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نعیمـه موحـد|  مـا نسـل چهارمی هـا دوران انقـاب را ندیده ایـم. بیشـتر چیزهایـی را کـه می دانیـم یـا از بزرگ ترهـا شـنیده ایم یـا در 
کتاب هـا خوانده ایـم. آن هایـی کـه عاقه منـد بـه تاریـخ هسـتند می داننـد کـه چـه جریان هایي طی شـد تـا انقاب اسـامی ایـران به 
رهبـری امـام خمینـی )ره( بـه پیروزی برسـد.  اما خیلـی از مـا از حـال وروز آن دوران خبر نداریـم. از این کـه در دوران پهلـوی اول و دوم 
یعنـی زمـان حکومـت رضاشـاه و محمدرضا پهلـوی ایـران از نظر علمـی، اجتماعـی، فرهنگی و... چه اوضاعی داشـته اسـت. در قسـمت 
اول گـزارش  از دسـتاوردهای انقـاب برایتان نوشـتیم؛ از متحول شـدن آمار سـواد در کشـور بعد از انقاب و تشـکیل نهضت سـوادآموزی 
گفتیـم. در قسـمت دوم هـم بـا هم درباره توسـعه روسـتایی صحبـت کردیم؛ دربـاره این که چـه کارهایی از طـرف پهلوی باعث شـده بود 
مـردم روسـتاها در فقـر زندگـی کنند و کشـاورزی سـنتی رو به نابودی بـرود؛ دربـاره این که چـه کارهایی بعـد از انقاب و به فرمـان امام 
خمینـی )ره( انجـام شـد که روسـتاها از امکانات الزم برای یک زندگی سـاده و بی دردسـر برخوردار بشـوند و کشـاورزی ما در بسـیاری از 
موارد پیشـرفته و خودکفا بشـود. حاال قسـمت سـوم این گزارش فرا رسـیده و وقتش شـده اسـت درباره وضعیت بهداشـت و درمان حرف 

بزنیـم. شـما فکـر می کنیـد اگر در زمـان پهلـوی زندگی می کردیـد چقدر بـه امکانات پزشـکی مثل امروز دسترسـی داشـتید؟ 

یکـی از اولیـن شـاخص هایی که با آن کیفیـت زندگی و 
پیشـرفته بودن یا نبودن کشـوري را می سـنجند، سـطح 
بهداشـت و توانایـی آن کشـور در کنتـرل بیماری هـا و 
تربیـت پزشـک اسـت. وقتی انقالب پیروز شـد بسـیاری 
از روسـتاها حتـی یـک درمانـگاه سـاده هـم نداشـتند 
و  پزشـک  روسـتاها  و  از شـهرها  بزرگـی  بخـش  در  و 
امکانـات بهداشـتی نبود. اصاًل می دانسـتید همین شـیر 
آبـی کـه راحـت آن را بـاز و اسـتفاده می کنیـم یکـی از 
درمـان  و  بهداشـت  تأمیـن  در  موفقیـت  شـاخص های 

مـردم در هر کشـور اسـت.

آب سالم آرزوی مردم بود

وقتـی رژیم شاهنشـاهی سـقوط کـرد فقط 4درصـد مردم 
ایـران سیسـتم لوله کشـی آب و دفـع فاضـالب داشـتند. 
در روسـتاهای ایـران هیـچ سیسـتم آب و فاضالبـی نبـود 
و همیـن باعـث شـده بـود روسـتایی ها بـه انـواع و اقسـام 
بیماری هایی که مربوط به آب ناسـالم اسـت، دچار بشـوند.

 شـاید دربـاره درگیـر شـدن مـردم ایـران بـا بیمـاری وبـا 
شـنیده باشـید. وبا یکـی از بیماری هایی اسـت کـه از طریق 
آب ناسـالم بـه بدن منتقـل می شـود و واگیردار هم هسـت. 
در سـال 1310 وبای بسـیار بزرگـی در ایـران رخ داد. درباره 
آمـار کشـته های ایـن بیمـاری اعداد زیـادی گفته شـده، اما 
چیـزی کـه در تاریـخ اسـت می گوید کـه این بیمـاری جان 
افـراد زیـادی را گرفـت. آب اصلی تریـن چیزی اسـت که هر 
انسـاني بـه آن نیـاز دارد. عـدم توانایی حکومـت آن زمان در 
تأمیـن آب سـالم باعـث شـد ایـن بیمـاری از طریـق آب به 
بـدن انسـان ها منتقل شـود. آب خـوردن کاری طبیعی بود. 
از آن طـرف بیمـاری هـم واگیـردار بـود، پـس وبـا شـهر به 
شـهر منتقـل می شـد.  آمارهـای مرکز آمـار ایـران می گوید 
کـه تا سـال 1355، 79درصد جمعیت روسـتایی کشـور آب 
لوله کشـی نداشـته اند، امـا حـاال آمارهـا می گویـد کـه ایران 
بیـن کشـورهای خاورمیانـه باالترین درصد دسـتیابی به آب 
آشـامیدنی سـالم را دارد. واکسیناسـیون هـم یکـی دیگـر از 
موفقیت هـای جمهـوری اسـالمی در کنترل بیماری هاسـت. 
بعـد از انقالب پزشـکان ایرانـی توانسـتند بیماری هایی مثل 
فلج اطفـال، دیفتیری، کزار و خیلـی از بیماری های واگیردار 
دیگـر را کاًل ریشـه کن کننـد. طـوری که سـازمان بهداشـت 
جهانـی تابه حـال دوبـار ایران را بـه عنوان موفق ترین کشـور 

جهـان در کـم کـردن مـرگ کـودکان معرفی کرده اسـت.

پزشک داریم فراوان!

