اسالمی مهندسین

پدر ،قهرمان زندگی من است

دکتر یوسف یزدی
دکتر یزدی را خیلیها میشناســند .منتها دکتر یزدی به عنوان دبیرکل
نهضت آزادی و فعال سیاســی دیرپــای ملی-مذهبی کــه در دو نظام دو
تجربه متفاوت داشــته است .اما «دکتر یزدی پدر» را باید از زبان فرزندانش
شــناخت .بهمناســبت درگذشــت دکتر ابراهیم یزدی ،تالش کردیم تا از
چهره «یزدی پدر» و نه یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران و مبارز سیاســی
دیرپای ملی-مذهبی ،رونمایی شــود .برای همین یادداشتی از یوسف یزدی
را بازنشر کردیم .فرزند چهارم دبیرکل نهضت آزادی که ترک وطن کرده اما
هنوز دلش هوای ایران دارد .یوســف یزدی در این یادداشت ،بیشتر بهسراغ
جنبههای شــخصی زندگی دکتر رفته است .یوسف از نگاه فرزندان به دکتر
میگوید ،از مادر و رنجهایش ،از حس فرزندان یزدی به سیاســت ،به ایران،
بــه مذهب بگوید .برای پرده برداشــتن از دنیای عمومــی یزدی و ورود به
دنیای خصوصیاش ،ابتدا از یوســف یزدی خواســتیم از خودش بگوید .از
تحصیالتش ،سنش ،وضعیتش ،از برادران و خواهرانش ،از مادر و روحیهاش.
یوسف اکنون هوای ایران در ســر دارد اما در آمریکا هم چهره موفق ایرانی
بوده است .یوسف در گفتوگویی که چند وقت پیش در سایتها منتشر شده
بود ،میگوید« :من فرزند چهارم ابراهیم یزدی هستم .در ایالت نیوجرسی به
دنیا آمدم .تقریبا سهسال بعد از مهاجرت پدر و مادرم به آمریکا متولد شدم.
در هوســتون در جنوب آمریکا بزرگ شدم .از کودکســتان تا دانشگاه آنجا
بودم .برای فوق لیســانس و دکترا هم در تکسزاس بودم .دوره لیسانس را در
مهندســی برق گذراندم .فوق لیسانس و دکترا را در رشته مهندسی پزشکی
گذراندم و به مدت  ۱۲ســال برای کمپانی بینالمللی به نام «جانســون ان
جانســون» کار کردم و مدت ششسال اســت که در دانشگاه جانز هاپکینز
اســتاد دانشگاه هستم و رئیس مرکزی هستم که کارهای مهندسی پزشکی
را انجام میدهد».
فرزند دکتر یزدی در مورد برادران و خواهرانش اینچنین میگوید« :دکتر
شــش فرزند دارند .پدرم بچهها را از ســنی به ایران میفرستادند .البته آن
موقع هم درآمد پدر کم بود و هم مســافرت گــران بود .من تا مدت زیادی
ایران نرفته بودم .تا زمان انقالب ایران نرفته بودم بهجز یکبار در ســن پنج
ســالگی .انقالب که شد ۱۶ساله بودم .درســت خاطرم هست چهلم مرحوم
مطهری به ایران رســیدم.به مدت یکسال و شش ماه درایران ماندم .وقتی
که وارد ایران شدم پدرم در وزارت خارجه مشغول به کار بود .اتفاقا وقتی ما
وارد ایران شدیم در یک ســوئیت پشت اتاق وزیر با پدر زندگی میکردم تا
اینکه یک آپارتمان گرفتیم .قبل از اینکه بقیه خانواده بیایند».
ولی با تمام این حرفها معتقدم پدر انتخاب درستی کرده و من صددرصد
راضی هســتم از تصمیم پــدر .ولی خب ،بچههای دیگر اعتقــاد دارند باید
وقت بیشــتری برای خانواده میگذاشت .من بعد از یکسال و نیم برگشتم
امــا مــادرم و دو خواهرکوچم در ایران ماندند .آنهــا زمانی در ایران بودند
که هر روز باید مدرســه میرفتند و مجبور بودنــد فریاد مرگ بر بازرگان و
یزدی را میشــنیدند .باید هر روز صبح فریاد مرگ بر یزدی و مرگ بر ضد
والیت فقیه را در صف مدرسه میشنیدند .آنها در ایران خیلی اذیت شدند.
