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فاطمـه نیـک |  شـبیه پدرانمـان نیسـتیم، قرار هم نیسـت باشـیم. همان طور کـه آن ها دقیقـاً کپی پدرانشـان نبودنـد. اصاًل اگـر این طور 
باشـد کـه هیچ پیشـرفتی اتفـاق نمی افتد و سـرجایمان درجا خواهیم زد. اسـم مان را گذاشـته اند نسـل چهارم؛ نسـلی که هنـوز اندرخم 
یـک کوچه اسـت و درسـت و حسـابی نسـل نشـده اسـت، اما قرار اسـت کمـی دیگـر در آینـده ای نه چنـدان دور نسـل چهـارم انقالب 
اسـالمی ایـران باشـیم و برحسـب همین قـرار بـاری روی شـانه هایمان داریم. شـاید االن که هنـوز فکرمان خـوب جا نیفتاده اسـت، کمی 
بابـت این بـار دلشـوره داشـته باشـیم. حتمـاً سـوال هایی برایمـان پیش آمـده و پیش خواهـد آمد. حتمـاً جاهایی غـر خواهیـم زد و یک 
وقت هایـی هـم شـاکی می شـویم! اصـاًل مگر می شـود که یـک خانـواده آن هـم در این قد و انـدازه و بـا این همـه کار دور هم جمع شـوند 
و بـا هـم بحث شـان نشـود. بحث مان شـده و سـراغ بعضـی از بزرگ ترهـا در نسـل های قبلـی رفته و ازشـان پرسـش هایی پرسـیده ایم. 
آن هـا هـم تـا جایی کـه توانسـته اند البتـه با عینک خودشـان جـواب داده انـد، تو حواسـت جمع باشـد که با عینـک خـودت جواب ها را 
بخوانـی و اگر بازهم سـؤال داشـتی، بپرسـی. بپرسـی تا بتوانـی از پس سرنوشـت عظیمی که تاریـخ روی شـانه هایت قـرار داده، بربیایی.
ایـن نوبـت سـراغ دکتر »بانکـی« رفته ایم. ایشـان از نوجوان های چند نسـل پیش اسـت که پرسـش های بزرگ داشـته و برای پیـدا کردن 
آن هـا راه طوالنـی رفتـه اسـت و کم کم قد کشـیده و خودش برای کمک به دیگران پاسـخگو شـده اسـت. گاه حرف زده و سـخنرانی کرده 
و گاه نوشـته برای شـما فرسـتاده اسـت، گاه هم وارد میدان شـده و کار تربیتی کرده اسـت. اگر دوسـت داری پاسخ های ایشـان را بشنوی 

در ایـن نوبـت و نوبت بعـدی با ما همـراه باش.

چه به ما ارث رسیده است

بدون شـک بـار میراثـی کـه بـه من رسـیده اسـت همه 
کار و وظیفـه نیسـت کـه اگـر باشـد ممکـن اسـت مـن 
این همـه  وقتـی  یـک  و  باشـم  نداشـته  را  حوصلـه اش 
خوشـی دلـم را بزنـد و هـوس کنـم کـه از زیـر ایـن بار 
شـانه خالـی کنم، بـرای همین بیشـتر می خواهـم بدانم 
ویژگـی و داشـته های ایـن میـراث چیسـت که مـن باید 
روی شـانه هایم و حتی سـر و قلب و جانم حفظش کنم 
و آن را سـامت، بهتـر و عالی تـر به آیندگان بسـپارمش.

دکتـر بانکـی در مـورد این کـه میـراث انقاب بـرای من 
نیمچه نسـل چهارمی چیسـت و چه قدر و قیمتی دارد، 
می گویـد: »نسـل چهـارم درحالـی جوانـی خـودش را 
سـپری می کند که حالـت عزت مندانه، شـکوفایی علمی 
و اسـتقال در وجـودش هسـت. اقتـدار درونـی کـه این 
نسـل دارد قبل از انقـاب وجود نداشـت. اصًا همین که 
بزنـد،  را  خـودش  حـرف  می کنـد  جرئـت  نسـل  ایـن 
شـجاع اسـت و جسـارت اظهار نظر دارد مرهـون انقاب 
اسـامی اسـت. ایـن روحـی اسـت کـه انقاب اسـامی 
در کالبـد جامعـه ایجـاد کـرده اسـت. درسـت اسـت که 
در بعضـی برهه هـا تنگناهـا بیشـتر و پیشـرفت ها کمتر 
می شـود، امـا در کل میـراث جریان انقاب اسـامی یک 
روحیـه عزت مندانه، خودبـاوری، استقال منشـی، دوری 
از بیگانه پرسـتی و اعتمادبه نفـس ملـی را ایجـاد کـرده 

است.»«

شما علمدار هستید

وقتـی مـا حـرف از سـهم می زنیم دکتـر بانکـی در کنارش 
حـرف از نقـش می زنـد. وقتی در مسـیر یک رودخانـه قرار 
می گیری شـاید جریـان رودخانه گاهی با تو مـدارا کند، اما 
باالخره ناچار می شـوی دسـت و پایی بزنـی و به راه بیفتی، 
شـاید این دسـت و پا زدن نقش ما باشـد در جریان انقاب 
کـه می توانـد سـر و شـکل بهتری بگیـرد و بـه کمک یک 

مربـی تبدیل به شـنایی واقعی شـود.

ما سهم مان را می خواهیم

وقتـی تـوی یـک خانـواده هسـتیم، خیلی خوب نیسـت 
حرف سـهم و سـهم خواهی باشـد، اما جوانی است و هزار 
خامـی، مـن به عنوان نسـل چهـارم حاال که خواسـته یا 
ناخواسـته در مسـیر رودخانه ای خروشـان به نـام انقاب 
قـرار گرفتـه ام، دوسـت دارم بدانم سـهمم از ایـن جریان 
چیسـت؟ دکتـر بانکـی در جـواب ایـن سـهم خواهی من 
می گویـد: »وقتـی صحبـت از سـهم می شـود، دو معنـا 
در ذهنمـان شـکل می گیـرد؛ مثـًا اعضای یـک خانواده 
هرکـدام سـهمی در آن خانواده دارند و براسـاس آن باید 
نقشـی را بـر عهـده بگیرنـد. در این جـا هـم یـک معنـا 
می توانـد همین سـهم ما در نقشـی باشـد کـه در انقاب 
می توانیـم بـه عهـده بگیریـم از طـرف دیگر هم سـهم را 
می توانیـم حـق و سـودی تعریف کنیـم که قرار اسـت از 
یک جریان به ما برسـد و بپرسـیم بهره و اسـتفاده ای که 
از انقـاب می بریـم چـه خواهد بود؟ در جواب سـؤال اول 
بایـد بگویـم نقش ما این اسـت تـا بار چهل سـاله انقاب 
را کـه بـه  عنـوان امانتی از جانب گذشـتگان به دسـت ما 
رسـیده، سـالم و سـامت به آیندگان تحویل دهیم؛ البته 
نه تنهـا سـامتش را حفظ کنیـم کـه آن را تقویت کنیم. 
انقاب اسـامی یک موجود در حال رشـد اسـت. ما باید 
بتوانیـم ایـن رشـد را در اوج کمـال خـودش قـرار دهیم. 
ایـن رشـد می توانـد پویایـی علمی، نـگاه تمدنـی، ایجاد 
تمـدن اسـامی و تحوالتـی کـه کشـور مـا را در عرصـه 