یادتان هسـت که در قسـمت اول گزارش دسـتاوردهای انقالب وقتی درباره باال 
رفتن آمار سـواد در کشـور صحبت می کردیم، درباره کمبود پزشک هم گفتیم؟ 
در زمـان پهلـوی مجبـور بودیم از پزشـکان خارجی دعوت کنیم تا در کشـور ما 
طبابـت کننـد، چون بـه تعداد کافی پزشـک برای درمـان مردم نداشـتیم. از آن 
طرف مشـکل نبود زبان مشـترک با این پزشـکان که معموالً هندی، بنگالدشی 
یـا پاکسـتانی بودنـد هم یکی دیگـر از مشـکالت حوزه بهداشـت و درمـان بود. 
مـردم بـرای سـاده ترین درمان های خـود خصوصاً برای جراحی هـا مجبور بودند 
بـه خـارج از کشـور برونـد. در حالی که سـطح سـواد علمـی و تجربه پزشـکان 
خارجـی مشـغول در ایـران خیلـی هـم باال نبـود. خیلـی از این افـراد فقط یک 
دوره چهارسـاله پزشـک یاری می گذراندند و اصالً پزشـک نبودند! قبل از پیروزی 
انقالب فقط هفت دانشـکده پزشـکی در کل کشـور وجود داشت، اما حاال چهل 
دانشـکده علوم پزشـکی مشـغول فعالیت و تربیت پزشک است. در سـال 1357 
همه پزشـکانی که مجوز طبابت داشـتند فقـط 17هزار نفر بودنـد، در حالی که 

االن ایـن عـدد به 140هزار نفر رسـیده اسـت.

پیشرفت های پزشکی

این پیشـرفت حتی در زمینه داروسـازی هم بوده اسـت. اکنون ما 97درصد 
داروهـای مـورد نیازمان را داخل کشـور تولید می کنیـم و حتی تولید خیلی 
از داروهـای خارجـی و پرمصـرف را هـم خودمـان بـه عهده گرفته ایـم.  مثاًل 
داروی درمـان نوعـی از دیابـت فقط در اختیار کشـور آمریکا بود و این کشـور 
تنهـا سـازنده آن در دنیـا بـود. تا چند سـال پیش مـا مجبور بودیم ایـن دارو 
را بـرای درمـان بیمـاران دیابتـی از آمریـکا وارد کنیم. جـدای از این کـه وارد 
کـردن دارو هزینه زیادی دارد، معموالً داروهای خارجی خیلی گران هسـتند 
و مشـکل تهیـه هزینـه خرید آن ها به مشـکالت کسـی کـه این بیمـاری را 
داشـت، اضافه می شـد، اما پزشـکان ایرانی در یکی از شـرکت های داروسازی 
کشـور ایـن دارو را تولیـد کردنـد تا دیگر نیاز بـه واردات آن نباشـد. داروهایی 
بـرای بیمـاری ام.اس و هپاتیـت هـم بـا ترکیبـات جدیـدی بـرای اولین بـار 
در دنیـا به وسـیله پزشـکان ایرانی سـاخته شـده اسـت.  این پیشـرفت های 
پزشـکی کـم نیسـتند؛ مثالً با تـالش محققان و دانشـمندان رشـته جراحی 
پالسـتیک ایران قوی ترین چسـب بافتی هوشـمند دنیا را در دانشـگاه علوم 
پزشـکی شهید بهشتی سـاخت، هم چنین پزشـکان ایرانی توانسته اند با لیزر 
پوسـت مصنوعی بسـازند که در علم پزشـکی تحول خیلی بزرگي به حساب 
می آیـد. تـا قبل از انقـالب ما فقط 25درصـد داروهای مورد اسـتفاده مردم را 
داخـل کشـور تولیـد می کردیم، اما حـاال 95درصـد این داروها سـاخت ایران 

است.

انقابی با ریشه های مختلف

شـاید همیشـه علت هایی که درباره وقوع انقالب در کشـورمان شـنیده ایم بیشـتر سیاسـی بوده اند؛ البته سیاسـت دوران پهلوی و 
به خصـوص بی توجهـی ایـن رژیـم بـه دیـن و مذهب مـردم ایران یکـی از علت هـای بزرگ انقـالب بـود، اما علت هـای دیگری مثل 
همین ماجرای نبود بهداشـت و درمان مناسـب هم مردم را در شـرایط سـختی قرار داده بود. شـرایط بعد از انقالب از نظر اقتصادی 
بـرای ایـران تفاوت چندانی نداشـت. حتی بعد از انقالب به خاطر دشـمنی کشـورهای بزرگ با ایران و تحریم ایـران از نظر اقتصادی 
دچـار مشـکالت زیـادی هـم شـد، اما یـک رژیم بـه خاطر بی اهمیت بـودن مـردم از نظرش، پـول را صـرف دربار و خوشـگذرانی ها 
بـزرگان و کارهـای بی اهمیـت می کـرد، امـا یک نظـام دیگر این پـول را برای خود مـردم خرج کرد تـا کاری کـه در دوره قبل اتفاق 

نیفتـاده بـود در ایـن دوره بسـیار راحت اتفاق بیفتد و شـاخص های سـالمت کشـور را تا حد زیـادی جابه جا کند.

یک پاراگراف ناخوشایند! 

شـاید ایـن قسـمت گـزارش برایتـان خیلـی 
خوشـایند نباشـد، اما وقتـی کشـوری از لحاظ 
پزشـکی اصـاًل پیشـرفته نباشـد و از آن طـرف 
هـم کسـی بـه فکر حـل مشـکالت بهداشـتی 
مردم نباشـد خودبه خـود آمار مـرگ آدم ها هم 

زیـاد می شـود.
مثـاًل قبـل از انقالب از هـر هزار نـوزاد در زمان 
تولـد 111 نـوزاد می مردنـد. ایـن آمـار حـاال 
فقـط بـه 10 نـوزاد رسـیده اسـت و ایـن یعنی 
آمـار مـرگ نـوزادان در ایران فقط یـک درصد 
اسـت. از هـر هزار مـادر هم در زمـان تولد بچه 
در دوران قبـل از پیـروزی انقـالب 254 مـادر 
فـوت می کردنـد، امـا حـاال از هـر هـزار مـادر، 
980 نفـر آن هـا می تواننـد بچه هـای خـود را 

ببینیـد و آن هـا را در آغـوش بگیرند.
در دنیـا شـاخصی بـه اسـم »امید بـه زندگی« 
وجـود دارد کـه بـا آن میزان پیشـرفته بودن و 
کیفیت زندگی مردم هر کشـور را می سـنجند. 
»امیـد بـه زندگـی« می گویـد کـه هر نفـر بعد 
از بـه دنیـا آمـدن تـا چـه سـنی امید بـه زنده 
در  هـم  سـالمتی  شـاخص های  دارد.  بـودن 
تعییـن امیـد بـه زندگـی خیلی مؤثر هسـتند.