چهره بســیار بدی از (روحانیون) در آن سالها دیدند .برای آنها دین جنبه
(منفی) داشت .آنها تناقضهای رفتاری معلمها درمدرسه را میدیدند)...( .
قانع کردن خواهرهــای کوچکم برای اینکه دین از لحاظ اجتماعی با ارزش
اســت خیلی سخت بود .آنها دورویی و دوگانگی دیدند .پدردرددل میکرد
و میگفت بدترین چیزی که درانقالب رخ داد زده کردن جوانان از دین بود.
خیلیدردناک بود.
پدر در مخالفت با پارتیبازی نگذاشــت در دانشــگاههای ایران
ثبتنام کنم!
در مورد خاطرات یوسف از حوادث اول انقالب میپرسیم .اینکه چه اتفاق
ویــژهای از آن روزها به خاطر دارند؟ یوســف از صحبت مهندس چمران با
پدرش میگوید وقتی آنها در مورد تشکیل نیرویی مستقل از ارتش صحبت
میکردند« :دورهای برای آموزش جوانان در باغ شــاه میدان ســپه تشکیل
شــد و من هم جزو دسته اول یا دوم آنها بودم .فکر کنم چند دسته آنجا
تعلیمات نظامی میدیدند و خیلی از آنها بعد درجنگ تحمیلی به شهادت
رســیدند .بعد از آن دوره با پدر همه جا بــه عنوان محافظ میرفتم .مثال با
اعضای هیئت دولت که برای دیدن آقای خمینی به قم میرفتند یا مسافرتی
که برای بررســی درگیری در زاهدان صوت گرفت همراه پدر بودم.در ســفر
پدرم به کوبا برادربزرگم ایشان را همراهی کرد .قبل از انقالب هم در آمریکا
بیشتر جلسات را با ایشــان بودم» .او در خاطراتش به مسئله پارتیبازی در
دانشــگاههای زمان اول انقالب اشــاره میکند و توضیح میدهد چگونه پدر
از ورود او به دانشــگاه به خاطر مخالفت با این موضوع ممانعت کرده است:
«مسئله پارتیبازی برای پدر خیلی دردناک بود .میگفت ما انقالب نکردیم
که دوباره مســائل پارتیبازی قبل انقالب شــروع بشود .من هم خیلی دلم
میخواســت ایران بمانم ولی فارســیام خیلی خوب نبود .در واقع فارســی
من در ســطح کالس پنجم ابتدایی بود و نمیتوانســتم کنکور قبول بشوم.
اما او نخواســت که با پارتی بازی من و ســایر اعضای خانواده را به دانشگاه
بفرســتد .در نتیجه از من خواســت به آمریکا برگردم .درسهایم را بخوانم
و بــرای خدمت به وطن برگردم» .یوســف درباره ارتباطــش با ایران بعد از
بازگشت به آمریکا میگوید« :بعد از بازگشتم میتوانستم هر دو سال یکبار
بــه ایران بیایم .تا ســال  ۲۰۰۹زمان انتخابات جنجالی ریاســت جمهوری

تقریبا هر دو ســال یکبــار ایران آمده ام .اما از آن موقع هر بار که ســعی
کردهام به دالیل مختلفی نتوانســتهام بیایم» .از عالقه او به مسائل سیاسی
میپرســیم و تعلق خاطرش به مســائل ایران  .فرزند دکتر یزدی میگوید:
«نه مسائل سیاســی به معنای حرفهایاش اما به مسائل اجتماعی و مسائل
سیاســی بهصورت عام عالقه دارم و اخبار را پیگیری میکنم و تحلیلها را
میخوانم .مســائل را هرروز پیگیری میکنم .اما این سعادت را نداشتهام که
فعالیت سیاســی برای آزادی در ایران داشته باشم .چون این سعادتی است
که خدا به انســان میدهد» .پاســخش بهاین سؤال که «با توجه به این دید
مثبتش ،باقی فرزندان یزدی نیز چنین اعتقادی به فعالیت سیاسی دارند؟»
تقریبا منفی اســت .او به معرفی فرزندان دکتر یزدی میپردازد و میگوید:
«خلیل دکترای اقتصاد دارد و االن هم در کارهای آیتی مشــاور است .سارا
پزشک است و متخصص سالمندان .پزشک خانواده است و مسئول یک مرکز
پزشکی در ایالت پنسیلوانیاست .لیال فرزند سوم دکتر ،لیسانس روانشناسی
خوانــد و در ترکیه با همســرش زندگی میکند .مریم یــزدی فرزند پنجم،
پزشک هســتند و ایمان فرزند ششمشــان هم در آمریکا زندگی میکند و
فارغالتحصیل فوقلیســانس علم مواد اســت .سه فرزند اول در ایران به دنیا
آمدند و من به عنوان فرزند چهارم در آمریکا به دنیا آمدم .پدر ،من و مادر و
خلیل را به ایران فرستاد تا خلیل وارد مدرسه بشود و در ایران درس بخواند.
