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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 کـه هرچند هنوز 
اندرخم یک کوچه اسـت و درسـت و حسـابی نسـل نشـده اسـت، اما قرار اسـت کمی دیگر در آینده ای نه چندان دور نسـل چهارم انقالب 
اسـالمی ایـران باشـیم و برحسـب همین قـرار بـاری روی شـانه هایمان داریم. شـاید االن که هنـوز فکرمان خـوب جا نیفتاده اسـت، کمی 

بابت این بار دلشـوره داشـته باشـیم. حتمـاً سـؤال هایی برایمان پیش آمـده و پیـش خواهد آمد.
بـه همیـن خاطر سـراغ بعضـی از بزرگ ترها در نسـل های قبلـی رفته و پرسـش هایمان را پرسـیده ایم. در نوبت اول سـراغ دکتـر »بانکی« 
رفتـه بودیـم، کسـی کـه از نوجوان های چند نسـل پیش اسـت و روزی مانند ما سـؤال های بزرگی داشـته اسـت و بـا او درباره سـهم ما از 
انقـالب گفتیـم و از نقشـمان در انقـالب شـنیدیم و فهمیدیم علمدارهایی هسـتیم که اگـر دل به کار ندهیم، ممکن اسـت علم را از دسـت 
داده و پشـیمان شـویم. در نوبت دوم بیشـتر پرسـیده ایم و بیشـتر شـنیده ایم. تو هم اگـر دوسـت داری، در این نوبت می توانـی همراهمان 

باشی.

اگر نقدی داری وارد میدان شو

پیـش از ایـن دربـاره باری گفتیـم که به ما ارث رسـیده 
اسـت، سـؤال ایـن اسـت که آیـا می توانیـم به ایـن بار و 
ایـن انقـاب نقد وارد کنیـم؟ دکتر بانکـی در جواب این 
سـؤال می گویـد: »انسـان ها تـا خودشـان در کار نیاینـد 
و زیـر بار مسـئولیت نروند انتقادهایشـان دقیـق نخواهد 
بـود. مـن خـودم زمانـی کـه نوجـوان بـودم رفتـار غلط 
بعضـی بچه هـا را می دیـدم، بـا خـودم می گفتـم مـن 
جـای پـدر و مادرشـان بـودم یک کتک سـیر مـی زدم و 
می انداختـم بیـرون و فـان، چـون خـودم پدر نبـودم و 
متوجـه مسـائل نبـودم یا من اگـر جای ایـن رئیس بودم 
اگـر کسـی تخلـف می کـرد سـریع اخراجش می کـردم؛ 
بـرای همین منتقدانی دقیق هسـتند که وارد گود شـده 
و کاری کرده انـد، در اول انقـاب عده ای بودند که خیلی 
ادعـای میهن پرسـتی داشـتند، امـا تا جنگ شـروع شـد 
و کشـور بـه خطر افتاد بـه اندازه ذره ای حاضر نشـدند از 
خودشـان بـرای کشـور مایه بگذارنـد. خیلـی از همان ها 
دنبال تحصیات و کارهایشـان به خارج از کشـور رفتند 
تا کشـور آرام شـود و برگردند. ما اگر دلسـوزیم باید این 
را در عمـل نشـان بدهیم و نسـل امروز هم اگـر انتقادی 
دارد بایـد در عمـل وارد شـده و کار کنـد؛ البتـه انتقـاد 
خیلـی خوب اسـت و باعث می شـود خیلی از مشـکات 

را متوجه شـویم.«

اطالعات می تواند ما را بیمار کند

همیشـه از وفـاداری نسـل های قبـل و همراهی شـان بـا 
انقـاب می شـنویم. گاه ایـن سـؤال پیش می آیـد که نکند 
چون آن ها خیلی از دوروبرشـان خبر نداشـتند و مثل ما در 
عصـر ارتباطـات بزرگ نشـدند این چنین با انقـاب برخورد 
کرده انـد، دکتـر بانکـی هـم مثل ما قبـول دارد کـه جامعه 
متحول شـده اسـت و قـرار گرفتن مـا در دنیـای ارتباطات 
قابـل انکار نیسـت، اما درباره این همه اطاعاتـی که هر روز 
بـه مغز ما سـرازیر می شـود نظـر متفاوتـی دارد و می گوید: 
»هجـوم اطاعـات و انبـار کردنشـان در ذهـن گاه به جای 
این کـه آگاهـی ما را زیاد کند، ما را در یک محیط بسـته ای 
گرفتـار می کند، وقتی در بمباران اطاعاتی قـرار داریم باید 
بدانیـم ایـن ما نیسـتیم کـه اطاعـات را انتخـاب می کنیم 
بلکـه دیگـران آن طور که می خواهنـد مـا را در برابرش قرار 
می دهنـد. مـن ایـن را قبـول ندارم که نسـل فعلـی آگاهی 
و عمـق فکـری اش بیشـتر شـده اسـت. اطاعاتش بیشـتر 
شـده، امـا کامـل و عمیـق نیسـت. اطاعات مثل غذاسـت 
اگـر مقوی و درسـت بخـورد قوی می شـود، اما اگـر گرفتار 
تنـوع شـود ممکـن اسـت گیج شـده و آن قـدر بخـورد که 
نتواند هضم کند و کارش به بیماری هم بکشـد. حواسـمان 
باشـد که ذهن ما مثـل یک ظرف اسـت و محدودیتی دارد 
و اگـر درسـت بهـش خـوراک ندهیـم لبریـز شـده و دچار 
سـوءهاضمه می شـویم؛ البته این موضوع فقط شـامل حال 
شـما نسـل چهارمی ها نمی شـود و همه باید مراقب باشـیم 
کـه گیـج نشـویم و راه رهایـی این اسـت که مسـیر فکری 

خودمان را در مسـیر معقولـی تعریف کنیم.«

می توانیم مبارزه نکنیم؟

تحمـل وضعیـت انقابی برای همه آسـان نیسـت، دکتـر می گوید: 
»مـا در یـک وضعیـت انقابـی هسـتیم و کار هنـوز تمـام نشـده 
انقابـی ممکـن  بـدون آرمـان  انقـاب  اسـت. تحمـل وضعیـت 
نیسـت.« از دکتـر می پرسـیم ایـن آرمـان چیسـت؟ مـا چـرا باید 
آن را بپذیریـم؟ او در جـواب می گویـد: »آرمـان همـان ارزش هایی 
اسـت که مـردم بـرای آن انقاب کردنـد. ارزش هایی ماننـد آزادی 
و اسـتقال! مملکـت مـا مملکت عشـق بـه اهل بیـت)ع( و امید به 
ظهـور امـام زمـان )عـج( اسـت. مـا می خواسـتیم کاری کنیـم که 
زمینه سـاز ایـن ظهـور باشـد. هرچـه از ایـن مسـیر دور بیفتـد ولو 
این که پیشـرفت های ظاهری داشـته باشـد انحراف اسـت و هرچه 
مسـیر جلو بیفتـد ولو این کـه نگذارند دچار پیشـرفت های ظاهری 
بشـود مـا داریم روبه جلـو حرکت می کنیـم. حاال اگر کسـی بگوید 
مـن نمی خواهـم در ایـن مبـارزه باشـم تکلیـف چیسـت؟ بایـد به 
او بگوییـم کـه اصـًا سـاختار عالـم این طـور خلـق نشـده اسـت. 
خداونـد سـاختار عالـم را طـوری آفریده اسـت که چـه بخواهیم و 
چـه نخواهیـم همه ما در مبارزه هسـتیم مگر این که اسـیر شـویم 
و اگر اسـیر شـیطان شـدیم مبارزه تمام می شـود. سـه راه داریم یا 