قبـل از انقـالب امیـد بـه زندگـی مـردم ایـران 
تـا سـن پنجاه سـالگی بـوده اسـت، در حالـی 
کـه االن امیـد بـه زندگـی ایرانی هـا تـا سـن 

هفتادسـالگی اسـت.

از وضع بهداشت و درمان در دوران قبل از پیروزی انقاب چه می دانید؟

نه آب سالم، نه پزشک ایرانی، 
ـــاتی نــه داروهای حیـ

آسیه سالم

زندگی بدون استعمار

24 2

تبریز
 29 بهــمن
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نه آب سامل، نه پزشک ایراین، 
نــه داروهای حیــــایت

قبل از پیروزی انقاب چه می دانید؟از وضع بهداشت و درمان در دوران 
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یکی از اولین شاخص هایی که با 

آن کیفیت زندگی و پیشرفته بودن 

یا نبودن کشوري را می سنجند، 

سطح بهداشت و توانایی آن 

کشور در کنترل بیماری ها و تربیت 
پزشک است

وقتی رژیم شاهنشاهی سقوط کرد 

فقط 4درصد مردم ایران سیستم 

لوله کشی آب و دفع فاضالب داشتند. 

در روستاهای ایران هیچ سیستم 

آب و فاضالبی نبود و همین باعث 

شده بود روستایی ها به انواع و اقسام 

بیماری هایی که مربوط به آب ناسالم 
است، دچار بشوند
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هزینه های انقابی بودن  
 در گفت وگو با 

»کمیل خجسته«
#  برای_

چی_هزینه_
می دهیم...؟!



برای آن ها که بیش از یک عمر را دیده اند و تاریخ را می شناسند چهل سال چیزی نیست، اما برای ما که تازه جوانه زده ایم و می خواهیم قد بکشیم گاه تحمل یک ساعت هم سخت است 
و شصت دقیقه خیلی. برای همین از آقای خجسته می پرسیم با این که سال ها از انقالب می گذرد ما هم چنان در وضعیت انقالبی هستیم، چرا باید این شرایط را ادامه دهیم؟ و او در جواب 

می گوید: »انقالب یک جریان است. پوسته اول را شکانده ایم که نظام استبدادی را از بین بردیم.

بـرای آن هـا کـه بیـش از یـک عمـر را دیده انـد و تاریـخ را می شناسـند چهـل سـال چیـزی نیسـت، 
امـا بـرای مـا کـه تـازه جوانـه زده ایـم و می خواهیـم قـد بکشـیم گاه تحمـل یک سـاعت هم سـخت 
اسـت و شـصت دقیقـه خیلـی. برای همیـن از آقای خجسـته می پرسـیم با این کـه سـال ها از انقالب 
می گـذرد مـا هم چنـان در وضعیـت انقالبـی هسـتیم، چـرا بایـد این شـرایط را ادامـه دهیـم؟ و او در 
جـواب می گویـد: »انقالب یک جریان اسـت. پوسـته اول را شـکانده ایم کـه نظام اسـتبدادی را از بین 
بردیـم. 1358 آمریـکا را از ایـران بیـرون کردیـم. 1396 امـروز آمریـکا را از منطقـه بیـرون می کنیم. 
1357 بـا روحیـه انقالبی نظام سیاسـی سـاختیم، 1396 باید نظام اقتصادی را بسـازیم و بعدش نظام 
فرهنگـی تـا اقتصـاد حل نشـود در فرهنگ اتفاقـی نمی افتد. انقـالب سـه مرحلـه دارد: ذوب، ایجاد و 
فریـز. جاهایـی ذوب کردیـم، اما هنـوز ایجاد نکردیـم و جاهایی ایجاد کردیم و هنـوز تثبیت نکردیم و 
جاهایـی هـم تثبیـت کرده ایـم، اما این جریان قرار نیسـت متوقف شـود، هم چنان کار داریـم و جریان 

ایـن انقـالب مثـل رودخانه زنـده اي در حال حرکت اسـت.«
تـوی فیلم هـا وقتـی انقالبی هـا را می بینـی، آن موقع هایـی که خیلی خسـته می شـوند، آن وقت هایی 
کـه احتیـاج بـه انگیـزه دارنـد، وقتی پای شوقشـان لنگ می شـود از آرمانشـان حرف می زنـد، از آقای 
خجسـته می پرسـیم ایـن آرمـان بـرای مـا چیسـت و از چـه حـرف می زنـد؟ و مـا چـرا بایـد آن ها را 
بپذیریـم؟ او در جـواب می گویـد: »آرمان های انقالب، آرمان های انسـانی اسـت و هرکسـی آن را قبول 
می کنـد. آرمـان اسـتقالل، معیشـت، عدالت و... کسـی نیسـت کـه بگوید من بـا این ها مخالفـم؛ البته 

رسـیدن بـه این آرمان هـا هم خیلـی کار دارد.«

انقالبی بودن در سال 1396 یعنی چه؟
وقتـی بـا یـک گـودال کوچک آب مواجه هسـتی، خیلـی درگیرش باشـی یک بعدازظهر اسـت، اما 
وقتـی درگیـر یک رودخانه ای آن هم رودخانه ای که در مسـیری مشـخص در جریان اسـت موضوع 