مریم خواهر کوچکم در ایران به دنیا آمد و ایمان در آمریکا به دنیا آمد .یعنی
آمیزهای از تولد در ایران و در آمریکا در خانواده ما وجود دارد».
اعتراض بعضی از فرزندان یزدی به پدر :چرا برای ما وقت نگذاشتی!
فرزند چهارم دکتر یزدی ســپس از تجربه متفاوت اعضای خانواده نسبت
بــه دین ،بین فرزندانی که در ایران و فرزندانی که در آمریکا بزرگ شــدند
میگوید .از تجربه زیســت در خارج از کشور صحبت میکند« :من در خارج
از کشــوربزرگ شــدم .دو تن از خواهرانم در جوانی در ایران بودند .بعد به
آمریکا مســافرت کردند و به مدت  ۱۸سال در آمریکا بودند .از لحاظ مالی،
پدر زیرفشــار بود .دوران سختی بود .دوران تبعید و زندگی تحت فشار .آن
هم زمانی که تعداد مهاجران کم بود .آن موقع دید مردم آمریکا نســبت به
اسالم فرق داشت .خیلیها بی تفاوت بودند یا اطالعات نداشتند یا دید مثبت
داشــتند .میتــوان
گفت پــدرم زندگی
خصوصی نداشــت،
همه هــم و غمش
ایــران واســام بود
و تمــام ارتباطاتش
حول محور مســئله
ایران و سازمانهای
اســامی در آمریکا
میگشت .خانهمان
هم دائما از دانشجو
پــر بود .چنــد برابر
رفتوآمد به خانهمان
در تهران که شــما
دیدیــد در آمریــکا
جریان داشــت .میز
ناهارخــوری خانه،
مثــل کافــه تریــا
بود برای خیلی از دانشــجویان ایرانی یا مســلمانان دیگر .هر کسی میآمد
مشکلش را میگفت .یکی میآمد درد و دل میکرد .از مشکالتش میگفت.
محیط اجتماعی آن موقع خیلی برای من جالب بود .عالقه داشتم .اما بعضی
از بچهها دوســت نداشتند .میگفتند بابا بیشــتر باید برای بچههایش وقت
میگذاشت تا اینها .یادم نمیرود یکسال که برادرم داشت ازدواج میکرد
پدربزرگم یعنی پدر دکتر یزدی از ایران برای عروسی آمد و نشست از همه
ما خواســت حمد و سوره را بخوانیم و نماز را تکرار کنیم .من خوب خواندم
ولی عالی نبود .پدربزرگم پدر را ســرزنش کرد و گفت شما وظیفه نخستتان
این اســت که بچه هایتان را مسلمان بزرگ کنی و کارهای سیاسی وظیفه
ثانوی است .پدرم اصال به همراهی فرزندان در اجتماع اعتقاد نداشت .زمانی
خودم معترض بودم و از مادر پرســیدم چرا بابا عالقه ندارد ما را در جاهایی
همراهــی کند .مادر گفــت فرزند در نهایت به اجتماع مــیرود .پدر معتقد
است این اجتماع درست بشود بزرگترین خدمت به فرزندانش میکند و کل
ایران کشوری آزاد خواهد شد .در درازمدت روی شما و فرزندانتان اثر مثبت
میگذارد و اگر ایران درســت شود نبودنش در کنار شما ارزش دارد .این به
دل من چســبید و من قانع شــدم .هنوز هم ما به پدر و مادر در آمریکا نیاز
داریم .سن ما هم طوری اســت که این نیاز بیشتر هم میشود .ولی با تمام
این حرفها معتقدم پدر انتخاب درستی کرده و من صددرصد راضی هستم
از تصمیم پــدر .ولی خوب بچههای دیگر اعتقاد دارند باید وقت بیشــتری
برای خانواده میگذاشــت .من بعد از یکسال و نیم برگشتم اما مادرم و دو
خواهرکوچکم در ایران ماندند.