جهانی بـه جایگاه ویژه برسـاند، باشـد.«

مبارزه ادامه دارد 

حـرف از نقـش و علمداری می شـود با این که یک سـر ماجرا 
خیلـی هیجـان  دارد و کاً از این کـه بـه آدم کارهـای بـزرگ 
سـپرده شـود، ذوق زده شـده و کیف می کند، اما از طرفی هم 
دلشـوره می گیـرد که با سـختی های این علمـداری چه کند 
و اصـًا اگـر نخواهد این سـختی ها مانند تحریم و مشـکات 
اقتصادی را تجربه کند باید چه کسـی را ببیند؟! دکتر بانکی 
در جـواب این نخواسـتن می گوید: »انقاب چیـزی نبوده که 
چهـل سـال پیش رخ داده و تمام شـده باشـد. مثـًا در زمان 
جنـگ بـا این که با قطعنامـه ظاهراً جنگ تمام شـده بود امام 
خمینـی)ره( در نامـه ای که بعـد از قطعنامه دادنـد، فرمودند: 
»مبـارزه ادامـه دارد.« مبارزه نظامـی نداریم، اما جنگ ما تمام 
نشـده اسـت. اگـر نگاهمـان بـه انقاب یـک دوره جهـادی و 
مبارزه طوالنی مدت باشـد و بدانیم شـکل و شـمایلش عوض 
شـده اسـت این طور فکـر نمی کنیـم. پیامبـر )ص( زمانی در 
شـعب ابی طالـب بودند، زمانـی درگیر هجرت شـدند و جهاد 
و جنگ هـای متنـوع. ایشـان راهی را شـروع کرده و رسـالتی 
 بر عهده داشـتند و به خاطر این رسـالت کارهای بسـیاری را 

در مدل هـای مختلـف عهده دار شـدند. حاال حکایت ماسـت، 
این طـور نیسـت کـه ما فکـر کنیـم دوران انقاب و مبـارزات 
تمـام شـده؛ کاری را یـک عـده ای انجـام دادنـد و مـا امـروز 
نتایجـش را می بینیـم نـه! ما در جریـان این مبارزه هسـتیم. 
ایـن مبـارزه صورت هایش عوض می شـود و اتفاقـاً پیچیده تر 
هـم می شـود. از جنگ نظامی به سیاسـی، از جنگ سیاسـی 
وارد جنگ اقتصادی و فرهنگی و از جنگ سـخت وارد جنگ 
نـرم می شـود و دائمـاً تنـوع پیـدا می کنـد. همان طـوری که 
در هـر دوره ای مردمـان آن دوره بـا نهایـت ایثـار و گذشـت 
ایسـتادند و از انقابشـان دفاع کردند، محرومیت ها و شـرایط 
سـخت را سـپری کردند و توانستند عراق را بیرون کنند؛ االن 
هـم مـا در یک مرحله مبـارزه اقتصادی با تحریم ها و مسـائل 
مختلـف هسـتیم. وقتـی بدانیم در مبارزه هسـتیم احسـاس 
یـأس به ما دسـت نمی دهد. احسـاس یأس مربـوط به زمانی 
هسـت که احسـاس کنیـم مبـارزه تمـام شـده و در پیروزی 
هسـتیم، بعـد حس می کنیـم اگـر در پیروزی هسـتیم پس 

این مشـکات برای چیسـت؟«

همه بایدها و نبایدهایی دارند

دکتـر از علمـدار بودن می گوید و ما بـه این فکر می کنیم 
کـه ایـن بایدهـا و نبایدهـا از ایـن ایدئولـوژی می آیـد، 
ایدئولـوژی اي کـه باعـث انقـاب مـا شـد و شـاید عده ای 
در نسـل چهـارم دیگـر نخواهند به این ایدئولـوژی پایبند 
باشـند. دکتـر در این بـاره می گویـد: »ایدئولـوژی یعنـی 
بایدهـا و نبایدهایـی کـه انسـان در مسـیر زندگـی دارد و 
مگر کسـی هسـت کـه بایـد و نباید نداشـته باشـد؟ مگر 
ملتـی هسـتند کـه ارزش هایی را به رسـمیت نشناسـند؟ 
انقـاب مـا یـک انقـاب ایدئولـوژی بـود، امـا بی پایـه و 
اسـاس نبـود. اسـاس آن اسـام ناب، فطـرت و وحی الهی 
بـود. این طـور نبـود کـه مـا بخواهیـم بایدهـا و نبایدهای 
شـخصی و غیرمنطقـی خودمـان را به دیگـران القا کنیم. 
انقـاب چنین ایدئولوژی نداشـته اسـت. گاهی مـا در آن 
تصرفاتی کردیم و نسـل چهارم آن تصرفات را نمی خواهد 
وگرنـه آن بخـش نابش را همه نسـل ها می خواهند، اما در 
کل ممکن اسـت بخشـی از جامعه این ایدئولوژی را قبول 
نکننـد. همان طور که در غرب مثًا ممکن اسـت کسـانی 
سیسـتم دموکراسـی را قبـول نداشـته باشـند، امـا مگـر 
کشـور می توانـد لحظه به لحظـه نظرسـنجی کنـد و همه 
را راضـی نگـه دارد؟ ما ایـن را قبول داریم کـه درصدی از 
جامعـه ایـن ایدئولـوژی را قبول نداشـته باشـند، اما ملت 
مـا بارهـا و بارهـا در تجمعـات دینـی و جاهـای مختلفی 
نشـان دادنـد که کلیت ایـن نظام و چارچوب های ارزشـی 

را صددرصـد قبـول دارند.«

گفت و گو با دکتر »امیرحسین بانکی پور« درباره پرسش هایی که نسل چهارم درباره انقالب دارد )قسمت اول(
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»...اکثر افراد کشور ما از نعمت خواندن و نوشتن برخوردار نیستند... مایه بسی خجالت است که در کشوری که مهد علم و ادب بوده و در سایه اسالم زندگی می کند }که{ طلب علم 
را فریضه}واجب{ دانسته است از نوشتن و خواندن محروم باشد.« این ها بخشی از فرمان امام خمینی )ره( برای تأسیس سازمان نهضت سوادآموزی است که در کتاب ایشان به اسم 

»صحیفه نور« نوشته شده است. در همین سخنرانی امام خمینی)ره( می گویند باید هرچه سریع تر با بی سوادی مبارزه کنیم

1

2

آمار افراد باسواد قبل و بعد از انقالب تغییر زیادی کرده است
ایران را مدرسه کنیم

»...اکثـر افراد کشـور ما از نعمـت خواندن و نوشـتن برخوردار نیسـتند... 
مایـه بسـی خجالت اسـت که در کشـوری که مهد علـم و ادب بـوده و در 
سـایه اسـالم زندگی می کند }که{ طلب علـم را فریضه}واجب{ دانسـته 
اسـت از نوشـتن و خوانـدن محـروم باشـد.« این هـا بخشـی از فرمـان 
امـام خمینـی )ره( برای تأسـیس سـازمان نهضت سـوادآموزی اسـت که 
در کتـاب ایشـان به اسـم »صحیفـه نور« نوشـته شـده اسـت. در همین 
سـخنرانی امـام خمینـی)ره( می گویند باید هرچه سـریع تر با بی سـوادی 
مبـارزه کنیـم. بعـد از این فرمان، در 7دی سـال1358، سـازمانی به اسـم 
نهضـت سـوادآموزی تشـکیل شـد. کار نهضت سـوادآموزی ایـن بود که 
اول از همـه بـا تشـکیل کالس هـای درس، بزرگسـاالنی را کـه خواندن و 
نوشـتن بلد نیسـتند باسـواد کند. نهضـت سـوادآموزی وظیفـه آموزش 
بچه هایـی را کـه بـه مدرسـه و معلـم دسترسـی نداشـتند هم بـه عهده 
داشـت. شـعار نهضت سـوادآموزی »ایران را مدرسـه کنیم« بـود که البته 
هنـوز هم هسـت و بـا این که حـاال 93درصد مـردم ایران حداقل سـواد را 
کـه همـان توانایی خواندن و نوشـتن اسـت دارنـد؛ این سـازمان هنوز هم 
بـرای بعضـی مناطق محـروم و کسـانی که به هـر علتـی از درس خواندن 