فـرق می کنـد، گاه عمـر یـک رودخانـه از عمـر یک نسـل هم بیشـتر می شـود و جریان هایـی بوده اند 
کـه بـه انـدازه تاریـخ عمـر کرده اند، حـاال حکایت انقـالب ایران اسـت کـه هرچند پا به چهل سـالگی 
گذاشـته اسـت، امـا هم چنـان ادامـه دارد و نسـل های بعـد از خـودش را درگیر کرده اسـت، به همین 
خاطـر اگـر بپرسـی انقالبی بـودن در سـال 96 یعنی چه؟ خیلی بیراه نپرسـیده ای! پرسشـی که آقای 
خجسـته در پاسـخش می گویـد: »مـا یـک روحیـه انقالبـی داریـم و یک تفکـر انقالبی. ایـن روحیه و 
تفکـر موتورهـای حرکـت فـرد انقالبی هسـتند. حرکتـی که براسـاس آرمـان انقالب به سـمت مردم 
و بـرای حـل مشکالتشـان اسـت. حرکتـی کـه به دنبـال تحقق اسـتقالل، عدالت، معیشـت، علـم و... 
اسـت. حـاال این کـه نقـش مـن و شـما در این حرکـت و در این زمان چیسـت؟ خب هرکس بسـته به 
اسـتعدادها و امکانـات خـودش بایـد تشـخیص بدهد مسـئله مـردم چیسـت؟ آرمان پیـش رو که باید 
زودتـر بـه آن برسـیم چیسـت؟ ولـي یک کار بـرای همه افراد این اسـت کـه حرف انقالب را به نسـل 
بعـد از خودشـان منتقـل کنند. باالخره با وجود عمار یاسـر اسـت که انقالب پیامبـر)ص( جلو می رود. 
جایـی کـه اصحـاب کـم می گذارنـد، امیرالمؤمنیـن هـم از صحنه کنـار می رونـد. به نظر مـن انقالبی 

بـودن در سـال 96 تبیین انقالب اسـت.«

مسجد شعبان

جمعـه 28بهمـن1356 اسـت. مـردم تبریـز و آن هایی که برای خواندن نماز در مسـجد شـعبان جمـع شـده اند، از اتفاقاتی کـه در حال وقوع 
اسـت، صحبـت می کننـد: »ایـن روزهـا همه جـا صحبت از حـوادث پراکنده ای اسـت کـه روزهای قبـل در تبریز و شـهرهای دیگـر روی داده 
اسـت. صحبت از تظاهرات دانشـجویان تبریز اسـت و از اعالمیه هایی که هر روز و هر شـب در سـطح شـهر پخش می شـود و حرف هایی که 
در سـخنرانی های مسـاجد به گوش می رسـد.«  مسـاجد شـلوغ تر از همیشـه اسـت: »مردمی که امشـب در مسـجد شعبان هسـتند، چه آن ها 
کـه در صف هـای فشـرده نمـاز می خواننـد و چـه آن هایـی که بـه خاطر نبـودن جا کنـار درهـا ایسـتاده اند، آمده اند تـا کنار یکدیگر باشـند. 
بـودن کنـار هـم، در صـف نمـاز، مقابل محراب مسـجد با کاشـی های آبـی اش و زیر نـور چلچراغ هـای بلورینی که از سـقف آویزاننـد، دل ها 

را آرام می کنـد.«
آقـای قاضـی طباطبایـی پیش نماز مسـجد اسـت، امـا خودش سـخنرانی نمی کنـد. سـخنرانی را به روحانـی جوانی کـه از قم آمده، می سـپارد: 
»آن هایـی کـه او را می شناسـند می داننـد تبریـزی اسـت و فارسـی حرف زدن او برای آن اسـت کـه مأموران سـاواک فکر کنند او اهل شـهر 
دیگـری اسـت. جـوان روحانی از شـرایط کشـور می گویـد و از اهمیـت توجه بـه راهنمایی های مراجع تقلید. سـعی می کند تنـد صحبت نکند، 
امـا بـا کنایـه و تمثیـل هرچـه می خواهـد می گوید. دسـت آخر هـم از مـردم دعوت می کنـد تا در مجلـس عزاداری مسـجد »قزلی« کـه فردا 

برگزار می شـود، شـرکت کنند.« 

تظاهرات مردمی

روزهـا را کمـی بـه عقـب بازمی گردیـم، بـه غـروب نوزدهـم دی مـاه1356 در قـم: »وقتـی که خورشـید شـهر قم می رفـت تا در افق سـرخ 
رنـگ ناپدیـد شـود، صـدای شـلیک پی درپـی گلوله ها و فریـاد مردمی که به خـون خود می غلتیدنـد در تمام شـهر پیچیده بـود. حرکت آرام 
مـردم در اعتـراض بـه چـاپ مقالـه توهین آمیـز روزنامـه اطالعات به نبـردی خونین میـان مـردم و پلیس های ضدشـورش تبدیل شـده بود و 
شـهر التهـاب بزرگـي را بـرای چندمین بار تجربه می کرد.«  روز بیسـتم دی، مردم قـم از آن چه در روز قبل برایشـان اتفاق افتـاده، غمگین اند: 
»آن ها که امید داشـتند اعتراض آرامشـان نسـبت به توهین به مراجع تقلید و رهبر روحانی شـان جوابی مناسـب بگیرد و حداقل نویسـندگان 

مقالـه محاکمـه شـوند، پاسـخ خـود را از زبان تفنـگ گرفته بودنـد و این غمی جانکاه را بر دلشـان نهـاده بود.« 
بیسـت ویکم دی، اتفاقـات دیگـری در قـم رقـم می خـورد: »بـا رأی کمیسـیون امنیت اجتماعی شـهر قم هفـت نفـر از روحانیون و سـه نفر از 
بازاریـان ایـن شـهر کـه در تظاهـرات روز نوزدهم دی نقش فعال داشـتند به سـه سـال تبعیـد و اقامت اجباری در شـهرهای دورافتاده کشـور 
محکـوم شـدند.«  تهـران هـم حادثه خیـز اسـت: »دانشـجویان دانشـگاه آریامهر تهـران )صنعتی شـریف( در اعتراض به سـرکوب مـردم قم 

تظاهراتـی برپـا کردنـد. تظاهـرات آن هـا با دخالـت افـراد گارد حفاظت دانشـگاه و نیروهـای کمکی پلیس به هـم خورد.« 