شـهادت یا اسـارت یا مبـارزه.«

باید هزینه سربلندی مان را پرداخت کنیم

پـس از انقاب ما درگیر جنگ، مشـکات بین المللی، تحریم 
و فشـار اقتصـادی شـدیم. هرکـدام این ها چالش هـای زیادی 
را بـرای نسـل دیـروز و نسـل امـروز درسـت کـرده اسـت، از 
دکتـر می پرسـیم آیـا ایـن هزینه هـا در برابـر مبـارزه قابـل 
توجیـه اسـت: »مـا از جهاتـی دچـار انـزوا و از جهاتـی دچار 
عـزت  شـدیم. بایـد همه را بـا هم دیـد. نه این که یک سـویه 
بـه قضیـه نگاه کنیم. زمانی بود که ایران و شـیعه را در جهان 
نمی شـناختند و مـا همه چیزمـان را از بیگانگان می گرفتیم و 

بـرای خودمـان هویتی قائـل نبودیم.
اگـر ملتـی بخواهد سـربلند باشـد باید هزینه های سـربلندی 
 خـودش را پرداخـت کنـد. همـه ملت هـا همین طـور بودنـد. 

این طـور نیسـت کـه ملتی به جایی برسـد، ولی سـختی ها را 
پشت سـر نگذاشـته باشـد. اگر برنامه درسـتی داشـته باشیم 
قطعـاً مثل خیلـی از دوره هـای انقاب که شـاهد موفقیت ها 
بودیـم باز هـم خواهیم بـود؛ مثاً تمام دنیا حتی کشـورهای 
عربـی بسـیج شـده بودنـد کـه سـوریه را بـه عنـوان محـور 
مقاومـت و مدافـع حـزب اهلل زمیـن بزننـد. ایـران نخواسـت 
و این قـدر قـدرت داشـت کـه توانسـت حـرف خـودش را بـه 
کرسـی بنشـاند، بنابرایـن ما نبایـد فقط جنبه هـای منفی را 
ببینیـم. نـه مثبت هـا مغرورمان کنـد و نه منفی مأیوسـمان 
کنـد بایـد به هر دو طرف نگاه داشـته باشـیم و نقطه ضعف ها 

را برطـرف کنیـم و نقاط قـوت را تقویـت کنیم.«

خودمان را با چی مقایسه کنیم؟

کنـار خودم، کنـار حرف هایم و کارهایم هشـتک 
می گـذارم و هشـتک های دیگـران را هم می بینم. 
یکـی از ایـن هشـتک ها هشـتک چـه داده ایـم و 
چـه گرفته ایـم اسـت. از دکتر می خواهیـم به این 
هشـتک جـواب بدهـد و او در پاسـخ می گویـد: 
»این جـا حـرف از مقایسـه اسـت، بایـد ببینیـم 
چـه را بـا چـه مقایسـه می کنیـم. ما در مقایسـه 
با گذشـته خیلی پیشـرفت کرده ایم. شـاید کسی 
بگویـد مقایسـه بـا گذشـته خطاسـت، االن بایـد 
خودمان را با کشـورهای پیشـرفته مقایسه کنیم؛ 
مثًا با دبی. باید ببینیم شـاخص رشـد چیسـت؟ 
آیا شـاخص مـا سـاختمان غول پیکری اسـت که 
سـاخته می شـود؟ اگر می خواهی ببینی کشوری 
پیشـرفت کـرده اسـت به چه چیـز آن بایـد نگاه 
کنـی؟ یک زمانـی بـود ژاپـن ضرب المثـل بـود، 
االن کسـی صحبـت از ژاپـن نمی کنـد. زمانـی 
کویـت ضرب المثـل بـود. تا می خواسـتند بگویند 
وضعـش خـوب اسـت می گفتنـد کویت اسـت و 
کاروبارش خوب اسـت. کویت االن کجاست و چه 
نقشـی در دنیـای امـروز دارد؟ گاهی ما نمایشـی 
را می بینیـم و فکـر می کنیـم خیلـی پیشـرفته 
اسـت؛ البتـه بایـد بـه جلوه هـای ظاهـری هـم 
پرداخـت. گاهـی جوانـان مـا اطاعاتی به دسـت 
می آورنـد و احسـاس می کننـد مـا عقب افتاده ایم 
در  کشـورها  پیشـرفت  شـاخص  درصورتی کـه 
بحران هـا معلـوم می شـود. کویـت با تمـام ابهتی 
که داشـت با حمله چند روز صدام از هم پاشـید. 
بعـدش هم همـه به کمک کویـت آمدند و کمک 
کردنـد و سـاختند، امـا کویت دیگر کویت نشـد. 
کشـور مـا هشـت سـال جنگیـد، تمـام دنیـا هم 

پشـت صدام بـود، امـا دوام آورد.«

گفت و گو با دکتر »امیرحسین بانکی پور« درباره پرسش هایی که نسل چهارم درباره انقالب دارد )قسمت دوم(

# چی_ دادیم_چی_ گرفتیم؟

اگر ملتی بخواهد سربلند باشد 
باید هزینه های سربلندی 
خودش را پرداخت کند. همه 

 ملت ها همین طور بودند. 
این طور نیست که ملتی به 

جایی برسد، ولی سختی ها را 
پشت سر نگذاشته باشد

اطالعاتش بیشتر شده، اما اکمل و 
عمیق نیست. اطالعات مثل غذاست اگر 
مقوی و درست بخورد قوی می شود، 
اما اگر گرفتار تنوع شود ممکن است گیج 

شده و آن قدر بخورد که نتواند هضم کند و 
اکرش به بیماری هم بکشد

بهاره بهنام نیا

دوستت دارم...سرزمین من...
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انسان هایی که فکر می کنند در 

مبارزه نیستند در اسارت هستند. فکر 

می کنند زندگی خوشی دارند، اما 

این ها اسیر هوای نفس و 

دنیا شدند و دیگر شیطان اکری با 

آن ها ندارد. وقتی انسان بداند 

در مبارزه است نوع تحلیلش عوض 
می شود

ما در یک وضعیت انقالبی 
هستیم و اکر هنوز تمام نشده 

است. تحمل وضعیت انقالب 
نیستبدون آرمان انقالبی ممکن 
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خوباستهمیناولبفهمیمکهمرضیهحدیدچیچهکسیاست.اودرسال1318درهمدانودرخانوادهایمذهبیوفرهنگیمتولدشد.درسال1333با»محمدحسندباغ«
ازدواجکرد:»اینازدواجسرآغازتحوالتزندگیویمحسوبمیشود.درآغازینروزهایزندگیمشترکبهتبعیتازهمسرشبهتهرانمهاجرتکرد.درتهرانتوانست

تحصیالتعلومدینیخودراتاسطح)شرحلمعه(ادامهدهد.«اینطورنبودکهمرضیهحدیدچیوقتزیادیداشتهباشد