می کند. فعالیـت  بازمانده انـد، 

چه بودیم، چه شدیم؟
آمارهـا می گویـد کـه تا دوسـال قبـل از انقـالب، فقـط 47درصـد مردم 
ایـران یعنـی کمتر از نصـف مردم، سـواد خواندن و نوشـتن داشـتند، اما 
سرشـماری ها تـا پایان سـال 1390 آمـار باسـوادهای ایرانـی را 93درصد 
اعـالم می کنـد. ایـن رشـد آن قـدر زیـاد و قابـل توجـه بـوده اسـت که 
بارهـا سـازمان یونسـکو یا همـان مرکـز فرهنگی سـازمان ملل ایـران را 
بـه عنـوان یکـی از موفق ترین کشـورهای جهـان در مبارزه با بی سـوادی 

اعـالم کرده اسـت.
به جز آمـار باالی بی سـوادی مردم ایـران در قبل از انقالب، اختالف سـواد 
بیـن مردهـا و زن ها هم بیشـتر بوده اسـت؛ یعنـی مردها بیشـتر از زن ها 
اجـازه تحصیل داشـتند، اما ایـن اختالف حـاال و بعد از انقـالب چیزی در 
حـدود 7درصـد بیـن زنان و مـردان اسـت. بعـد از انقالب زنان بیشـتری 
اجـازه پیـدا کردند درس خود را بیشـتر از سـطح خواندن و نوشـتن ادامه 
بدهنـد و حتـی وارد تحصیـالت دانشـگاهی هـم بشـوند. قبـل از انقالب 
اگـر دانش آمـوزان همـه روسـتاهای کشـور را کنـار هم جمـع می کردیم 
جمعیتشـان فقـط بـه 6میلیون نفـر می رسـید. این عـدد بعـد از انقالب 
و تـا سـال 1390 دوبرابـر شـده و بیشـتر از 12میلیـون نفـر دانش آموز در 
روسـتاهای ایران مشـغول تحصیل هسـتند. این رشـد حتی درباره تعداد 
مدرسـه ها هم اتفـاق افتاده اسـت. تـا سـال 1355 در کل ایـران 47هزار 
مدرسـه وجود داشـت که بعـد از انقالب به 91هزار مدرسـه رسـید. تعداد 
مـدارس بـرای دانش آمـوزان اسـتثنائی، تعداد کسـانی که وارد دانشـگاه 
شـدند و حتی تعداد رشـته های دانشـگاهی در مقاطـع مختلف تحصیلی 
هـم نسـبت بـه قبـل از انقـالب رشـد زیـادی داشـته اند. همـه این ها در 
حالـی اسـت که خیلـی از آمـار و اطالعـات تحصیلـی هـم در دوران قبل 
از انقـالب اصـاًل موجود نیسـت که ایـن خودش تفـاوت نـگاه پهلوی ها و 
جمهوری اسـالمی به سـوادآموزی را نشـان می دهد. در سـال 2013، ایران 
باالتـر از بسـیاری از کشـورها مثل لهسـتان، بلژیـک، دانمـارک، اتریش، 

پرتغـال و... رتبـه نوزدهم در رشـد تولیـد علم را به دسـت آورد.

در 7دی سال1358، سازمانی به اسم 
نهضت سوادآموزی تشکیل شد

ما شام را آدم کردیم

 خاطراتی از خودبزرگ بینی 
محمدرضا پهلوی از زبان نزدیکانش

الهام صالح  |  »ما شما را آدم کردیم«، کتابی درباره خودبزرگ بینی های 
محمدرضا پهلوی است. این خاطرات از زبان اطرافیان او نقل شده اند؛ نه 

فقط نظامی ها بلکه دوستان و خانواده اش. 

توهم خودبزرگ بینی

محمدرضـا پهلـوی تحمـل نداشـت هیچ کـس از او برتـر باشـد، این ویژگـی تا حدی بـود که همـه از آن خبر داشـتند و نزدیکانـش هم راجع 
بـه آن حـرف می زدنـد. حتی »حسـین فردوسـت«، رفیق سراسـر عمـرش هم بر ایـن موضوع تأکیـد می کرد کـه او می خواهـد »قهرمان همه 
قصه هـا« باشـد، پـس کامـاًل طبیعـی اسـت که بخشـي از کتـاب به ایـن ویژگـی اختصاص پیـدا کـرده.   هیچ وقت فکـر کردید ممکن اسـت 
سـبقت گرفتـن از یـک اتومبیل، جرمی باشـد که شـما را به زندان بیندازد. ایـن اتفاق برای »منوچهـر فرمانفرماییـان« رخ داد: »صبح روز بعد، 
نگهبـان نـان و چـای آورد و رختخوابـی را که مادرم فرسـتاده بود، به دیـوار تکیه داد. در را باز گذاشـت و به من اطـالع داد که زندانیان دیگر 

بـه دیدنـم خواهنـد آمـد و توصیه کرد با آن ها دوسـت بشـوم، چون ممکن اسـت مدتـی این جا ماندگار باشـم.« 
فرمانفرماییان علت بازداشـتش را از نگهبان می پرسـد و جوابی عجیب دریافت می کند: »آقا، شـما جرم سـنگینی مرتکب شـده اید و مجازات 
خواهیـد شـد. وسـط روز اتومبیـل شـما از اتومبیـل ولیعهد سـبقت گرفتـه اسـت. شـماره اتومبیلتـان را برداشـته اند...«   ویژگـی خودبرتربینی 
محمدرضـا بـر هیچ کس پوشـیده نبـود. خیلی ها از این ویژگی خاطره داشـتند، حتـی »نعمت اهلل نصیری«، رئیس وقت سـاواک: »گـزارش داده 
بودم که سـخنرانی یکی از برادران شـاه در سـازمان ملل خوب بوده اسـت و نمایندگان از آن خوششـان آمده و برای او کف زده اند. تیمسـار 

بـه مـن گفتـه بود که دیگر هرگز تلکسـی بـا محتوای تعریف و تمجید سـخنرانی یکـی از اعضای خانواده شـاه ارسـال ننمایم.«

حسادت به سبیل

دوسـت نداشـت به جـز خـودش بـه هیچ کـس دیگـر لقـب بدهنـد و در ایـن زمینـه 
کامـاًل کینه جـو بود: »کسـی کـه در مجلس برای رضاشـاه لقـب کبیر پیشـنهاد کرد و 
کسـانی که در تصویب پیشـنهاد کمک کردند، از چشـم او )محمدرضا پهلوی( افتادند 
و چنـان بـر آن هـا سـخت گرفـت که تـا آخـر سـربلند نکردند و تـا به خـودش لقب 
آریامهـر ندادنـد، اجـازه نـداد قانـون مربـوط به پدرش اجرا شـود یـا کسـی آن را بر 
زبـان بیـاورد!« )احمد نفیسـی، شـهردار پیشـین تهـران( در ایـن زمینه ها بـا هیچ کس 
شـوخی نداشـت، حتی با »فرح«: »در سـال 1973 شـهبانو طـی نطقیـ  کـه از رادیو و 
تلویزیـون هم پخش شـدـ  از متملقین و چاپلوسـان انتقاد کرد و لزوم برقـراری آزادی 
بیـان را خاطرنشـان سـاخت، ولی بالفاصله پس از آن، شـاه، بـرادرم )امیرعباس هویدا( 
را احضـار کـرد و بـه او دسـتور داد: فوراً به شـهبانو بگو که دیگر نبایـد از این حرف ها 