تظاهرات نمایشی 

فقـط قـم و تهـران نیسـت، شـهرهای بـزرگ ایران صحنـه تظاهرات مردمی انـد: »در بیسـت ودوم دی مـاه مردم اهواز و شـیراز بـه خیابان ها ریختنـد و علیه 
رژیـم شـاه تظاهـرات کردنـد. در ایـن تظاهـرات شـعار »مـرگ بـر شـاه« و »درود بـر خمینـی« در خیابان هـا طنیـن می انداخت و سسـت شـدن پایه های 
حکومـت شـاه را بـه همـه اعـالم می کرد. یـک روز بعد نوبت تبریز و آبـادان بود که اعتراض خـود را اعالم کنند. در تبریز دانشـجویان این شـهر در محوطه 
دانشـگاه تظاهـرات کردنـد.«  رژیـم پهلـوی عالوه بر سـرکوب مردم با اسـلحه، ترفند دیگـری را هم بـه کار می گیرد: »مأموران شـاه وقتی بـا حرکت های 
پی درپـی مـردم در شـهرهای مختلـف روبـه رو می شـوند، سـعی می کنند بـا برگزاری تظاهـرات به نفع رژیم شـاه طـوری وانمود کننـد که اگر داخـل ایران 
کسـانی مخالف شـاه هسـتند، عـده زیادی هـم از او طرفداری می کنند و اصـاًل تعداد طرفداران رژیم بیشـتر از مخالفان اسـت.« آماده کردن 250 دسـتگاه 
اتوبـوس شـرکت واحـد و بخـش خصوصی، 10 بلندگوی سـیار، 50 شـعار پارچه ای، 10 شـعار روی پرچم ایران، تـدارک صبحانه و غذای گـرم از کارهایی 
اسـت کـه بـرای این تظاهرات نمایشـی انجام می شـود. هزار نفر از کشـاورزان، ششـصد نفر از شـهر ری، هـزار نفر از کارکنـان ایران ناسـیونال، 1500 نفر 
از اصنـاف پایتخـت، 1500 نفـر از کارکنـان سـازمان غلـه و 2500 نفـر از فرهنگیان قـم این تظاهرات کننـگان را تشـکیل می دهند، اما مردم دسـت بردار 
نیسـتند: »ایـن ماجـرا، چیـزی را تغییـر نمی دهد. فردای آن روز نوبت زنجان اسـت که شـاهد تظاهـرات مردم باشـد و روزهای بعد نوبت شـهرهای دیگر.« 

وقتی که خورشید شهر قم می رفت 
تا در افق سرخ رنگ ناپدید شود، 
صدای شلیک پی درپی لگوله ها 

و فریاد مردمی که به خون خود 
می غلتیدند در تمام شهر پیچیده بود

زندگی بدون استعامر

آسیه سالم

انقـاب اسـامی به چهل سـالگی نزدیک می شـود. چهـار دهـه ای که برای کشـور و 
مردم ایران اسـامی همواره پیشـرفت بوده اسـت. اگـر از پدرهـا و مادرهایمان که در 
آن دوران جـوان بوده انـد بپرسـیم همیشـه از روزهـای آغازین انقاب به شـادی یاد 
می کننـد و پیـروزی را آغـاز زندگـی بهتر و بـدون اسـتعمار می شـمارند. نتیجه این 
چهل  سـال، اسـتقال و پیشرفت و گسـترش امکانات در کشور بوده اسـت؛ البته این 
پیشـرفت ها هم چنـان ادامـه دارد. بـه گونه ای کـه ایـران در میان کشـورهای جهان 
شـناخته  شـده و بـه قول معروف سـری تـوی سـرها درآورده اسـت.  دسـتاوردهای 
سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی و نظامـی انقـاب بر همـگان آشـکار اسـت. یکی از 
مهم تریـن اقداماتـی که انجام شـد سـرنگونی نظـام مسـتبد شاهنشـاهی و برپایي 
جمهـوری اسـامی، آن هـم با رأی و نظر مـردم بود. می تـوان این را یکـی از مهم ترین 
دسـتاوردهای ابتدایی انقاب دانسـت. مردمی که تـا مدتی قبل از خود هیـچ اراده ای 
در اداره مملکـت نداشـتند با وحدت و یکپارچگی توانسـتند انقاب کـرده و با رهبری 
امـام خمینـی )ره( و رهنمودهای ایشـان حکومتی انقابـی و اسـامی را ایجاد کنند. 

یکی از دیگر از نتایج خوب انقاب کسب استقال و آزادی بود.
قبـل از انقـاب، غـرب و به خصوص آمریکا بـا تاراج منابـع اقتصادی ما به شـکل های 
گوناگـون کشـورمان را بـه صـورت مسـتعمره درآورده بـود، بـه طوری کـه در هیچ 
مـوردی مـا به خود متکـی نبودیـم. این ملـت تصمیم گرفت بـا همتی مردانـه قید و 
بندهای اسـارت دشـمن را پاره کند و اسـتقال سیاسـی، اقتصـادی، علمی، فرهنگی 
و فکـری خـودش را به دسـت آورد و خودش بـرای خودش فکر کنـد و تصمیم بگیرد.  
انقـاب بـرای مـا دسـتاوردهای فرهنگـی ازجملـه عمومی شـدن آمـوزش و ارتقای 
سـطح علمی جامعه، مشـخص شـدن جایگاه واقعی زن مسـلمان در خانـه و اجتماع، 
احیای فرهنگ اسـامی در رسـانه های گروهـی اعم از رادیـو و تلویزیـون، روزنامه ها 
و مجـات را به همراه داشـت. اقتصـاد ایران در رژیـم پهلوی، با فـروش بی دریغ نفت 
سـعی داشـت به رشـد و توسـعه غربی دسـت پیدا کند. برای همین کشـاورزی ایران 
رو بـه کاهش گذاشـت و مـردم به شـهرها مهاجـرت کردنـد؛ ازجمله دسـتاوردهای 
اقتصـادی انقـاب هم توجه به نیـروی کار روسـتایی و ایجاد فضای کار در روسـتاها و 

بود. شـهرهای کوچک 
پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی ابرقدرت هـای جهانـی نتوانسـتند تـاب بیاورنـد 
و بـا توطئـه و نقشـه های شـوم خـود جنـگ را بـر مردم ایـران تحمیـل کردنـد، اما 
بـاز هـم مـردم بـا وحـدت و یکپارچگی همـراه با نیروهـای مسـلح ایـن توطئه ها را 
نقش بـرآب کردنـد تا بـه همگان ثابت کننـد این انقـاب از نظر نظامی نیـز به وحدت 