اما درآمریکا قبل از انقالب دین زیبایی خودش راحفظ کرده بود .در دوران
نوجوانی ،فرد میخواهد شور عصیانگری علیه آموزشهای سنتی جامعه را
بــروز دهد اما پدرم در کالسهایش در آن زمان یاد میداد که این شــور و
انرژی را در کارهای انقالبی و مثبت باید جهت داد .ما بچهها در تظاهراتها
و چاپخانه و کپی نــوار و جدال با چپیها و امریکاییها و …به این انرژی
جهت میدادیم .یادم میآید یکسال ماشین کرایه کردیم تا واشنگتن رفتیم.
شاه میخواســت از آمریکا دیدن کند و ما تظاهرات کردیم .درگیری شد و
گاز اشــک آور پرتاب شد ولی خستگی آن و پاکدلی برادران و خواهران آن
زمان جای برای عصیانگری علیه دین نگذاشت.
ازآمریکا عصبانی بودم اما تسخیر سفارت را اشتباه میدانستم!
از یوســف میپرسیم زمانی که به آمریکا بازگشتید ظاهرا هفده ماه بعد از
انقالب بود .این زمان با دوره گروگانگیری مصادف شده بود .شما هم فرزند
دکتر یزدی وزیر خارجه وقت جمهوری اســامی ایران بودید .آیا این واقعه
بازتابی در بین همکالسیهایتان داشت؟ برخورد آنها با شما چه بود؟
او ابتدا از تجربه خود از این واقعه میگوید« :.نسبت به آمریکا در آن دوران
تنــد بودم» .از کتاب هایی میگوید که پدر برای خواندن به او میداده« :در
مورد پاتریــس لومومبا ،جنگ ویتنام،کنگو ،آفریقا…خوب برای ما خشــم
نســبت به آمریکا طبیعی بود اما تسخیر سفارت احمقانه بود .از لحاظ عملی
کار احمقانهای بود .پدرم در همه عمرش پراگماتیک فکر میکند .به منطق
کار فکر میکند .برای مــن ناراحت کننده بود که عدهای از آمریکاییها که

خیلی از آنها ایرانشناس و عاشق ایران و فرهنگ ایران بودند اذیت میشوند.
هر چند که عصبانیت ایرانیها موجه بود اما تسخیر سفارت (اشتباه) بود .به
بابا افتخار میکردم که میگفت این کار غلط است .نمیتوانم در دولتی باشم
که منفعت انقالب و ایران را زیر پا میگذارد .شما وقتی تاریخ انقالب آمریکا
را میخوانید متوجه میشــوید چقدر رهبران آمریکا از جمله جرج واشنگتن
دید بلند مدت داشتهاند .جرج واشنگتن میتوانسته مدت زمان زیاد سر کار
بماند اما در نوشــتههایش گفته اگر یک دقیقه بیشــتر در این سمت بمانم
تجربه سلطنت پادشاه انگلیس بر این سرزمین تکرار میشود».
او در ادامــه میگویــد« :وقتی به ایران آمده رفته اســت مدرســهای به
نام ایرانزمین ،در شــهرک غرب .در آن مدرســه بچههــای پولدار و بورژوا
میآمدند .اکثرا از افرادی بودند که از انقالب ضرر دیده بودند .اما آنها با من
خوب رفتار میکردنــد .ولی آمدن من از آمریکا به ایران عجیب بود .باور به
عالقه من به ایران و انقالب برای آنها سخت بود .زندگی برای ما خلقی بود.