آبـاد بـودن شـهرها و روسـتاها یکی از مواردی اسـت که اگر خوب انجام شـود در پیشـرفته شـدن یک 
کشـور خیلی مؤثر اسـت. قبل از انقالب، جمعیت روسـتایی بسـیار بیشـتر از االن بود، اما بـه خاطر نبود 
یـک برنامـه منظـم شهرسـازی و شـهرداری، جمعیت ایـران به طـور متناسـب در همه کشـور پراکنده 
نشـده بـود؛ مثـاًل در سـال 1335، 70درصد کل شهرنشـین های ایرانی در غرب و شـمال کشـور سـاکن 
بودنـد. بیشـتر افراد شهرنشـین هم در شـهرهای بزرگی مثـل تهران، مشـهد، اصفهان، تبریز، شـیراز و 
اهـواز بودنـد. ایـن پراکندگی زیـاد جمعیت نشـان می داد که هیـچ برنامه ای برای توسـعه باقی شـهرها، 
کـم کردن جمعیت شـهرهای بزرگ و رسـیدگی به شـهرهای کوچک تر و روسـتاهای باقـی مناطق ایران 
وجـود نداشـته اسـت.  البته پهلـوی دوم بـرای سروسـامان دادن به وضعیت روسـتاها طرحـی اجرا کرد 

که چنـدان موفـق از آب درنیامد. 

اصالحات ارضی
شـاید از پدربزرگ هایتان درباره روزهـای »اصالحات ارضی« در ایـران و در دوره محمدرضا 
پهلوی شـنیده باشـید. شـاه ایران می خواسـت طرحی به اسـم »انقالب شـاه و مـردم« را 
در کشـور ایجـاد کنـد. هدف این طـرح این بود که در بعضی مسـائل کشـور تحـول ایجاد 
کنـد کـه یکـی از آن ها »اصالحـات ارضی« بـود. محمدرضا پهلـوی برای شـروع این طرح 
سـروصدای زیـادی کـرد تا مـردم باور کننـد که او دنبـال کم کـردن کاسـتی ها و عیب و 
نقص هـا در کشـور اسـت.  در آن زمـان 50درصـد زمین های کشـاورزی در اختیـار مالکان 
بـزرگ بـود و در اصالحـات ارضـی قـرار بود ایـن زمین ها از دسـت ایـن مالکان یـا همان 

اربابـان گرفتـه شـود و به دسـت مردم یـا به اصطـالح آن روزها رعیـت بیفتد. 
نحـوه کشـاورزی و زمیـن داری این طـور بـود کـه اربـاب صاحب چندیـن هکتـار زمین و 
مزرعـه بود. مـردم روی زمین هـای ارباب کار می کردند و موقع برداشـت محصول قسـمت 
کمـی را بـرای خـود برمی داشـتند و مابقی را بـه ارباب می دادنـد. در این سیسـتم ارباب و 
رعیتـی، اربـاب کمترین تـالش را می کرد، ولی بیشـترین سـود را می بـرد. بهترین خانه ها 
و وسـایل حمل ونقـل و امکانـات هـم بـرای اربـاب و خانـواده اش بـود. درحالی کـه مردم 
در فقـر و نـداری زندگـی می کردنـد. اصالحـات ارضـی قـرار بـود ایـن سیسـتم را به هم 
بزنـد و مـردم را صاحـب زمین هایـی کند کـه روز و شـب در آن هـا کار می کردنـد و عرق 
می ریختنـد. از آن طـرف ارباب ها هـم که سودشـان را در خطر می دیدند بیکار ننشسـتند. 
طـرح اصالحات ارضی در مجلسـی به تصویب رسـید کـه اکثریت آن را همـان زمین داران 
بـزرگ یعنی ارباب ها تشـکیل می دادنـد. زور محمدرضا پهلـوی به آن ها نرسـید و در آخر 
ارباب هـا الیحـه را بـه نفع خـود تغییر دادنـد و مردم روسـتایی و کشـاورز از این طرح 
سـودی نبردنـد. ایـن طـرح نه تنها بـرای مردم روسـتایی سـودی نداشـت بلکه 

حتی باعث شـد کشـاورزی هم در روسـتاها از رونـق بیفتد.

بانوییکهبرایپیروزیانقالبهممبارزهکرد،همدستگیرشدوهمشکنجه
او کیست؟

خـوباسـتهمیـناولبفهمیمکهمرضیهحدیدچیچهکسـیاسـت.اودرسـال1318درهمـدانودرخانوادهایمذهبـیوفرهنگیمتولد
شـد.درسـال1333بـا»محمدحسـندبـاغ«ازدواجکرد:»ایـنازدواجسـرآغازتحوالتزندگیویمحسـوبمیشـود.درآغازینروزهای
زندگـیمشـترکبـهتبعیـتازهمسـرشبهتهـرانمهاجرتکـرد.درتهرانتوانسـتتحصیالتعلـومدینیخودراتاسـطح)شـرحلمعه(
ادامـهدهـد.«اینطـورنبـودکـهمرضیـهحدیدچـیوقـتزیـادیداشـتهباشـد.اوهشـتفرزندداشـتکـههمزمانهـمازآنهـامراقبت
میکـرد،هـمفعالیتهـایسیاسـیانجـاممـیداد:»فعالیتهـاوحرکتهایسیاسـیخانمدباغبـاپخشوتوزیـعاعالمیهدرسـالهای41-

1340آغـازمیشـودوبـاورودبـهتشـکیالتتحتهدایتشـهیدسـعیدیدرتهرانشـدتمییابد.«
اوکـهفعالیتهـایسیاسـیاشراادامـهمـیداد،درسـال1353بـهوسـیلهسـاواکدسـتگیرشـد:»درکمیتهمشـترکبههمـراهدخترش
شـدیدترینشـکنجههاراتحمـلکـرده،بهسـختیبیمـارمیشـودودرزمانیکهامیـدیبهزنـدهماندنشنیسـتاززندانآزادمیشـود،در
حالـیکـهدختـرش)رضوانـه(همچنـاندرزندانمیمانـد.«حدیدچیدرسـال1353بـرایادامهمبارزاتشبـهخارجازکشـوررفت:»وی
درپایگاههـاینظامـیواقـعدرمـرزلبنـانوسـوریهآموزشهـایرزمیوچریکـیراطیکرد.بـاگروهروحانیتمبـارزخارجازکشـورزیر
نظـرشـهیدمحمـدمنتظـریفعالیتمیکرد.«ویدرسـال1357هـمبهامامخمینی)ره(پیوسـت:»پـسازهجرتامامبهپاریسدرسـال
1357بـهخیـلیـارانایشـانپیوسـتووظایـفاندرونیبیتامـامرابهعهـدهگرفت.«اینبانـوپسازپیـروزیانقالب،عهـدهداروظایف
متعددبود:»فرماندهیسـپاههمدان،مسـئولبسـیجخواهرانوسـهدورهنمایندهمردمتهرانوهمداندرمجلسشـورایاسـالمیبود.عالوه