بزنـد.« )فریـدون هویـدا، برادر امیرعبـاس هویدا و نماینـده ایران در سـازمان ملل(
حسـادت و خودبرتربینی شـاه حد و اندازه ای نداشـت. او حتی در مورد سـبیل دیگران 
هـم حسـادت می کـرد: »یک بـار در جریـان برگـزاری یک مانـور نظامی، از مشـاهده 
سـبیل پرپشـت غالمرضـا پهلوی )بـرادرش( ناراحت شـد و رو به )اسـداهلل( علم کرد و 
گفت: به غالمرضا بگو که یا سـبیلش را بتراشـد )شـاید نمی خواسـته فردی از خاندان 
رضاخـان بـا سـبیل رضاخانـی در ارتـش باشـد( یـا از ارتش اسـتعفا دهـد.« )فریدون 
هویـدا(  محمدرضـا خـودش را از پـدرش هـم برتـر می دانسـت، ایـن موضـوع را در 
مصاحبـه ای بـا »اوریانـا فاالچی« به زبـان آورد: »هرگز حتی پدرم نمی توانسـت در من 
تأثیـر بگـذارد. هیچ کـس نمی توانـد در مـن نفـوذ بکنـد. من به دلیـل عالقه بـه پدرم 
پیونـد داشـتم؛ بـه دلیل سـتایش، نه چیز دیگر. هرگز نخواسـته ام رونوشـت او باشـم و 

از او تقلیـد کنم.«

این طور که دیگران درباره اش فهمیده بودند، 
به محض این که اطرافیان فایده شان را از 

دست می دادند، آن ها را کنار می گذاشت: 
»یک روز امیرعباس )هویدا( در حضور او 
به عکسی از شاه اشاره کرد و گفت: مرد بسیار 

خودخواهی است. موقعی که تشخیص بدهد دیگر 
برایش استفاده ای نداری، بدون یک 

لکمه حرف، تو را با مغز به زمین می کوبد...

دوست نداشت 
به جز خودش به 

هیچ کس دیگر لقب 
بدهند و در این 

زمینه اکمالً کینه جو بود

محمدرضا پهلوی تحمل نداشت هیچ کس از او برتر باشد، این ویژگی تا 
حدی بود که همه از آن خبر داشتند و نزدیاکنش هم راجع به آن حرف 

می زدند. حتی »حسین فردوست«، رفیق سراسر عمرش هم بر 
این موضوع تأکید می کرد که او می خواهد »قهرمان همه قصه ها« باشد

بال در بال هم علیه تاریکی

محدثه الماسی

 زیسـتن در تاریکنـای قفـس بـرای پرنـده ای کـه به آرمـان روشـن  رهایی 
می اندیشـد جان فرساسـت! پرنـده ای کـه در تنگنایـی بـی روزن بـه آرمان 
رهایـی دلبسـته اسـت و می دانـد آن سـوی میله هـای تاریـک مانده، شـهر 

است! خورشـید 
دارم فکـر می کنـم زندانـی کـردن پرنده هـا بـرای مـا آدم هـا چـه لـذت 
خودخواهانـه ای دارد! آزادی اش را می گیریـم و به بند تنهایی اش می کشـیم و 

تـازه انتظـار داریـم زیباتریـن آوازش را هـم برایمـان بخواند! 
هـرگاه آواز دلنشـین پرنـده ای را از پشـت میله ها شـنیدید بدانیـد ترانه ای 
اسـت که در سـوگ رهایـی می خواند! او آرمانـش را با ذرات نحیـف نگرانش، 

فریـاد زده اسـت! یـک آرمان برآمـده از دل کـه الجرم بر دل می نشـیند!
دوسـت روشـنم! سال شـمار روی میـز اتاقـت را بـردار... بـه جـای عـدد 

پنجاه وهفـت!  بخـوان  و  ببیـن  نودوشـش 
بـه  آرمان خـواه  انسـان هایی  روزهایـی،  در چنیـن  پیـش  سـی ونه سـال 
شکسـتن میله های قفسـی دیر سـال دل بسـتند! می خواسـتند رها باشند 
و در آسـمان آبی زندگی ذرات روشـنی را نفس بکشـند! می خواسـتند برای 
آیندگانشـان میراث عشـق به یادگار بگذارند. یاد مشـت های گره کرده شـان 
بخیـر! قامت هایی سـبز کـه سـرخ افتادند تا سـپیدی ها به دنیایمـان لبخند 

بزننـد! یادشـان بخیـر پرنده های سـرمازده بهمن! 
بـال در بال هم علیه تاریکی شـورش کردنـد و اسـتقالل و آزادی و جمهوری 
اسـالمی دسـتاوردهای ارزشمندشان هسـتند که قامتمان را راسـت کرده اند 

در مقابل مسـتکبران جهان!
و بعـد از آن نـان و پنیر خودمـان را خوردیـم و روی پای خودمان ایسـتادیم 
و تـن بـه ذلت ندادیـم و در سـایه این دسـتاوردهای بـزرگ طعـم امنیت را 
چشـیدیم. زمیـن و آسـمانمان از دسـتبرد بیگانـگان امـن و ایمن شـد و در 
سـایه آن سـروها کـه در بهمـن پنجاه وهفـت بـر زمیـن افتادند سـروهای 

دیگری رسـتند کـه هیـچ توفانی قامتشـان را خـم نخواهد کـرد...
روز خـوب پیـروزی بـر همـه دشـمنان نزدیـک اسـت... دلتـان روشـن و 

بـاد!  روزافـزون  پیروزی هایتـان 

1

2

2w w w. q u d s o n l i n e. i r

پنجشنبه 12 بهمن  1396
14 جمادی االول 1/1439 فوریه 2018

ان
جو

 نو
مه

می
ض



انقـــــــالب

ویژه نامه  دهه انقالب
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اگر از پدر و مادرهایتان بپرسید حتماً برایتان تعریف می کنند که آن وقت ها مراجعه به دکترهای هندی یا دکترهایی از کشورهای دیگر عادی بوده 
است. در سال 1356، کشور ما فقط 33میلیون نفر جمعیت داشته است، اما آمار ورود به دانشگاه برای رشته پزشکی آن قدر کم بوده که مجبور 
بوده ایم از پزشکان کشورهای دیگر بخواهیم در کشور ما طبابت کنند

آمار افراد باسواد قبل و بعد از انقالب تغییر زیادی کرده است

نعیمه موحد  |   تابه حال شده به معنی واژه انقالب فکر کنید؟ انقالب یعنی 
دگرگونی. یعنی عوض شدن. یعنی رفتن چیزی و کسی و آمدن چیزی 
دیگر و کسی دیگر. البته این طور نیست که در همه انقالب های دنیا همیشه 
بدها بروند و خوب ها بیایند، اما ما مردم ایران از آن آدم های خوش شانس 
دنیا هستیم که انقالب سال 1357 برایمان کلی چیزهای خوب آورد. از 
پیشرفت های علمی که در زمان پهلوی به خاطر وابستگی به کشورهای دیگر 
امکان رسیدن به آن ها نبود بگیرید تا پیشرفت های اجتماعی و فرهنگی که 
به خاطر دینی بودن انقالب ما و نگاه کسی مثل امام خمینی)ره( به مردم به 
وجود آمد.  بیایید در چهلمین سالگرد پیروزی این انقالب بزرگ، کمی از 
دستاوردهای این سال ها را با هم بخوانیم تا سرشار از حس غرور بشویم.