و یکپارچگـی دسـت یافته اسـت.
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ویژه نامه  دهه انقالب
برای نسل چهارمی ها

دانشجویان دانشاگه 
آریامهر تهران 

)صنعتی شریف( 
در اعتراض به سرکوب 
مردم قم تظاهراتی 

برپا کردند

فاطمه نیک  |   یک چیزهایی در زندگی دست خودمان نیست؛ مثل محل تولد! این که کجا به دنیا آمده باشی یا در چه زمانی، دست 
خودمان نیست. اسمش را گذاشته اند جبر جغرافیا! از ما اگر بپرسی این جبر شامل حال همه نمی شود؛ مثالً برای من و تویی که توی ایران آن 
هم در دهه هفتاد یا هشتاد دنیا آمده ایم، شده است توفیق جغرافیا! چون بعد از دوروبر 2هزار سال نظام شاهنشاهی درست وقتی این جا چشم باز 
کرده ایم که پسوند کشورمان شده است جمهوری! یک جمهوری اسالمی ایرانی که ما نسل چهارمش شده ایم. نسلی که به خاطر ندیده هایی، 
بعضی دیدن ها را درک نمی کند یا تاب نمی آورد برای همین پرسش دارد. پرسش هایی که گاه از قد و قواره نوجوانی اش هم بزرگ تر است، 
اما باید بپرسد و بپرسیم برای همین سراغ افرادی رفته ایم که خودشان هم اهل سؤال بوده و هستند. افرادی که گاه چندان با خود ما فاصله 
ندارند و هنوز خیلی قاطی آدم بزرگها نشده اند و به همین خاطر حرف ما را بهتر می فهمند و بهتر به ما گوش می دهند و درست تر جواب می دهند. یکی از این افراد آقای 
»کمیل خجسته« است که در دانشگاه هم رشته معارف اسالمی خوانده و هم علوم سیاسی و کارش با رسانه است و بیشتر برای من و شمای بروبچ نوجوان قدم برمی دارد. 

اگر دوست داری در این شماره و شماره بعد پای گفت وگوی ایشان بنشینید. 

#برای_چی_هزینه_میدهیم...؟!
هزینه های انقالبی بودن  در گفت وگو با »کمیل خجسته«

وقتی با یک گودال کوچک آب مواجه هستی، خیلی درگیرش باشی یک بعدازظهر است، اما 
وقتی درگیر یک رودخانه ای آن هم رودخانه ای که در مسیری مشخص در جریان است 
موضوع فرق می کند، اگه عمر یک رودخانه از عمر یک نسل هم بیشتر می شود و جریان هایی 

بوده اند که به اندازه تاریخ عمر کرده اند، حاال حاکیت انقالب ایران است که هرچند پا به 
چهل سالگی گذاشته است، اما هم چنان ادامه دارد و نسل های بعد از خودش را درگیر کرده 

است، به همین خاطر اگر بپرسی انقالبی بودن در سال 96 یعنی چه؟

1

2

تبـــــــــــــــریـــــــــز
29 بهمن 1356

الهام صالح  |  کشور را التهاب فرا گرفته بود. هر بار در شهری مردم تظاهرات می کردند.
 نه رگبار گلوله اثری داشت، نه راه انداختن تظاهرات نمایشی حکومت شاه. چیزی 
جلودار مردم نبود. مردم تبریز هم از روزهای انقاب، سهم خود را داشتند که کتاب

»بیز بو شاهی استمیروخ« درباره آن ها و تظاهراتی است که 29 بهمن 1356 در چهلم
 شهدای قم به راه انداختند. 

خوانش کتاب »بیز بو شاهی استمیروخ«
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حرف که به این جا می رسد، این پرسش برایمان پیش می آید که اگر ما برای انقالب و آرمان هایش باید ایستادگی کنیم و هزینه بدهیم تا استقاللمان حفظ شود و عدالت 
برقرار شود، چرا در این سال ها کمتر از عدالت نشانه اي می بینیم یا با وجود آرمان های انقالب مواردی مانند اختالس و حقوق های نجومی چطور سردرآورده و رشد 
کرده اند؟ آقای خجسته در این باره می گویند: »به نظر شما آیا انقالب با این ها موافق است؟ ما از حضرت علی)ع( که کارآمدتر نداریم. 