بـرآندردانشـگاهعلـموصنعتایرانومدرسـهعالیشـهیدمطهـریبهتدریسپرداختهاسـت.«

ورود متفقین، قیام 15 خرداد

خاطراتـشازسـالهایدورآغـازمیشـود،ازکودکی،ازورودنیروهـایمتفقینبهایران:»کوچههـاوخیابانهای
شـهر،جوالنـگاهچکمهپوشـانمتفقینبود.بـهطوریکههرجنبنـدهایرازیرنظرداشـتند...همهبچههـابادیدن
ماشـینمتفقیـنپـابهفـرارگذاشـتهودرگوشـهایمخفیمیشـدند.«مرضیهبهسـالهاینوجوانیکهرسـیدبا
محمدحسـندبـاغازدواجکرد:»محمدحسـندبـاغدرزمانتحصیل،کتـابولوازمالتحریـرشراازمغازهپدرم
میخریـد.پـدرمبـابچههـامعاملهنمیکرد،ولـیبهتوصیهپـدروی،لوازموکتابهـایمورددرخواسـتاورادر

اختیارشمیگذاشـت...اینآمدوشـدودادوسـتد،موجبشـناختپدرمازاینجوانشـد.«
مرضیـهپـسازازدواجبـههمراههمسـرشبهتهرانآمـدوتحصیالتشراادامـهداد،حتیباوجـوداینکهبعدها
صاحـبفرزنـدشـدهبود.اوکمکمبانامامامخمینی)ره(آشـناشـد.خیلیدوسـتداشـتامـامراببیند:»خیلی
دلممیخواسـتآقاوسـیدیراکهدربارهشـجاعتوصراحتوشـهامتشونطقهایغراوتحسـینبرانگیزش
صحبـتمیکردنـد،ازنزدیـکببینم.شـایدایندوسـتداشـتنبهخاطرخـودمبود.بـهدلمبراتشـدهبودکه
اوهمانفردیاسـتکهمیتواندبهپرسـشهایبیشـمارمپاسـخبگویـد.«حدیدچیازقیام15خـرداد1342
هـمخاطراتـیدارد:»واردنانوایـیسـنگکیشـدم،چنـدنفرجلوترازمـنآنجابودنـد.منتظرماندمتـانوبتمفرا
برسـد.ناگهـانسـروصداییبـهگوشرسـید،بعدصفیـرگلولهبودکهسـینههایمردمرامیشـکافت.باشـروع

درگیریشـاطردسـتازکارکشـیدومشـتریهارابهزیرزمینمغازهفرستاد.«

دستگیری و شکنجه

کمکـمفعالیتهایانقالبیاشآغازشـد:»گرفتن
اعالمیههـاوبیانیههـایآیاتعظـامومراجعتقلید
وروحانیـونمبارزازجملهحضـرتامام)ره(وبعد
توزیـعآنهادرتهرانوسـایرشهرسـتانها،یکی
ازدههـاکاریبودکهدربرنامـهفعالیتهایمقرار
داشـت.«ایـنمبـارزانقالبـیدرسـال1352بـه
وسـیلهساواکدسـتگیرشـد:»دختربزرگمرفت
ودررابـازکـردوآمدوگفت:»مامان!پرویزخان
آمـده!«دریافتـمکـهبـرایدسـتگیریمآمدهاند.
شـوهرمرابـهپشـتبامفرسـتادموگفتـم:»باتو
کاریندارنـد،بـهدنبـالمـنآمدهاند،شـماباالی
سـربچههابمانید!«پرویزوسـایرمأمـورانازمن
خواسـتندکهبدونسـروصداهمراهشـانبـروم.«
شـکنجه و بازجویـی سـاواک، زندانهـای در
انتظـارشرامیکشـید،شـکنجههاییکـهتمامـی
نداشـتند:»یکمرتبه،مـرارویتخـتخواباندند
ودسـتهاوپاهایـمراازطرفیـنبسـتند،وقتـی
شـکنجهگروارداتاقشـد،سـیگارروشـنیبرلب
داشـت،بالفاصلـهآنرارویدسـتمخاموشکرد
وهمـراهباضجـهونالهمنبهمسـخرهگفت:آخ!

سـیگارمخاموششد!«
درزنـدان،حجابازاوبرداشـتندوحتیدخترش
رضوانهراهمدسـتگیرکردنـد.جراحاتشبهمرور
وخیـمشـد،بـاتکهبـرداریازبدنـشمعلومشـد
کـهسـرطانگرفتـه.درنهایـتهـمپانزدهسـال
زنـداناودرسـومیندادگاهـشبـهیـکسـالو
چهـارمـاهتقلیـلپیـداکـرد.درسـال1353بـه
انگلسـتانگریخـت.نجفاشـرف،جایـیکهبود
کـهباامامخمینـی)ره(دیدارکردتاازمشـکالت
مالـیگروههـایمبـارز،بـاایشـانسـخنبگوید،
ایـنهمـانآرزوییبـودکههمیشـهمیخواسـت
تحقـقیابد.باالخـرههممسـئولیتاندرونـیامام

راعهدهدارشـد.

دوستت دارم...رسزمین من...

بهاره بهنام نیا

ایـران در سـال 1395رتبـه اول در رشـته نانوتکنولـوژی در خاورمیانـه را به 
داد.  اختصـاص  خود 

اولیـن مرکز تخصصـی بیوتکنولوژی دو دهـه پیش در سـازمان پژوهش های 
علمـی و صنعتی ایران شـکل گرفت.

در زمینـه فنـاوری و تحقیقات سـلول های بنیـادی ایران جزو 10 کشـور برتر 
می شود.  محسـوب  جهان 

ایـران در میـان 9 کشـور صاحب چرخـه کامل فنـاوری ماهـواره در دنیا قرار 
دارد.

آدم هـا عقبـه سرزمینشـون براشـون مهمـه؛ مثل گذشـته و خانـواده پدر و 
مادرشـون؛ مثـل شجره نامه شـــون. دوســـت دارن برگ هــــای تاریخ 
سرزمینشـون رو کـه ورق می زنـن، رنـگ افتخـار غالـب باشـه. دلشـون 
می خـواد آن چـه دربـاره کشورشـون گفته می شـه باعـث سـربلندی اون ها 

باشـه. شـاید برای همینـه که مـرور تاریـخ انقـالب ایران شـیرینه.
فهرسـت دسـتاوردهای یـک حکومـت در چنـد روز و چند مـاه و حتی چند 
سـال به چشـم نمیـاد، امـا وقتی بعـد از سـال ها تغییـرات عمده سیاسـی، 
اقتصـادی و اجتماعـی رو در عرصه هـای جهانـی می بینـی، همه چیـز تازه به 
چشـم میاد. داسـتان انقالب اسـالمی ایران و این کـه چطور به دسـت اومده 
و چـه خون هایـی بـه پـاش ریخته شـدن و چـه آرمان هایـی بـراش تعریف 
شـد و چطـور در چنیـن روزهایـی به دنیـا اومد، خـودش یه داسـتان هزار و 
یک شـبه، امـا االن ایـن انقالب یـه جوانـه برومنده، یـه جوان سی ونه سـاله 
کـه حاال دیگه مسـتقل شـده؛ مثل جوونی کـه دیگـه از دامن خانـواده جدا 
شـده و داره چـرخ زندگی شـو خـودش می چرخونـه. دیگـه سـرش اون قدر 
تـوی حسـاب کتابه و اون قـدر باتجربه شـده که سـری توی سـرها درآورده 
و گلیمشـو از آب بیـرون می کشـه. یـه نـگاه بـه افتخـارات دانشـمندها و 
رشـته های علمـی و دانشـگاهی مون در دنیا ایـن توانمنـدی رو بهمون ثابت 
نمی کنـه؟ فقـط کافیه بـا این جـوان خوش تیپ و خوش فکر دسـت دوسـتی 
بدیم و دستشـو محکم فشـار بدیـم و بگیم: دوسـتت دارم، تولـدت مبارک!
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انقـــــــالب