باسواد شدیم تا تحت ظلم نباشیم
حتمـاً شـما هم خیلـی وقت هـا از طریـق اخبار می شـنوید کـه دانش آمـوزان و 
دانشـجویان ایرانـی در المپیادهـا و مسـابقات بین المللـی رتبه کسـب کرده اند. 
المپیادهایی مثل ریاضی، فیزیک، شـیمی کـه دانش آموزان و دانشـجویان ایرانی 
در آن هـا بـا کشـورهای پیشـرفته دنیـا از نظـر علمی رقابـت می کننـد و برنده 
می شـوند. در حالی کـه قبل از انقـالب دانش آمـوزان ایرانی اصـاًل در المپیادهای 
خارجـی شـرکت نمی کردنـد. از آن طـرف سـازمان های بین المللـی می گوینـد 
کـه شـاخص های تولیـد علم در ایران هرسـاله در حال رشـد اسـت؛ مثـاًل تعداد 
مقاله هـای علمـی چاپ شـده از طـرف دانشـمندان ایرانـی در مجله هـای معتبر 
علمـی دنیا تا سـال2012، نسـبت به قبـل از انقالب از متوسـط جهانی سـه برابر 

است. بوده  بیشـتر 
خودکفایـی ایـران در بسـیاری از حوزه هـا مثـل نفـت، کشـاورزی، بهداشـت، 
سدسـازی، تراکتورسـازی و... و هم چنیـن دسـت یافتـن بـه علـوم نـو و جدید 
دنیـا مثل فنـاوری هسـته ای، نانوتکنولوژی، علـوم فضایی و... نشـان می دهد که 
بعـد از انقـالب از نظـر علمـی اتفاقات بسـیار خوبـی در کشـور ما افتاده اسـت. 
مطالعـه آمـاری از زمـان پهلوی نشـان می دهد که سیاسـت شـاه های آن دوره و 
آموزش وپـرورش ایـن بـوده اسـت که فقط نیـروی انسـانی کارگر بـا مهارت های 
عـادی و دسـت پایین تربیت بشـود. حتمـاً پهلوی هـا هم خوب می دانسـتند که 
ملتی که سـطح علـم و آگاهی اش بـاال برود این همـه ظلم و بی عدالتـی را تحمل 

نخواهـد کـرد و باالخـره روزي علیـه این رونـد قیام خواهـد کرد.

ز گهواره تا گور
شـاید تـا این جا برایتـان سـؤال پیش آمده باشـد که چـرا در نظـام جمهوری 
اسـالمی این قـدر بـه باسـواد شـدن مـردم اهمیـت داده شـده اسـت. امـام 
خمینـی)ره( در فرمانـی کـه برای تأسـیس نهضت سـوادآموزی صـادر کردند، 
می گوینـد کـه مـردم مـا در دوره پهلوی عـالوه بر این کـه تحت ظلـم بودند از 
نیازهـای اولیه شـان مثل بهداشـت و مسـکن و از همه مهم تر آمـوزش محروم 
بودنـد. از آن طـرف نـرخ بـاالی بی سـوادی بین مـردم ایـران باعث شـده بود 
مـا یک فرهنـگ وابسـته به کشـورهای غربی داشـته باشـیم و هر چیـزی را 
کـه از نظر آن ها درسـت باشـد بپذیریـم. درحالی که سـواد و آگاهـی برای هر 
جامعـه ای یک فرهنگ مسـتقل و اصیـل به وجود مـی آورد. امـام خمینی)ره( 
نیـاز به یادگیری و داشـتن سـواد را هم ردیف نیازهای اساسـی مثل بهداشـت 
و داشـتن خانـه و کاشـانه بـرای مـردم و حتـی مهم تـر از این ها می دانسـتند 
و همیـن تفـاوت بـزرگ انقالبی اسـت که پایـه دینـی دارد با نظامـی که فقط 
بخشـی از ظاهـر دیـن را رعایـت می کنـد چـرا کـه در دیـن مـا و قـرآن هم 
 خداونـد بارهـا توصیـه به یادگیـری و علم آموزی و کسـب تجربه کرده اسـت. 

حتمـاً همـه آن حدیث معروف پیامبـر)ص( را شـنیده اید که » زگهـواره تا گور 
دانـش بجوی«. یکـی از ویژگی هایی که باعث رشـد هر کشـوری می شـود این 
اسـت کـه از نیروی کار آن کشـور در فعالیت های مختلف اسـتفاده شـود. حاال 
اگـر نیـروی کار باسـوادی وجود نداشـته باشـد همـان اتفاقی که باعث شـده 
بـود ایـران برای سیسـتم درمانی خـود نیازمند پزشـک خارجی باشـد، اتفاق 
می افتـد. این طـوری یـک کشـور هـر روز وابسـته تر می شـود و هـر روز هـم 
از دنیـا عقب تـر می مانـد. بیشـترین آمـار فقر، بیمـاری و وابسـتگی فرهنگی 
در کشـورهایی اسـت آمـار بی سـوادی باالیـی دارنـد. چیـزی که در ایـران به 
اسـم انقـالب اسـالمی اتفـاق افتـاد چیزی جز بـه واقعیـت تبدیل شـدن این 
آموزه هـای دینـی و قرآنـی نبود حتـی در مسـئله ای مثـل سـواد و یادگیری 
و آگاهـی. البتـه همـه این دسـتاوردهای علمـی در کشـوری اتفاق افتـاده که 
تـا همیـن االن هـم بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته و قدرتمنـد دنیـا همه 
تالش شـان را می کننـد تـا بـا تحریـم و حتـی تـرور دانشـمندان راه را بـرای 

پیشـرفت بیشـترش در علوم مختلـف ببندند.

واردات پزشک از خارجه!
اگـر از پـدر و مادرهایتان بپرسـید حتماً برایتـان تعریف می کننـد که آن 
وقت هـا مراجعـه بـه دکترهـای هندی یـا دکترهایـی از کشـورهای دیگر 
عادی بوده اسـت. در سـال 1356، کشـور ما فقط 33میلیـون نفر جمعیت 
داشـته اسـت، امـا آمـار ورود به دانشـگاه بـرای رشـته پزشـکی آن قدر 
کم بـوده کـه مجبور بوده ایـم از پزشـکان کشـورهای دیگـر بخواهیم در 
کشـور ما طبابـت کنند. امـا در ایـن سـال ها در حالی که جمعیت کشـور 
مـا نسـبت بـه آن دوره از دوبرابـر هـم بیشـتر شـده و به چیـزی حدود 
80میلیون نفر رسـیده اسـت، حدود 72هزار پزشـک متخصص در کشـور 
داریـم. در کنـار همـه این ها آن قـدر در علم پزشـکی پیشـرفت کرده ایم 

کـه از خیلی از کشـورهای همسـایه بـرای درمـان به ایـران می آیند. 