باید مراقب باشیم
حـرف کـه بـه این جـا می رسـد، ایـن پرسـش برایمان پیـش می آیـد که اگر مـا بـرای انقـالب و آرمان هایـش باید ایسـتادگی کنیم 
و هزینـه بدهیـم تـا اسـتقاللمان حفـظ شـود و عدالـت برقـرار شـود، چـرا در این سـال ها کمتـر از عدالت نشـانه اي می بینیـم یا با 
وجـود آرمان هـای انقـالب مـواردی ماننـد اختـالس و حقوق هـای نجومـی چطور سـردرآورده و رشـد کرده انـد؟ آقای خجسـته در 
این بـاره می گوینـد: »بـه نظـر شـما آیا انقـالب با این ها موافق اسـت؟ مـا از حضرت علـی)ع( که کارآمدتـر نداریم. حضـرت علی)ع( 
اسـتانداردی داشـت، کـه از مهمتریـن آنها مبارزه با آخر فاسـدهای عالم یعنی معاویه اسـت! امیرالمؤمنین با معاویـه مبارزه می کند، 
اگـر مـردم پـای کار امیرالمؤمنیـن می بودنـد امـام تـا خیمه معاویه رفتنـد. دوم این کـه هر حکومتی بـا چالش روبه رو اسـت. چالش 
امـروز ایـن اسـت و انقـالب بایـد بـر آن پیـروز شـود، همان طور کـه از پس چالش هـای قبلـی برآمدیم؛ مثاًل رشـد علمی کشـور ما 
االن رقیب هـا را بـه تحسـین واداشـته اسـت. رنکینگ هـای علمـی دنیـا را می بینید. درسـت کـه باید بهتر شـود و بـه صنعت پیوند 
بخـورد، امـا مـا هنـوز اول راه هسـتیم. مـا بر مکتب درسـتی اسـتواریم و اگر جامعـه اتحاد خـودش را حول محـور والیت حفظ کند 
می توانـد چالـش موجـود را برطـرف کنـد. مثـال دیگری می زنـم. در جنگ احزاب جمعیت کل شـهر بـا بچه ها و زن هـا 10هزار نفر 
می شـد. سـپاه دشـمن هـم 10هـزار نفر مرد جنگی بود. پیامبر)ص( همیشـه سـپاه را خـارج از مدینـه می بردند، اما این بـار چاره ای 
نداشـتند جـز این کـه در مدینـه بجنگنـد. عـده ای گفتنـد این بود انقـالب پیامبـر)ص( که ما پیـروز می شـویم؟ عـده ای از اصحاب 
گفتنـد وعـده خـدا ایـن بـود؟! عده ای هم ترسـیدند و فـرار کردند. این مسـائل حتـی در دوره رسـول اهلل)ص( که متصل بـه خداوند 
اسـت هـم وجود داشـت. یکی مثل سـلمان بلند شـد گفـت ما در ایران در چنین شـرایطی کـه حریف منجنیق نـدارد، دور خودمان 
را خنـدق می کنیـم. دسـت به کار می شـوند، ولـي ماه رمضان اسـت و سـرما هسـت و وسـیله هم ندارنـد. پیش پیامبـر)ص( می آیند 
که سـنگی هسـت که هر کار می کنیم نمی توانیم آن را بشـکنیم. پیامبر)ص( خودشـان دسـت به کار می شـوند و تیشـه برمی دارند 
و بـا هـر ضربـه تیشـه می گوینـد: »من دیدم پیروزی مسـلمانان بر کسـری را، من دیـدم پیروزی مسـلمانان بـر روم را و...« بعضی ها 
می گفتنـد چطـور پیامبـر)ص( می گویـد ما پیـروز می شـویم؟! و ایـران و روم را می گیریـم؟ انگار پیامبـر)ص( نمی داننـد چه اتفاقی 
دارد می افتـد، امـا آن هـا کـه ماندنـد دیدنـد کـه همـه این هـا اتفاق افتـاد. منظور این اسـت کـه این چالش همیشـه در تاریـخ بوده 
اسـت و افراد هم سـه گروه بودند، االن هم هسـتند. ما باید مراقبت کنیم و نباید اجازه دهیم در سـاختار حکومتی نفوذ پیدا شـود 

و خودمـان خـراب شـویم یا مـال و مکنت دنیا مـا را بگیرد.«

 مهم است

برای چه هزینه می دهیم
 وقتـی حـرف از انقـالب و انقالبـی بـودن می شـود، در ادامـه هـم حـرف هزینـه 
بـه میـان می آیـد. هزینـه ای کـه گاه مـن و تـوی نوجـوان و جوان هـم درگیرش 
می شـویم و گاه بـه اسـم تحریـم و گاه در نام هایـی دیگـر بـه خاطـر ایـن انقالبی 
بـودن، بایـد به آن بپردازیم، از آقای خجسـته می پرسـیم می شـود از زیـر بار این 
هزینـه دادن شـانه خالـی کرد؟ اصـاًل اگر نخواهیم چطـور می شـود و او در جواب 
می گویـد: »شـما هزینـه را می دهیـد چـه انقـالب باشـد یـا نباشـد. اگـر انقالب 
نباشـد خوب چیز دیگری هسـت. تصور کنید همین االن شـما در عراق باشـید، 
افغانسـتان باشـید، ترکیه باشـید، لبنان باشـید یا هرجایی، مردم این کشورها هم 
دارنـد هزینـه می دهنـد. مـا در هر صـورت هزینـه می دهیم در مقابـل چیزی که 
مـا می خواهیـم و عـده ای نمی خواهنـد. همیـن االن در سـن و سـالی کـه داریـد 
اگـر بخواهید روی بعضی از خواسـته هایتان ایسـتادگی کنید، بایـد برایش هزینه 
بدهیـد. اصـاًل وقتـی پای انتخاب بـه میان می آیـد، باالخره مـا در برابر چیزی که 
بـه دسـت می آوریـم، چیزهایی را از دسـت می دهیم. چیزی که اهمیـت دارد این 

اسـت کـه بابت چه چیـزی هزینـه می دهیـد؟ و چرا؟«

بیز بو شاهی استمیروخ )ما این شاه را
 نمی خواهیم( گزارشی از واقعه 29 بهمن
 1356- تبریز/ حمیدرضا شاه آبادی/ 
تهران: کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان/ 28 ص: مصور، عکس

29 بهمن 

شـب بیست وهشـتم بهمـن که فـرا می رسـد، اعالمیه هایی بین مـردم تبریز پخش شـده: »اعالمیه هایی کـه با امضای چنـد نفر از روحانیـون معروف 
تبریز منتشـر شـده اسـت از چند روز قبل میان مردم پخش می شـود و آن ها را برای شـرکت در مراسـم مسـجد حاج میرزا یوسـف )قزلی( دعوت 
می کنـد.« حتمـاً مأمـوران سـاواک هم از برگزاری این مراسـم باخبرند: »معلوم اسـت خبر برگزاری مراسـم به گـوش فرماندهان پلیـس و مأموران 

سـاواک هـم می رسـد. ایـن را مـردم می دانند. آن ها یـک روز قبل از مراسـم، آماده بـاش نیروهای پلیـس را در خیابان هـا دیده اند.« 
روز بیسـت ونهم بهمـن از راه می رسـد: »خیابان هـای اطـراف بازار از همیشـه خلوت ترنـد. مغازه های بازار یکسـره تعطیل اند. در خیابان هم بسـیاری 
از مغازه هـا بسـته اند و بعضـی نیمه بـاز، امـا هیچ مغازه ای نیسـت که مثل گذشـته باز باشـد. شـلوغی و رفت وآمد روزهای گذشـته، امـروز جای خود 
را به خلوتی و سـکوت داده اسـت.« مردم، روبه روی مسـجد میرزا یوسـف منتظرند تا بتوانند وارد مسـجد شـوند، اما امکان ورود به مسـجد نیسـت: 
»مردمـی کـه بـرای شـرکت در مراسـم چهلـم شـهدای قم بـه این مسـجد می آیند، مقابل مسـجد بـا صفـی از نیروهای ضدشـورش پلیـس روبه رو 