ویژه نامه  دهه انقالب
برای نسل چهارمی ها

ی روستایی لت ا خوشا به حا
زیردستانی که 
ولی نعمت شدند

 مهاجرت

 از روستا به شهر
فقـط  ایـران  کـه  حالـی  در   1290 سـال  در 
10میلیـون نفر جمعیت داشـت فقـط 20درصد 
جمعیـت ایـران در شـهرهای بـزرگ زندگـی 
شهرسـتان های  سـاکن  مابقـی  و  می کردنـد 
کوچک و روسـتاها بودند، امـا بی توجهی رژیم 
پهلوی به وضعیـت روسـتاها و عقب مانده نگه 
داشـتن روسـتاییان باعث مهاجـرت این مردم 
بـه شـهرها و نابودی روسـتاها شـد. تـا جایی 
کـه در سـال 1357 جمعیت شهرنشـین ایران 
بـه بیشـتر از 20میلیـون نفـر رسـید. فقـر و 

پاییـن بـودن سـطح زندگی نسـبت به 
شـهرها از مهم تریـن دالیلـی بود که 
روسـتاییان را مجبـور می کـرد برای 
امکانـات  و داشـتن  بهتـر  زندگـی 
بـه شـهرها بیاینـد. نبـود خدمات 
مناسـب  راه  درمانـی،  و  پزشـکی 
و... سـال ها باعـث مـرگ بسـیاری، 

می شـد. بچه هـا  ازجملـه 
39درصـد  فقـط   1353 سـال  تـا 

دانش آموزان روسـتایی می توانسـتند 
از مدرسـه های دولتـی اسـتفاده کنند، 

درحالـی کـه 90درصـد دانش آموزان شـهری 
بـه آمـوزش دولتـی دسترسـی داشـتند. بـا 
همـه این ها ایـران تـا سـال 1340 از نظر تهیه 
مـواد غذایـی خودکفـا بـود، اما کارهـای غلط 
پهلـوی دربـاره روسـتایی ها و هم چنیـن طرح 
اصالحـات ارضـی کـه ناقـص و بـدون برنامـه 
اجـرا شـد کشـاورزی ایـران را نابـود کـرد. 
روسـتایی ها زندگی سـاده خـود در روسـتا را 
رهـا کردند و بـه شـهرها آمدند تا کشـاورزی 
از رونـق بیفتـد و بـه واردات از خـارج کشـور 

بشود. وابسـته 

رسـیدگی بـه وضعیـت روسـتاها و بهـا دادن بـه کار و تولیـد 
روسـتایی بعـد از انقالب تفاوت نـگاه پهلوی و جمهوری اسـالمی 
را نشـان می دهـد. رضاشـاه و محمدرضا شـاه به مردم به چشـم 

رعیـت و زیردسـت خـود نـگاه می کردند.

بـرای همیـن هـم فقـر و نـداری روسـتایی و زندگی بـا کمترین 
امکانـات برایشـان مهـم نبـود. از نظر آن ها عـده ای از مـردم که 
قـدرت و ثـروت بیشـتری داشـتند باید بـه بقیه مـردم حکومت 

می کردنـد.

 مردم 

ولی نعمت هستند

1

2
3

5
در سال 1290 در حالی که ایران فقط 10میلیون 
نفر جمعیت داشت فقط 20درصد جمعیت ایران در 
شهرهای بزرگ زندگی می کردند و مابقی ساکن 
شهرستان های کوچک و روستاها بودند

خواهرانه های یک انقالبی

الهام صالح  |   انقالب اسالمی با تالش های گروه های متفاوتی از مردم به پیروزی رسید؛ مردان، کودکان، نوجوانان
 و زنان. این طور نبود که فقط مردان در این پیروزی سهم داشته باشند، زنان هم علیه رژیم پهلوی جنگیدند. 

»مرضیه حدیدچی )دباغ(« یکی از همین زنان بود که به خاطر مبارزاتش دستگیر و شکنجه شد. او بعد از پیروزی
کوچه ها و  انقالب اسالمی هم نقش هایی را بر عهده داشت. در این مطلب، فقط بخشی از خاطرات او را ورق می زنیم.

خیابان های 
شهر، جوالناگه 

چکمه پوشان متفقین 
بود. به طوری که 
هر جنبنده ای را 
زیر نظر داشتند... 

همه بچه ها با دیدن 
ماشین متفقین پا 
به فرار گذاشته و در 
گوشه ای مخفی 

می شدند



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

شنبه 14 بهمن  1396
16 جمادی االول 3/1439 فوریه 2018

ان
جو

 نو
مه

می
ض


کارهایعمرانیمثلایجادآبلولهکشی،برق،گازو...همبرایبسیاریازروستاهاایجادشد.قبلازانقالببهخاطرنابودیکشاورزیسنتی،خیلیازکاالهایاساسی
مردمازخارجازکشورواردمیشد.پهلوی،مرغراازفرانسه،گوشتراازاسترالیا،تخممرغراازرژیمصهیونیستی،سیبراازلبنانولبنیاتراازدانمارکواردمیکرد.
درحالیکهاینروزهامانهتنهاتواناییتولیدوتأمیناینموادراداریمبلکهبسیاریازآنهارابهخارجازکشورصادراتمیکنیم

حدیدچی در اندرونی اکرهای 
متعددی انجام می داد: »عالوه بر 
انجام امور اندرونی به مسائل امنیتی 
بیت هم توجه داشتم. سعادتی بس 
بزرگ نصیبم شده بود که هر روز امام را 
می دیدم، روزهای اول نامه های 
رسیده را هم باز می کردم و لوازم مورد 
نیاز را می خریدم

بانوییکهبرایپیروزیانقالبهممبارزهکرد،همدستگیرشدوهمشکنجه
در محضر امام )ره(

حدیدچـیدراندرونـیکارهـایمتعددیانجاممـیداد:»عالوهبرانجامامـوراندرونی
بـهمسـائلامنیتیبیتهمتوجهداشـتم.سـعادتیبـسبزرگنصیبمشـدهبودکههر
روزامـامرامیدیـدم،روزهـایاولنامههـایرسـیدهراهمبازمیکردمولـوازممورد
نیـازرامیخریـدم.لباسهایایشـانرامیشسـتموطبقبرنامه،غذایـیبرایمعظمله
تهیـهمیکـردم.«اوهـرروزشـاهدکارهاوبرنامههـایروزمرهامامخمینـی)ره(بود:
»درسـاعتیـازدهصبـحدهتـاپانـزدهدقیقهبـهاتاقیکهدرپشـتاتـاقمالقاتهاو
مختـصخودشـانبـودمیرفتنـدومنبرایشـانچـایوگاهیمیـوهمیبـردم،جالب
اینکـهامـامآنچنـددقیقـهراکـهصـرفچـایومیـوهمیکردنـدمیفرمودنـدبه