اهل تجمالت نبودیم .ما وقتی عروسی بعضی انقالببیون میرفتیم و تجمالت
را میدیدیم و اختالف بین شــعارهای مطرح شده در میان مردم و عملکرد
خصوصی خانوادههایشــان بــرای ما آزار دهنده بود .امــا در آمریکا برخورد
نامناســبی با من نشد .هر چند برای آمریکاییها مسئله گروگانگیری عامل
عصبانیت و تحقیر بود .آنها ســؤال میکردند .پدرقبل از انقالب موفق شده
بــود با گروههای لیبرال و چپگرا ارتبــاط برقرار کند و در نتیجه در آمریکا
طبقهای بود که حامی انقالب و یا آزادی ایران بودند .واکنش آنها نســبت
به من به عنوان یک ایرانی مســلمان در حد پرســیدن سؤاالت بود که چرا
ایرانیها اینطوری بانمایندگان مارفتارکردند؟»
زحمت مادرم نبود پدر موفق نمیشد
از دید همســر دکتر یزدی به فعالیتهای شــوهرش میپرسیم .اینکه آیا
زمانی مادرش ابراز خســتگی کرده و از دکتر خواســته است کمتر فعالیت
میکند؟
یوســف میگوید هنوز که هنوز اســت به رابطه میان پدر و مادرش غبطه
میخورد .کمتر دیدهام دو نفر این اندازه همدیگر را دوســت داشــته باشند.
هر موفقیتی هم که پدر دارد مرهون مادر اســت .مادر واقعا فداکاری کرده.
بزرگکردن شش فرزند در
آمریــکا کار ســختی بود .
دو ســه سال قبل از انقالب
پدر ســرکار نمیرفت .همه
کارهایش سیاسی و انقالبی
بود  .برای ما از لحاظ مالی
ســخت بود برای مادرم هم
ســخت بود .برای من قابل
حل بــود .به جــای اینکه
کفش نو بخرم کفش برادرم
را میپوشــیدم .ولــی برای
مــادرم دردناکتــر بود و
فشار زیادی را تحمل کرد.
ولی به کار پدر ،به رســالت
در زندگی و داشــتن هدف
اعتقــاد دارد .او واقعــا یک
زن انقالبی اســت .به خاطر
انقالب فداکاری کرد .خیلی
از انقالبیون در میز ناهاخوری هوســتون نشستند .همه آنها فداکاری مادر
را دیدند .پدر بدون گذشــتن از بســیاری از امور زندگی نمیتوانست موفق
بشود .او مجبور بود کمتر به خانواده برسد .مادر گاهی ایراد میگرفت اما به
کار پدر اعتقاد داشــت .در کنار او بود .از همان ابتدا وقتی به همراه پدر بعد
ازماه عســل از شیراز به تهران برگشت مادرم در بطن جریانات بود .از همان
اول همراه پدر بود.
توصیه پدر به فرزندی که به مسیحیت عالقهمند شده بود!
در مورد حساسیت دکتر یزدی نسبت به امر آموزش مذهبی ،فرزند چهارم
دبیــرکل نهضت آزادی ایران میگوید« :یادم نیســت پدر در مورد مســائل
به من فشــار آورده باشــد .در مورد برخی از مسائل خب ،طبیعی است پدر
حساســیتهایی داشــت خصوصا در مورد نوع پوشش دختران .اما در مورد
مســائل مذهبی هیچ فشــاری نمیآورد .مثال میگفت ما نمونهای هستیم
برای شــما اگر دوســت دارید دنبالهاش را بگیرید .در انتخاب آزادید .واقعا
به آزادی بشــر اعتقاد دارد .من با پدر خیلی جاها رفتیم در آمریکا .خیلیها
در مورد مســائل مختلف برای امور خانوادگی از پدر مشورت میخواستند.
حــرف پدر به ما و آنها در مورد مســائل خصوصــی و خانوادگی یکی بود.