حتماً شما هم خیلی وقت ها از طریق 
اخبار می شنوید که دانش آموزان و 
دانشجویان ایرانی در المپیادها و مسابقات 
بین المللی رتبه کسب کرده اند

اگر از پدر و مادرهایتان بپرسید حتماً برایتان 
تعریف می کنند که آن وقت ها مراجعه 
به دکترهای هندی یا دکترهایی از 
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ما شام را آدم کردیم

ما شما را آدم کردیم
)خاطراتی از خودبزرگ بینی های

 محمدرضا پهلوی(
تدوین: علی شجاعی صائین

تهران: مدرسه/ 128 ص

حسادت به سبیل

دوسـت نداشـت به جـز خـودش بـه هیچ کـس دیگـر لقـب بدهنـد و در ایـن زمینـه 
کامـاًل کینه جـو بود: »کسـی کـه در مجلس برای رضاشـاه لقـب کبیر پیشـنهاد کرد و 
کسـانی که در تصویب پیشـنهاد کمک کردند، از چشـم او )محمدرضا پهلوی( افتادند 
و چنـان بـر آن هـا سـخت گرفـت که تـا آخـر سـربلند نکردند و تـا به خـودش لقب 
آریامهـر ندادنـد، اجـازه نـداد قانـون مربـوط به پدرش اجرا شـود یـا کسـی آن را بر 
زبـان بیـاورد!« )احمد نفیسـی، شـهردار پیشـین تهـران( در ایـن زمینه ها بـا هیچ کس 
شـوخی نداشـت، حتی با »فرح«: »در سـال 1973 شـهبانو طـی نطقیـ  کـه از رادیو و 
تلویزیـون هم پخش شـدـ  از متملقین و چاپلوسـان انتقاد کرد و لزوم برقـراری آزادی 
بیـان را خاطرنشـان سـاخت، ولی بالفاصله پس از آن، شـاه، بـرادرم )امیرعباس هویدا( 
را احضـار کـرد و بـه او دسـتور داد: فوراً به شـهبانو بگو که دیگر نبایـد از این حرف ها 

بزنـد.« )فریـدون هویـدا، برادر امیرعبـاس هویدا و نماینـده ایران در سـازمان ملل(
حسـادت و خودبرتربینی شـاه حد و اندازه ای نداشـت. او حتی در مورد سـبیل دیگران 
هـم حسـادت می کـرد: »یک بـار در جریـان برگـزاری یک مانـور نظامی، از مشـاهده 
سـبیل پرپشـت غالمرضـا پهلوی )بـرادرش( ناراحت شـد و رو به )اسـداهلل( علم کرد و 
گفت: به غالمرضا بگو که یا سـبیلش را بتراشـد )شـاید نمی خواسـته فردی از خاندان 
رضاخـان بـا سـبیل رضاخانـی در ارتـش باشـد( یـا از ارتش اسـتعفا دهـد.« )فریدون 
هویـدا(  محمدرضـا خـودش را از پـدرش هـم برتـر می دانسـت، ایـن موضـوع را در 
مصاحبـه ای بـا »اوریانـا فاالچی« به زبـان آورد: »هرگز حتی پدرم نمی توانسـت در من 
تأثیـر بگـذارد. هیچ کـس نمی توانـد در مـن نفـوذ بکنـد. من به دلیـل عالقه بـه پدرم 
پیونـد داشـتم؛ بـه دلیل سـتایش، نه چیز دیگر. هرگز نخواسـته ام رونوشـت او باشـم و 

از او تقلیـد کنم.«

بی عاطفه

این طـور که دیگـران دربـاره اش فهمیده بودند، به محـض این که اطرافیان فایده شـان 
را از دسـت می دادنـد، آن هـا را کنـار می گذاشـت: »یـک روز امیرعبـاس )هویـدا( در 
حضور او به عکسـی از شـاه اشـاره کرد و گفت: مرد بسـیار خودخواهی اسـت. موقعی 
کـه تشـخیص بدهـد دیگر برایش اسـتفاده ای نداری، بـدون یک کلمه حـرف، تو را با 
مغـز بـه زمین می کوبـد...«  ایـن ویژگـی اش در کنـار بی عاطفگی حتـی در مطبوعات 
خارجـی هـم انعـکاس داده می شـد: »مجلـه معـروف »پاری مـاچ«، دو عکـس را کنار 
یکدیگـر چـاپ کرد و نوشـت: در حالی که هویـدا در برابر دادگاه انقـالب در معرض 
خطـر مـرگ قرار دارد، شـاه با سـگ دانمارکـی اش در پاناما به شـنا و تفریح مشـغول 

است!«
»فریـده دیبـا«، مـادر فرح هـم از بی عاطفگـی او خاطـره ای دارد: »تنها آدمـی که علنًا 
بـا هویـدا برخـورد نمی کرد و در انظـار به او فحش های ناموسـی می داد، آقای اردشـیر 
زاهـدی بـود. من یک بـار به دخترم گفتم: خوب نیسـت اردشـیرخان این طـور بی مهابا 
در جلـوی رجـال و فرماندهان لشـکر، نخسـت وزیر مملکـت را مورد عتاب و فحاشـی 
قـرار می دهـد و خـراب می کند.«  شـاید از پاسـخ فـرح تعجب کنیـد، اما این پاسـخ، 
از واقعیـت حکایـت دارد: »محمدرضـا از این کار اردشـیرخان خیلی خوشـش می آید، 
چـون خـودش خجالت می کشـد هویدا را تخفیف دهد، اردشـیرخان را تشـویق به این 

می کند!«  کار 

نگاه تحقیرآمیز

ممکـن اسـت باورکردنـی نباشـد، امـا بـاور کنیـد کـه محمدرضـا پهلـوی بـه زن هـا 
نگاهـی تحقیرآمیـز داشـت: »بارهـا فرح بـه من گفته بـود، شـاه و خانـواده اش به من 
بـه چشـم مـاده گاوی نـگاه می کنند که بـرای آن ها گوسـاله ای زاییده اسـت!«  شـاه 
حتـی در هنـگام مصاحبـه هـم از تحقیر زنـان اِبایی نداشـت: »هیچ کـس نمی تواند مرا 
تحت الشـعاع قـرار دهـد؛ زنـان کـه جـای خـود دارنـد. در زندگـی یـک مـرد، زن به 
حسـاب نمی آیـد؛ مگـر وقتی کـه زیبا و دلربا باشـد و خصوصیـات زنانه خـود را حفظ 

باشـد...« کرده 
شـاه حتـی به مردم هم نگاهـی از باال به پاییـن و تحقیرآمیز داشـت: »او حقایق جامعه 
ایـران را نمی دیـد. مـردم را تحقیـر می کـرد و ناچیز می شـمرد. محمدرضـا می گفت: 
ایـن مـردم قـادر به انجام هیچ چیز نیسـتند؛ مثـل گوسـفندان می مانند.« )فریـده دیبا( 
او می خواسـت ایـن نـگاه تحقیرآمیـز را به زیردسـتان خود نیـز انتقال دهـد: »بنده در 
وزارت دادگسـتری کـه بـودم درب اتاقـم را بـاز گذاشـته بـودم و با مـردم در تماس 
بـودم. اعلیحضـرت بنـده را خواسـتند، فرمودنـد: از ایـن مالقات ها با مـردم جز این که 