خانمهمبگوییـدبیایند.«
درایـنمـدتبـاروحیاتامـامخمینی)ره(آشـناشـد:»روزیامـامواردآشـپزخانه
شـدندومـرادرحـالگشـودننامههادیدنـد،فرمودنـد:»خواهـرطاهره!مـنراضی
نیسـتمکـهشـماایـنکاررابکنیـد!«عرضکـردم:»حـاجآقـا!واهللداخـلنامههارا
نـگاهنمیکنـم.فقـطبـهخاطـرمسـائلامنیتـیدرپاکـترابـازمیکنـم.«فرمودند:
»اگـربـرایمـنخطرداردبرایشـماهمخطـردارد.حاالچراشـمابهخطـربیفتید.«

بازگشت دیرهنگام

خواهـرطاهـرهیاهمـانخانـمحدیدچییکهفتـهماندهبـهعزیمت
امـام)ره(بـهایـرانبـایکـیازخبرنگارهـادرگیرشـدوجراحتپیدا
کـرد.بـههمیـنخاطرهـمدربیمارسـتانتحـتمعالجهقـرارگرفت.
قـراربـوداوهـمهمـراهبقیـهبـهایـرانبازگـردد،امـاازبازگشـتبه
ایـرانجـامانـد.خبـراینموضـوعرامرحـومحـاجاحمدآقـاخمینی
بـهاوداد:»قـراراسـتامشـبیـافـرداصبحبهسـویتهـرانحرکت
کنیـم.ولیاالن،متأسـفانهپزشـکانگفتندکهوضععمومیشـمابرای
پـروازمسـاعدنیسـتواجـازهپـروازنمیدهنـد.«روز22بهمـندر
نوفللوشـاتوبودکـهصدای»اهللاکبر،خمینـیرهبر«راازرادیوشـنید.

مبـارزاتنتیجـهدادهواوسـراپاخشـنودبود.

4

ویژه نامه  دهه انقالب
برای نسل چهارمی ها

ی روستایی لت ا خوشا به حا
جهاد سازندگی

وقتـی انقالب پیروز شـد بیشـتر روسـتاهای ایـران امکانات 
اولیـه مثـل آب و بـرق و درمانـگاه نداشـتند و حتـی مکان 
خیلـی از آن ها روی نقشـه هم مشـخص نبـود! البته وضعیت 
امکانـات  بیشـتر  و  می کـرد  فـرق  کدخداهـا  و  ارباب هـا 
روسـتایی در اختیـار آن ها بـود. روز 27خـرداد 1358، یعنی 
زمانـی که فقـط چند ماه از پیـروزی انقالب گذشـته بود امام 
خمینـی)ره( در پیامـی رادیویـی و تلویزیونی تشـکیل جهاد 
سـازندگی به مـردم را اعالم کردنـد. امام خمینـی)ره( در آن 
پیـام بـه مـردم گفتند کـه بایـد جهادی به اسـم سـازندگی 
بـه وجـود بیایـد و همـه ازجمله پیـر و جـوان، دانشـگاهی 
و مهنـدس و... تـالش کننـد تـا ایـران را بسـازند، چـون 
روسـتایی ها از وضعشـان شـکایت دارنـد و از نبـود امکانات 
گلـه می کننـد. جهـاد سـازندگی باعـث آبادانی هـای زیادی 
در روسـتاها شـد. متخصصانـی کـه بـه روسـتاها می رفتند 
تـا  آمـوزش می دادنـد  علمـی  روسـتاییان روش هـای  بـه 
محصـوالت بیشـتری از زمین کشـاورزی و دام هـای خود به 

بیاورند. دسـت 
از آن طـرف کارهای عمرانی مثـل ایجاد آب لوله کشـی، برق، 
گاز و... هـم بـرای بسـیاری از روسـتاها ایجـاد شـد. قبل از 
انقالب به خاطر نابودی کشـاورزی سـنتی، خیلـی از کاالهای 
اساسـی مردم از خارج از کشـور وارد می شـد. پهلـوی، مرغ 
را از فرانسـه، گوشـت را از اسـترالیا، تخم مـرغ را از رژیـم 
صهیونیسـتی، سـیب را از لبنان و لبنیـات را از دانمارک وارد 
می کـرد. درحالی کـه ایـن روزها ما نه تنهـا توانایـی تولید و 
تأمیـن این مـواد را داریم بلکه بسـیاری از آن هـا را به خارج 
از کشـور صـادرات می کنیـم. جهـاد سـازندگی یک اسـم با 
خـودش داشـت که باعـث می شـد افرادی کـه از طـرف آن 
در روسـتاها کار و فعالیـت می کردنـد بـا کمتریـن امکانـات 
بیشـترین تاثیـر را داشـته باشـند و فقط بـه دنبـال آبادانی 
و رفـع فقر باشـند. آن هـم کلمه »جهـاد« بود. جهـاد یعنی 
جنگیـدن در راه خـدا و جهـاد سـازندگی هم بـرای رضایت 
خـدا به مـردم خدمت می کـرد تا در آسـایش و رفـاه زندگی 
کننـد. به همیـن خاطر در سـال های بعد جهاد سـازندگی در 
حوزه هـای دیگـری مثل بهداشـت و درمان هـم فعالیت کرد. 
بعدهـا در زمـان دفاع مقـدس و روزهـای بعـد از آن، یکی از 
وظایـف اصلـی جهـاد سـازندگی آبـاد کـردن خرابی هـای 
جنـگ و سروسـامان دادن اوضاع شـهرهای جنـگ زده بود.

بـرای همیـن هـم فقـر و نـداری روسـتایی و زندگی بـا کمترین 
امکانـات برایشـان مهـم نبـود. از نظر آن ها عـده ای از مـردم که 
قـدرت و ثـروت بیشـتری داشـتند باید بـه بقیه مـردم حکومت 

می کردنـد.

امـا از نظـر رهبر انقـالب ایـران، مـردم ولی نعمت یعنـی صاحب 
انقـالب هسـتند. آن هـا رژیـم سـتمکار شـاه را از کشـور بیرون 
کردنـد و بـا دادن خون های زیاد انقالب را به سـرانجام رسـاندند، 
چـون می خواسـتند از زیـر بار ظلم و سـتم رها شـوند. پس آن ها 

شایسـته این هسـتند که بهترین ها را داشـته باشـند و مسئوالن 
همـه تالش را بـرای بهتر کردن زندگـی آن ها بـه کار بگیرند. این 
تفکـر امـام خمینـی)ره( اسـت کـه مسـئوالن را خادم مـردم و 

مـردم را ولی نعمـت آن هـا می داند.

4

وقتی انقالب پیروز شد بیشتر روستاهای ایران اماکنات اولیه مثل آب 
و برق و درماناگه نداشتند و حتی ماکن خیلی از آن ها روی نقشه 

هم مشخص نبود! البته وضعیت ارباب ها و کدخداها فرق می کرد و 
بیشتر اماکنات روستایی در اختیار آن ها بود
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خواهرانه های یک انقالبی

الهام صالح  |   انقالب اسالمی با تالش های گروه های متفاوتی از مردم به پیروزی رسید؛ مردان، کودکان، نوجوانان
 و زنان. این طور نبود که فقط مردان در این پیروزی سهم داشته باشند، زنان هم علیه رژیم پهلوی جنگیدند. 