میگفت نمیشــود به بچهها فشار آورد .خدا انســان را آزاد آفریده .همین
رفتار پدر بوده که باعث شــده اکثر بچههایش نسبت به دین و اسالم عشق
داشــته باشند .در ظاهر بعضی بچهها رعایت میکنند بعضی نه .اما در باطن
اعتقاد و عشــق عمیقی هست .اعتقادی که منشأ آن نه فشار اجتماعی است
و نه ســنت بلکه از درون هست .ولی به خصوص از طرف خانواده پدری که
ســنتی تر هستند ایراد گرفته شده که چرا مثال فرزندتان روسری سر نکرده
اســت .چرا بچهتان نمازش درست نیســت .یادم هست زمانی خواهر بزرگم
عالقه به مســیحیت پیدا کرده بود .پدر میگفت خــوب برو گوش بده ،اما
همان دید انتقادی که نســبت به اســام را داری را نسبت به مسیحیت نیز
داشــته باش.همیشه میگفت مسیحیت جذابیت عجیبی دارد برای بچهها و
نوجوانان ولی وقتی سوالهای جدی راجع به خدا و انسان در یک جوان پیدا
میشود اسالم جوابهای متقاعدکنندهتری دارد .دید پدر به مسئله منطقی
بود .به همینخاطر دین هم برای او یک امر منطقی هســت .به همین دلیل
اگر درتعریف ســنتی اسالم و تشــیع چیزی منطقی نباشد من قبول ندارم
یا شــک میکنم تا جواب قانع کننده پیدا کنم .دید سیاسی بچهها متفاوت
است .دیدشان نســبت به دین هم فرق دارد .ولی کال فرزندان یزدی اعتقاد
دارند انقالب میتوانســت مثبت باشد و برای مردم ایران فرصتی طالیی بود
و دین هم امر مثبتی برای بشــریت است» .یادم نیست پدر در مورد مسائل
به من فشــار آورده باشــد .در مورد برخی از مسائل خوب طبیعی است پدر
حساســیتهایی داشــت خصوصا در مورد نوع پوشش دختران .اما در مورد
مســائل مذهبی هیچ فشــاری نمیآورد .مثال میگفت ما نمونهای هستیم
برای شما اگر دوســت دارید دنبالهاش را بگیرید.در انتخاب آزادید .واقعا به
آزادی بشــر اعتقاد دارد .من با پدر خیلی جاها رفتم در آمریکا .خیلیها در
مورد مسائل مختلف برای امور خانوادگی از پدر مشورت میخواستند .حرف
پدر به ما و آنها در مورد مســائل خصوصی و خانوادگی یکی بود .میگفت

یادمان

نمیشود به بچهها فشار آورد .خدا انسان را آزاد آفریده .همین رفتار پدر بوده
که باعث شده اکثر بچههایش نسبت به دین و اسالم عشق داشته باشند».
یوسف در پاسخ به این سؤال که بعد از انقالب و بهخصوص در دهه  ۶۰آیا
از انقالب پشــیمان شد یا نه،از کتابی گفت که پدرش به بچهها و دانشجوها
توصیه میکرد به نام کالبدشــکافی انقالب .کتابی که در آن ،تاریخ  ۵انقالب
بزرگ جهان شــرح داده شــده .انقالب چین ،انقالب آمریکا ،انقالب روسیه،
انقالب انگلســتان و فرانسه .او میگوید« :پدر به همراه شهید چمران برروی
نقــاط ضعف این انقالب ها ،دالیل انحراف یا پیروزیشــان تحقیق کردهاند.
جهت منفی انقالب غیرقابل پیشبینی نبوده اســت .اکثرا فکر میکردند این
جهت منفی رخ نخواهد داد .ایرانیها به تحول فکری رسیدهاند .بهقول دکتر
شــریعتی انقالب واقعی بدون انقالب عمیق فکری تحقق نمییابد .اما اکثرا
فکر میکردند انقالب عمیق فکری انجام شده و به این خاطر است میلیونها
نفر به خیابانها ریختند و حاضر هســتند جانشان را به خطر بیاندازند برای
آزادی .بــرای ما دردناک بود وقتی جهت انقالب عوض شــد .احترام من به
امام خمینی صد در صد بود .ســه بار همراه پدر به دیدار خمینی رفتم .یادم
میآید یک بار با وزیر خارجه ســوریه به دیدارش رفتیم .یادم هســت امام
خمینی به وزیر خارجه سوریه گفت شما عربها زیاد سرو صدا میکنید اگر
هر کدامتان یک لیوان آب میریختید اســرائیل را آب خواهد برد ۱۷ .سالم
بود و عالقه عجیبی به او داشتم».