وقـت خـود را تلـف کنید، نتیجـه دیگری نمی گیریـد.« )دکتر علـی امینی(

سرد و بی اعتنا

فقـط خودبرتربینـی نبـود، او به شـدت حـس انتقـام و کینه جویی داشـت. یک بار اسـداهلل علم برای »پری سـیما«، همسـر 
عبدالرضـا پهلـوی وسـاطت کرد، اما بی فایـده بود: »عرض کـردم اجازه بفرماییـد هنگام وضع حمـل علیاحضرت حاضر 
شـود. شاهنشـاه خیلـی برآشـفتند و فرمودنـد ایـن خانـم چادر سـر می کـرد و به منـزل مصدق السـلطنه )دکتـر مصدق 
معـروف( می رفـت و علیـه مـن حرف مـی زد و خبر می برد. بـه عـالوه در آن اوقات که من اوالد پسـر نداشـتم، یک روز 
کـه در بـاغ قـدم می زدیـم و پسـرش بـه طرف مـا می دوید، بـه من گفت مـن می بینم کـه این پسـر یک روز شـاه این 
کشـور خواهد شـد! چطور من چنین کسـی را ببخشـم؟« شـاه ایـران به دیگـران و حتی اطرافیـان خود کامـاًل بی اعتماد 
بـود: »هویـدا معتقـد بود سـاواک همـه تلفن های دفتـر کارش را تحـت کنتـرل دارد، حتی گمان داشـت کـه نه تنها در 
اتـاق کارش در نخسـت وزیری کـه در اتاق هـای منـزل مـادرش نیـز دسـتگاه های استراق سـمع نصـب کرده انـد. بارها 
شـده بـود کـه دوسـت یـا خویشـاوندی می خواسـت در مورد یک مسـئله سیاسـی بالقـوه جنجالی اظهـار نظر کنـد، اما 

هویـدا با حرکت سـریع دسـتش، انگشـت سـکوت به لب می بـرد...« 
تـرس بـود کـه محمدرضـا را بـه بقیـه بی اعتمـاد می کـرد و باعـث اقدامـات امنیتـی اش می شـد. ایـن اقدامـات بعد از 
عاشـورای 1357 شـدت گرفـت: »شـاه کـه دیگـر زندانی تـرس و بدگمانـی خود بـود، تنها چند نفـر را حاضـر بود در 
مـدت روز بپذیـرد. آن هـم مأمـوران گارد دسـتور داشـتند در چنـد مرحله آنـان را بازرسـی کنند. یک بار ایـن جریان، 

فرح را نیز شـامل شـد.« 

محمدرضا پهلوی به 
زن ها ناگهی تحقیرآمیز 

داشت: »بارها فرح 
به من گفته بود، شاه 
و خانواده اش به من 
به چشم ماده اگوی 
ناگه می کنند که برای 

آن ها گوساله ای 
زاییده است!«
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  با گوشه چشم فاطمي خود چه ها کني!             

 سنگ سیاه قلب مرا، کهربا کني
  من از پل صراط جزا پرت مي شوم                   

 دستم اگر که روز قیامت رها کني

 آقا چه مي شود که مرا در صف حساب            
 از البه الي آن همه آدم سوا کني

 آقا سعادت دو جهان قسمتم شود                   
 یک بار اگر براي غالمت دعا کني

همه تیتر زدند امام آمد
12بهمن 1357 در روزنامه ها چه گذشت؟

امام آمد
سال هاست که خبرهای مهم روزنامه ها را جدا می کنم. اهل بریده 
جراید جمع کردن هستم. دفترچه بریده جراید را از کمد قدیمی 

بیرون می آورم و بریده جراید روزنامه های 12بهمن ماه 1357 را ورق 
می زنم. تعجب می کنم. چه جالب! 12 بهمن آن سال هم روز پنجشنبه 
بوده است. روزی که روزنامه ها تیتر زدند: »امام آمد«، سخنرانی امام در فرودگاه، بانگ 
»اهلل اکبر« و »خمینی، امام ما است، فرودگاه را به لرزه درآورد« با خواندن این تیتر یاد 

روزی افتادم که به همراه خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد تهران جمع شده بودیم. وقتی 
امام خمینی )ره( از پله های هواپیما پایین آمد و وارد سالن اصلی فرودگاه شد، دانش 

آموزان یک صدا سرود خمینی ای امام را سرودند. دوباره نوشته دیگری کنار روزنامه 
توجهم را جلب کرد. »پس از 15 سال در ساعت 9 و 27 دقیقه و 30 ثانیه صبح امروز، 

پای امام خمینی به خاک وطن رسید.«

پاریس- اول فوریه 1979
شاید برایتان جالب باشد اولین گزارش از سفر امام خمینی از پاریس 
به تهران را چه کسی و با چه قلمی نوشته است. برای خودم هم جالب 
بود که در میان بریده های جراید آن سال، گزارشی را پیدا کردم که 
یکی از خبرنگاران نوشته بود. فکر می کنم خواندن بخش هایی از این 

گزارش شما را در حال و هوای آن روزها قرار می دهد: »پاریس- اول فوریه 1979، پس 
از یکصد و هفده روز توقف در »نوفل لوشاتو« امام خمینی ساعت یک صبح امروز به وقت 

محلی )3 و سی دقیقه به وقت تهران( به طرف تهران حرکت کرد. پانزده سال قبل سحرگاه 
روزی خاموش که سکوت فضای ایران را فراگرفته بود، آیت اهلل خمینی تنها و گمنام، به 
شهری دور افتاده در ترکیه تبعید شد. اینک او زمانی به ایران باز می گردد که به عنوان 
یک چهره جهانی شناخته شده است و رهبری انقالبی بزرگ را بر عهده دارد. هواپیمای 

چارتر ار فرانس گنجایش بیش از 400 نفر داشت اما حدود 200 مسافر )یکصد و 
پنجاه روزنامه نگار و پنجاه نفر از نزدیکان امام خمینی( را نپذیرفت تا بتواند به اندازه 

کافی بنزین گیری کند و در صورت عدم فرود در تهران به پاریس بازگردد. بیست نفر 
ازجمله پنج روزنامه نگار نتوانستند خود را به موقع به هواپیما برسانند و درحالی که اشک از 

چشمان آنان جاری بود به »جمبو جتی« نظر دوخته بودند که باند فرودگاه شارل دوگل 
را ترک می کرد. پنج هزار ژاندارم، پلیس و نیروی مخصوص معبر امام خمینی را همچون 

یک رئیس دولت از »نوفل لوشاتو« تا هواپیما زیر نظر داشتند.«

دیشب قلب تهران می تپـید 
صفحات روزنامه را باز مرور می کنم، تکه ای از صفحات 
روزنامه توجهم را جلب می کند: »تهران و شهرستان ها، 

یکپارچه غرق در هیجان ورود امام بود« خبرهای کوتاهی 
از شهرهای مختلف و خوشحالی مردم از ورود امام: »شهر 

تهران دیشب را در هیجان دیدار بزرگ و استقبال از امام خمینی بیدار بود. 
دیشب قلب تهران می طپید. تهران دیشب در التهاب وصف ناپذیری شب را به 

صبح رساند. امام می آمد...«

یک عکس خاطره انگیز
در میان بریده روزنامه ها یک عکس رنگ و رو رفته توجهم 
را جلب می کند. زیر عکس نوشته شده است. »دانشگاه 
تهران، یکی از مراکز بزرگ سیاسی انقالب. این عکس در 
گرماگرم روزهای انقالب به هنگام هفته همبستگی دانشگاه ها 
گرفته شده است.« با دیدن این عکس دلم می لرزد، به یاد 
روزهای دانشجویی ام در دانشگاه تهران می افتم. به یاد 
تجمع های دانشجویی، به یاد همکالسی هایم، به یاد روزهایی 
که کالس های درس را تعطیل می کردیم تا در راهپیمایی 

شرکت کنیم. به یاد شعارهای روزهای 
انقالب. بریده روزنامه را برمی دارم و 
نزدیک تر می برم. شاید خودم را بین 
پخش مستقیم قطع شدبچه های دانشجو پیدا کنم...