»مرضیه حدیدچی )دباغ(« یکی از همین زنان بود که به خاطر مبارزاتش دستگیر و شکنجه شد. او بعد از پیروزی
5 انقالب اسالمی هم نقش هایی را بر عهده داشت. در این مطلب، فقط بخشی از خاطرات او را ورق می زنیم.

نعیمهموحد|درقسمتقبلاینگزارشدربارهسوادآموزیگفتیمواینکهچقدرآمارباسوادی،تحصیالتزنان،تعداد
دانشآموزانروستاییو...بعدازانقالبنسبتبهدورانپهلویرشدداشتهاست.گفتیمکهکمیبعدازپیروزیانقالب،امامخمینی)ره(
دستورایجادسازماننهضتسوادآموزیرادادند.سازمانیکهمأموربودهرچهسریعترحداقلسوادوخواندنونوشتنرابههمه
ایرانیهایادبدهد.دربارهاینکهچراسوادآموزیازنظرامامخمینی)ره(اینقدراهمیتداشتوپهلویچرابهسوادوآگاهیمردم

اهمیتنمیدادهمصحبتکردیم.یکیدیگرازچیزهاییکهبعدازانقالبدرکشورماخیلیپیشرفتکردوضعیتروستاییانبود.از
شاخصهایتوسعههرکشورایناستکهروستاییانشهممانندشهرنشینانازامکاناتکافیبرخوردارباشندوبهخاطرروستاییبودن
درگیرفقروبدبختینشوند.درقسمتدومگزارشوضعیتروستاهایایرانقبلوبعدازانقالبوکارهاییراکهپهلویوجمهوری

اسالمیبرایپیشرفتروستاهاانجامدادندباهممیخوانیم.

تا سال 1353 فقط 39درصد 

ن روستایی 
ش آموزا

دان

ی 
ی توانستند از مدرسه ها

م

دولتی استفاده کنند، درحالی 

ش آموزان 
که 90درصد دان

ش دولتی 
به آموز

ی 
شهر

دسترسی داشتند

جهاد سازندگی یک اسم با 
خودش داشت که باعث می شد 
افرادی که از طرف آن در 

روستاها اکر و فعالیت می کردند با 

کمترین اماکنات بیشترین تاثیر 
را داشته باشند و فقط به دنبال 

آبادانی و رفع فقر باشند
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دیگربساست،اینهمهتکرارهابساست
اینباربخر...کهدگرراحتمکنی...
بیهودهرفتنسربازارهابساست...

توسفرهرابرایهمهپهنمیکنی
درمهربانیتوهمینکارهابساست
مارابهشتهمنبر...اماقبولکن
لبخندتوبرایگنهکارهابساست

مصاحبه به یادماندنی
14بهمن 1357 در روزنامه ها چه گذشت؟

سلطنت غیرقانونی
درمیانبریدهجرایدروزنامههایسال1357صفحهایازروزنامهتوجهمراجلبمیکند.

مصاحبهایمطبوعاتیکهصبحشنبه14بهمن1357باحضورامامخمینی)ره(برگزارشدهاست
ودراینجلسهامامازتشکیلشورایانقالبخبردادهاند.بخشهاییازاینمصاحبهرامیخوانیم:

»صبحامروزامامخمینیدریکمصاحبهمطبوعاتیشرکتکردندکهباازدحامبیسابقهخبرنگاران
داخلیوخارجیانجامگرفت«درابتدایاینمصاحبهامامبیانیهکوتاهیراقرائتمیکنندکهبخشیازاینبیانیهبه

اینشرحاست:»مابهحسبوظیفهخودالزماستکهیادآوریکنیمسلطنتشاهراقانونینمیدانیمومنکراراًگفتم
سلطنتشاهازاولغیرقانونیبوده،مجلسمؤسسانهرچهزودتربایدتشکیلشود...«
بعدازاینبیانیهخبرنگارانداخلیوخارجیپرسشهایشانرابااماممطرحمیکنند:

»سؤال:امروزنامهایاعضایشورایانقالبرامعرفیمیکنید:
جواب:مندولترابهزودیمعرفیمیکنم.

سؤال:آیااعضایشوراتعیینشدهاند؟
جواب:بلهتعیینشدهاند.

سؤال:درگزارشاتبودهاستکهبختیار]نخستوزیرحکومت
پهلوی[درخواستمالقاتکردهآیامیپذیرید؟

جواب:نمیپذیریممگراینکهکناربرودازپستیکهغصبکرده.
سؤال:درچهشرایطیاعالمجهادمقدسمیکنید؟

جواب:درموقعیکهراهحلمسالمتآمیزنباشد.نصیحتمیکنم
دولتغاصبراکهوضعرابهآنجانرساند...«

شروع دوباره رادیو تهران
درمیانبریدهجراید14بهمنخبریرادیدمکهمربوطبهآغازبهکاراعضایرادیوتهرانبود.دراینخبرآمدهبود:»رادیو
تهرانکهازروزیازدهمدیماهبهدستوردولتنظامیازهاریوسپساعتصابکارکنانآنتعطیلشدهبودازبعدازظهرروز

پنجشنبهگذشتهشروعبهکارکرد.« دیدار با امام
ازاتفاقاتدیدنیروزهایانقالبدیدارهایمردمیباامامخمینی)ره(بود،
درمیانانبوهیازصفحاتروزنامهگزارشیرادیدمازدیدارمردمباامام،

باهماینگزارشرامیخوانیمدراینگزارششرایطدیدارومحلبرگزاری
دیداربهخوبیتوصیفشدهاست:»روزگذشتههزاراننفرازمردمپایتخت
بهدیدنامامخمینیدرمحلاقامتامامرفتند.دیروزازطرفکمیتهاستقبالازامامخمینی

اعالمشدکهمردانازساعت9صبحالیدوازده»ظهر«وزنانازساعت3الی6بعدازظهرمیتوانندبهدیدارامامبهمحلاقامتایشان
درخیابانایران»عینالدوله«بروند.بااعالماینبرنامهازساعت7صبحدیروزسیلجمعیتبرایدیدنپیشوایشیعیانجهانبهطرف
مدرسهعلویشماره2واقعدرخیابانعینالدولهتهران،سرازیربود.ازاوایلصبحترافیکسنگینیدرخیابانبهارستانوسرچشمهو

آبسرداروخیابانهایاطرافمحلاقامتبهوجودآمد.ومردمازهرسویتهرانبهطرفخیابانایراندرحرکتبودند.جمعیتازدر
شرقیمحلاقامتامامواردحیاطمدرسهعلویشماره2کهدرحدود3هزارمترمساحتداردمیشدند.اماممقابلپنجرهاتاقخودکه

درسمتغربحیاطوهمکفقرارداشتظاهرشدندوجمعیتبادیدنامامفریادمیزدند:امامبهخاکگلگونوطنخوشآمدی...
امامنیزباتکاندادندستازمردمتشکرمیکردند.جمعیتبهاندازهایبودکهعدهایازمردانبراثرفشاربیهوششدندکهبالفاصله
توسطگروهامدادکهدرهمانمحلمستقربودندبهمحلخلوتیبردهشدند.جمعیتگروهگروهپسازدیدنامامازدرغربیمدرسه