یوســف ادامه میدهــد« :دردناکتر از این هم عــدم آمادگی مردم اوایل
انقــاب برای آزادی بود .یادم میآید اوایــل انقالب یک عدهای برای تجمع
چپیها پوستر میچسباندند و یک عده دیگری آنها را میکندند .من گفتم
چرا این پوســترها را میکنید؟ مگر انقالب برای آزادی نشــده است؟ طرف
گفت شــما نمیفهمید .مردم اینجا ســاده هســتند .این پوسترها را ببینند
اعتصاب میکننــد و اقتصاد انقالب میخوابد .یادم اســت مرحوم طالقانی
ســخنرانی داشــت در زمین کاخ ســعدآباد و گفت« :برخی مردم را گاو و
گوسفند حساب میکنند .دید من نسبت به انقالب رمانتیک بود و با واقعیت
رشــد سیاسی مردم ایران فاصله داشــت .البته به نظرم با توجه به وضعیت
وخیم آزادی اما ایران اســتقاللش را حفظ کرد .جوانان زیادی شهید شدند
و یا درسهای ســختی خواندند و موفقیتهای زیادی به دست آوردند و این
باعث افتخارمردم ایران اســت .باید دید درازمدت داشــته باشیم ۴۰ .سال
در تاریخ ایران چشــمبههمزدنی بیشتر نیســت .ولی الاقل از اهداف انقالب
مقداری از اســتقالل ایران حفظ شده است ولی ایران هنوز اسالمی نیست.
وضعیت فعلی هیچ شــباهتی به اسالم ندارد الاقل به اسالم و آن تشیعی که
پدرم به ما یاد داد شــباهت ندارد .مخصوصا دغدغه ایشــان عدالت و اخالق
بود نه قدرت و ثروت».
یکی ازداســتانهایی که پدرم تکرار میکرد ایــن بودکه مردی پیش امام
صادق علیه السالم آمد وگفت که من به وجود خدا شک دارم .شما داستان را
حتما میدانید که امام چه رفتار زیبایی با او داشت .ولی در بیشتر موارد این
داستان هنگام طرح سؤال تمام میشد و پاسخ امام صادق طرح نمیشد .االن
هم نمیتوانم بدبین باشم چون پدرم همیشه تا امروز از آینده ایران خوشبین
است .شاید این خصلت همه انقالبیون است و نباید صددرصد پذیرفت .ولی
نمیشود منکر شــد که روند مثبت فکری نهضت باعث شده حرفهایی که
آن موقع چند نهضتی میزدند حاال بســیاری از سران و مسئوالن جمهوری
اســامی همان حرفها را میزنند .یادم میآید زمانی ایراد میگرفتند چرا
اصال انتخابات میگذارید؟ این مسخره بازیهای غربزده چیست؟ خود امام
رئیــس جمهور را انتخاب کند .فقط برای راضی کردن غربیها صندوق رای
گذاشتید؟ ولی االن جا افتاده.
بزرگترین حسرتم نماندن در ایران هست
در مــورد تاکید دکتر یزدی بر ایران مانــدن گفتیم .اینکه دبیر نهضت به
جوانان توصیه میکرد در ایران بمانند و از یوســف پرسیدیم احساس شما از
اینکه از ایران دور هســتید چیست؟ آیا دکتر نسبت به بازگشتتان توصیهای
داشته اند؟
او از بزرگترین درد و احســاس پشیمانیاش میگوید .اینکه ایران نمانده.

بــه حرف پدر و مادرش گــوش داده و آمده آمریــکا درس بخواند« :بعد از
اینکه برگشــتم چند هفته بعد جنگ شد و بســیاری از همدورهایهای من
در باغ شــاه رفتند و شهید شدند .همه ما به ایرانیبودنمان افتخار میکنیم.
خوشــحالم که حداقل دین و فرهنگمــان را اینجا حفظ کردیم .حتی دختر
من که در آمریکا بزر گ شده اما به ایران عجیب عالقه دارد .در دانشگاه هم
با ایرانیها اســت .به سنت ایرانی عالقه دارد .چند بار فرصت شد بروم حج.
از مســجد محلی پرســیدم اینقدر پسانداز دارم ایران رفتن و دیدن پدر و
مادر واجب است یا حج؟ هر دفعه که پرسیدم از مالی محل گفت صددرصد
صالح این اســت به پدر و مادر برســی .چند بار میخواستم برگردم اواسط
جنــگ بود و پدر و مــادر میگفتند وضع اقتصاد خراب اســت و نمیتوانی
زندگیات را بگردانی .بعد از گرفتن دکترایت بیا تا اســتاد دانشــگاه بشوی.
این کار را کردم .حتی درخواســت برای کار در دانشگاههای ایران فرستادم.
اما خیلیها گفتند کار سخت اســت اینجا شایستهساالری نیست .نمیشود
کارت را پیــش ببری .پدر و مادر گفتند چند ســالی در آمریکا کار کن .اما
زمان گذشت و نشد برگردم.