تیتر دیگری از میان بریده روزنامه ها 
توجهم را جلب می کند: »پخش مستقیم 

تلویزیون بعلت هجوم مأموران قطع شده« 
در صفحه اول تیتر این خبر آمده است و 
گزارش این واقعه در صفحه 8 چاپ شده است. در میان 

صفحات روزنامه به دنبال گزارش صفحه 8 می گردم 
و پیدایش می کنم: »امروز هنگامی که مراسم بازگشت 

حضرت آیت اهلل العظمی خمینی از تلویزیون پخش می شد 
یک گروهان جدید از مأموران فرمانداری نظامی وارد 
محوطه جام جم شد و کسانی را که مبادرت به پخش 
این برنامه کرده بودند بازداشت کردند ولی در بیرون 

محوطه تلویزیون آن ها را آزاد کردند. هم اکنون سازمان 
رادیوتلویزیون در اشغال مجدد نظامی است.«

بریــــــــــده 

جرایـــــــد

محمـد عـکاف  |  سـالم بانـو! حـال و هـوای ایـن روزهای شـهر مـا برفی 
اسـت، همه جـا سـپیدپوش شـده اسـت، درخت هـا، باغچه هـا، دیوارهـا و 
پرچین هـا، حتـی لـب حـوض قدیمی خانـه مادربـزرگ هم بـرف خودش 
را مهمـان کـرده اسـت. دسـت بـرف همه جـا را سـپید کرده اسـت. برف 
کـه می بـارد همه جـا روشـن تر و زیباتـر می شـود. برف پـرده ای سـپید بر 
زشـتی ها و ندیدنی هـای شـهرمان می کشـد. بدی هـا را پنهـان می کنـد، 
بـرف آبـروداری می کند. راسـتی بانو! برف امسـال با فاطمیه شـما شـروع 
شـد و ایـن یعنـی مادرها همیشـه مهربانی شـان را پیش پیش می فرسـتند. 
بـرف، فاطمیـه شـما را سـپیدپوش کـرد تا عیب های ما پیش چشـم شـما، 
پنهان بماند، تا شـهر و روسـتاهایمان سـرتاپا سـپید به فاطمیه سـالم کنند.
بانـو! حـاال که چادر سـپید برف، زشـتی های شـهرمان را پوشـانده اسـت؛ 
شـما هـم ایـن فاطمیـه را فرصتـی بـرای شـناخت خودمـان قـرار بدهید، 
فرصتـی بـرای دور شـدن از زشـتی ها و ندیدنی هایمـان، فرصتـی بـرای 
نزدیک تـر شـدن بـه خودمان، دوسـت شـدن با خـودی که غریبـه و تنها 
و سـرگردان اسـت. با خـودی کـه دارد گـرداب روزگار غرقـش می کند. 

گردابـی کـه دارد همـه داشـته هایمان را بـا خـودش می بـرد.
بانـو! در ایـن شـلوغی و تنهایـی داریـم فرامـوش می شـویم، داریـم ُگـم 
می شـویم. بانـو! امسـال فاطمیـه ات را، فاطمیـه سـپیدی قلب هایمـان و 

روشـنی جانمـان قـرار بـده...!

4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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جمعیـت مـردم مشـتاق بیـرون فـرودگاه و در خیابان های اطـراف تجمع 
کـرده بودنـد... جمعیت! چه واژه کوچکی اسـت... سـیل مردم که پشـت 
سـدی بـه نام دیوارهـای فـرودگاه مهرآباد مثل مـوج در خـروش بودند.

هواپیمـای امـام)ره( بـا نیم سـاعت تاخیـر نشسـت؛ نیم سـاعتی کـه برای 
همـه دلهـره آور بـود. شـاید نگران اتفاقـی بودند یـا حادثه ای کـه نتوانند 
آن را مدیریـت کننـد. حفاظـت امـام در داخـل فـرودگاه مهرآبـاد بـا 
همافـران انقالبـی بود، اما با این  حال در آن شـرایط سـخت کـه فرودگاه 

در دسـت بختیـار بـود کار محافظـت از امـام سـخت شـده بود.
پله هـای خـروج کـه در کنـار هواپیمـا قـرار گرفـت، در هواپیما باز شـد؛ 
آیـت اهلل پسـندیده بـرادر امـام و آیـت اهلل مطهری بـرای اسـتقبال از امام 
داخـل هواپیمـا رفتنـد. امـام به همراه پسرشـان »سـید احمـد« و یکی از 

عوامـل پـرواز از پله هـای هواپیمـا پاییـن آمدند.
هجـوم نزدیـکان، اسـتقبال کنندگان و خبرنـگاران از کنار پلـکان هواپیما 
شـروع شـد. وقتـی نزدیکان امـام و خبرنـگاران این قدر مشـتاق بودند، با 

مـردم منتظـر در خیابان هـا چه بایـد کرد؟
گروهـي از دانش آمـوزان سـرود »خمینی  ای امـام« را در سـالن فرودگاه 
اجـرا کردنـد. کمیتـه اسـتقبال از مـردم شـهرهای دیگـر ایران خواسـته 
بودنـد به دلیـل انبوه جمعیت اسـتقبال کننده به تهران نیاینـد و روزنامه ها 
نوشـتند که تلویزیون سراسـري قرار اسـت اسـتقبال از امام را به  صورت 

مسـتقیم پخش کند.
آنهایـی که در شـهرهای دیگـر بودند و نتوانسـته بودند برای دیـدار امام 
بـه تهـران بیاینـد در خانه هایـی کـه تلویزیون داشـتند جمع شـدند تا از 
تلویزیـون لحظـه ورود ایشـان را تماشـا کننـد، امـا تلویزیـون آن روزها، 
ایـن تصاویـر را در حـد چنـد دقیقه پخـش و برنامـه  را قطع کـرد. مردم 
عصبانـی بـه خیابان ها ریختنـد و خیلي ها تلویزیون هایشـان را شکسـتند.
بـه خاطـر انبـوه جمعیـت و ازدحام سـیل مـردم بعضـی از نزدیـکان امام 
و برخـی از اعضـای کمیتـه اسـتقبال بـا رفتـن امام به بهشـت  زهـرا)س( 
مخالفـت کردنـد، امـا امـام بـه خاطر قولـي که بـرای حضور در بهشـت 

 زهـرا)س( بـه مـردم داده  بودنـد حاضـر بـه تغییر مقصد نشـدند.
خـودروی امـام که به سـیل جمعیت رسـید به کشـتی اي تبدیل شـد که  
مـوج مـردم هدایتش می کـرد. خودروی حامل امام، کشـتی انقالب شـده 

بود.
امـام خمینـی )ره( پـس از سـال ها دوری و تبعید در 12 بهمـن 1357 به 
کشـور بازگشـت و ایران شـاهد بزرگ ترین و تاریخی ترین اسـتقبال بود. 
حـاال بـا هم عکس هـا و تصاویری کـه مربوط بـه آن زمان اسـت را با هم 

تماشـا می کنیم.
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سالم بانو...! )1(

 مادرها مهربانی شان را 

پیش پیش می فرستند
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