علویشماره2خارجمیشدند.دههاخبرنگاروعکاسداخلیوخارجیبررویبامهایاطرافجاگرفتهبودندوازاینصحنههای
تاریخیعکسوفیلمتهیهمیکردند.باوجوداینکهقراربوددرساعتدوازدهمراسمپایانپذیرداماتاساعتدوبعدازظهردرحیاط
مدرسهجمعیتموجمیزدتااینکهدراینوقتمأمورینانتظامیناچاردرمدرسهرابستندتادخترانوبانوانکهپشتدرمدرسه

صفکشیدهبودندبتوانندواردمدرسهشوند.صفزنانازیکطرفتاخیابانریوازطرفدیگرتاچهارراهآبسردارامتدادداشت.
زناننیزدرساعت3بعدازظهرواردمحوطهمدرسهشدند...«

تغییر سردر سفارتخانه ایران در لبنان
خبرگزاریآسوشیتدپرسخبریراازبیروتمخابرهکردهبود
کهدرمیانبریدهروزنامههایمپیداکردم:»دیروزحدود200
دانشجویایرانیبهسفارتایراندرلبنانحملهکردندوبهجای
تابلویپیشین،تابلوی»جمهوریاسالمیایران«رابرسردرسفارت
نصبکردند.درداخلسفارتنیزبجایعکسهایشاهتصاویری

ازآیتاهللخمینیبهدیوارهاچسباندند.«

استعفای شهردار تهران
ازخبرهایمهمیکهدربریدهجراید14

بهمنماهپیداکردممربوطبهاستعفای»جواد
شهرستانی«شهردارتهرانبود.دربریده
جرایدآمدهبود:»امروزجوادشهرستانی
شهردارتهران،پسازآنکهامامخمینیمصاحبهخودرابا

خبرنگارانبهپایانرساندبهاتاقیکهامامخمینیدرآنبود
واردشدوپسازبوسیدندستامامخمینیازاماماجازه
خواستتااستعفایخودرابهحضورایشانتسلیمکند.«

بریــــــــــده 

جرایـــــــد

محمـدعـکاف|سـالمبانو!امـروزمیخواهمازدیدارمـادریتنهابرایت
بگویـمکهسـپیدترینصبحزمسـتانیامسـالرادرکنـارفرزندشتجربه
کـرد.درکنـارقـابعکـسوگلـدانومـزاریکـهدرمیانبـرفپنهان
شـدهبـود.بانـوجان!حتماًپسـرمامـروزباخـودشمیگفتبهسـراغش
نمـیروم.امـارفتـم.مثـلهرروزدیگـر.نهبادوبـاران،نهبرفوسـرماو
نـههیچچیـزدیگرینتوانسـتهاسـتدرایـنسـالها،بینمـنواوفاصله
ایجـادکنـد.بانـوجـان!امـروزهمبـهسـراغشرفتمتـاخاطـرهروزهای
برفـیکودکـیاشرازنـدهکنم.همـانروزهاییکـهبرفحیـاطخانهرا
یکدسـتسـپیدپوشمیکـردواوشـادمانهدرحیاطبازیمیکـردومن
لبخنـدمیزدم.اوآدمبرفیدرسـتمیکردوهـزارآرزویکودکانهاشرا
دردسـتانآدمبرفـیاشپنهـانمیکردومـننگرانآبشـدنآرزوهای
کودکـمبـودموحـاالسالهاسـتکـهآرزوهـایمادرانـهاممثـلهمـان

آدمبرفـیدرگرماگرمروزگارسـختگیروغریبآبشـدهاسـت.
بانـوجان!شـماحـرفمراخـوبمیفهمیـد؛کهچگونـهمیتـواندراین

سـالهایتنهایـیبـاخاطـراتآنروزهانفـسکشـیدوزندگیکرد.
ایـنروزهـاتنهـادلخوشـیامتماشـایبـارشبرفبـرپیکرمـزارشبه
یـادروزهاییاسـتکـهکودکانـهوشـادمانهدرمیانبرفهـامیخندید
وبـازیمیکـرد.راسـتیبانوجـان،دراینفاطمیهسـپیدپوش،هـوایدل

مـاراهمداشـتهباش.
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تقــــــــــــــــــــــــــویم را ورق بـــــــــــــــــــــــــزن
14بهمن1357

روزنامههـابـاچـاپتصاویـریازدیـدارامـامبـامردمشـکوهایـنروز
14بهمـنرابـهتصویـرمیکشـند.تیتـریکـیازروزنامههـایامـروز
نوشـتهاسـت:»صـفیـککیلومتریدراطـرافمنـزلامـام«وایناوج
شـوروهیجـاندیداررانشـانمیدهـد.مردمیکهسـاعتهابـهانتظار
ایسـتادهاندتـارهبرشـانرامالقـاتکننـد.عـالوهبـرمـردم،مسـئوالن
کشـورهـمیکـیپـسازدیگـریبـرایدیـدارامـامبـهمدرسـهعلوی
میآینـد.عصـرامـروزنوبتدیـداربانواناسـتکهبـرایمالقـاتامام
بـهمدرسـهشـماره2علویواقـعدرخیابـانعینالدولهبرونـد.جمعیت
زیـادیازبانـوانبـرایدیـدارآمدهانـد.بـارانمیبـارد.بانـواندرزیـر
بـارانزمسـتانیخیسشـدهاند،امانهتنهابـارانمانعازاصـرارآنهابرای
دیـدارنمیشـودبلکـهآنرانشـانهرحمـتومهربانـیالهـیمیدانندو
بیصبرانـهمنتظرنـد.قـراراسـتکـهمالقـاتبینسـاعت2تـا5عصر
باشـد،امـابهدلیلانبوهجمعیتمشـتاقاینمالقاتتاسـاعاتیازشـب

ادامـهپیـدامیکند.
درکنـارمالقـاتبـامـردمکارهـایدیگـریوجـودداردکـهبایـدبـه
فرمـانامـامانجـامشـود.یکـیازآنهـامعرفـیدولـتاسـت.حضـرت
امـامدرسـخنرانیپرشـوربهشـتزهرا)س(بهصراحـتدولـتبختیـار
راغیرقانونـیخواندهانـدواعـالمکردنـدکـهدولتـیاسـالمیمتکـیبه
حکـمخـداوآرایملتتشـکیلخواهنـدداد.درهمهجايکشـورمردم
بـهاعتصـابعمومـیدسـتزدهانـد.کارکنـاناداراتووزارتخانههـای
مختلـف،وزیـرانومدیـراندولـترابـهمحـلکارخـودراهنمیدهند.
مبـارزهبـرایپیـروزیانقـالببـهروزهـایسـختوحسـاسخـوب
نزدیـکشـدهاسـت.روزنامههـابـاچـاپتصاویـریازدیـدارامـامبـا
مـردمشـکوهاینروزهـارابهتصویرمیکشـند.درتمامکشـورمردمبه

اعتصـابعمومـیدسـتزدهاند.
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برف که می آید

هوای دملان را گرم کن!

ویژه نامه  دهه انقالبانقـــــــالب
برای نسل چهارمی ها
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