می شـوند کـه باتوم و اسـلحه به دسـت ایسـتاده اند و اجـازه نمی دهند کسـی داخل مسـجد برود.«

مردم در خاک و خون

افسـر چـاق با کـت آبی رنگش چندبـار با بلندگـو به مردم دسـتور می دهـد که متفرق 
شـوند، امـا کسـی از جایـی کـه ایسـتاده، تـکان نمی خـورد. فرمانـده تهدیـد می کند: 
»زود باشـید برویـد! وگرنه همه تان را دسـتگیر می کنیـم.«  تهدیدهای او بـاز هم اثری 
نـدارد. چنـد نفر سـیاه پوش که از مسـجد خارج می شـوند، عصبانیت فرمانـده افزایش 
می یابـد: »مگـر نگفتـم در ایـن طویلـه را ببندیـد.« بـا ایـن حـرف، جوانی بـه فرمانده 

نزدیـک می شـود: »چـرا به مسـجد توهیـن می کنی؟ مسـجد خانه خداسـت!«
او بـه جـوان هـم توهین می کنـد، جوان تکه سـنگی را به طـرف فرمانده پـرت می کند، 
فرمانـده اسـلحه اش را به طرف جوان نشـانه مـی رود، جوان میان جمعیت گم می شـود 
و گلولـه بـه سـینه جوانـی دیگر اصابـت می کند. مـردم خشـمگین شـده اند: »یک نفر 
مشـتش را رو بـه آسـمان می گیـرد و بـا صدایـی گرفتـه فریـاد می کشـد: مـرگ بـر 
شـاه! جمعیـت یک صـدا شـعار او را تکـرار می کننـد و بعـد همـه بـه طـرف فرمانده و 
مأمورانـش حملـه می کننـد. فرمانـده اسـلحه اش را رو بـه آسـمان می گیـرد و چندبار 
شـلیک می کند.«  نیروهای کمکی از راه می رسـند، اما کسـی جلودار مردم خشـمگین 
نیسـت: »اتاقـک فلـزی پلیـس راهنمایی کـه آن سـوی خیابان اسـت، در چشـم به هم 
زدنـی به وسـیله مردم شکسـته و خـرد می شـود... در چهارراه شـهناز نیروهای مسـلح 

پلیـس به طـرف مردمی کـه شـعار می دهنـد تیرانـدازی می کنند.«

تظاهرات نمایشی 

فقـط قـم و تهـران نیسـت، شـهرهای بـزرگ ایران صحنـه تظاهرات مردمی انـد: »در بیسـت ودوم دی مـاه مردم اهواز و شـیراز بـه خیابان ها ریختنـد و علیه 
رژیـم شـاه تظاهـرات کردنـد. در ایـن تظاهـرات شـعار »مـرگ بـر شـاه« و »درود بـر خمینـی« در خیابان هـا طنیـن می انداخت و سسـت شـدن پایه های 
حکومـت شـاه را بـه همـه اعـالم می کرد. یـک روز بعد نوبت تبریز و آبـادان بود که اعتراض خـود را اعالم کنند. در تبریز دانشـجویان این شـهر در محوطه 
دانشـگاه تظاهـرات کردنـد.«  رژیـم پهلـوی عالوه بر سـرکوب مردم با اسـلحه، ترفند دیگـری را هم بـه کار می گیرد: »مأموران شـاه وقتی بـا حرکت های 
پی درپـی مـردم در شـهرهای مختلـف روبـه رو می شـوند، سـعی می کنند بـا برگزاری تظاهـرات به نفع رژیم شـاه طـوری وانمود کننـد که اگر داخـل ایران 
کسـانی مخالف شـاه هسـتند، عـده زیادی هـم از او طرفداری می کنند و اصـاًل تعداد طرفداران رژیم بیشـتر از مخالفان اسـت.« آماده کردن 250 دسـتگاه 
اتوبـوس شـرکت واحـد و بخـش خصوصی، 10 بلندگوی سـیار، 50 شـعار پارچه ای، 10 شـعار روی پرچم ایران، تـدارک صبحانه و غذای گـرم از کارهایی 
اسـت کـه بـرای این تظاهرات نمایشـی انجام می شـود. هزار نفر از کشـاورزان، ششـصد نفر از شـهر ری، هـزار نفر از کارکنـان ایران ناسـیونال، 1500 نفر 
از اصنـاف پایتخـت، 1500 نفـر از کارکنـان سـازمان غلـه و 2500 نفـر از فرهنگیان قـم این تظاهرات کننـگان را تشـکیل می دهند، اما مردم دسـت بردار 
نیسـتند: »ایـن ماجـرا، چیـزی را تغییـر نمی دهد. فردای آن روز نوبت زنجان اسـت که شـاهد تظاهـرات مردم باشـد و روزهای بعد نوبت شـهرهای دیگر.« 

افسر چاق با کت 
آبی رنگش چندبار با بلندگو 
به مردم دستور می دهد که 

متفرق شوند

35

ویژه نامه  دهه انقالب
برای نسل چهارمی ها

#برای_چی_هزینه_میدهیم...؟!

من دیدم پیروزی مسلمانان بر کسری را، 
من دیدم پیروزی مسلمانان بر روم را و...« 
بعضی ها می گفتند چطور پیامبر)ص( می گوید 

ما پیروز می شویم؟! و ایران و روم را می گیریم؟ 
اناگر پیامبر)ص( نمی دانند چه اتفاقی دارد 

می افتد، اما آن ها که ماندند دیدند که همه 
این ها اتفاق افتاد. منظور این است که این 

چالش همیشه در تاریخ بوده است و افراد هم 
سه گروه بودند، االن هم هستند. ما باید مراقبت 
کنیم و نباید اجازه دهیم در ساختار حکومتی نفوذ پیدا 

شود و خودمان خراب شویم یا مال و مکنت دنیا 
ما را بگیرد

وقتی با یک گودال کوچک آب مواجه هستی، خیلی درگیرش باشی یک بعدازظهر است، اما 
وقتی درگیر یک رودخانه ای آن هم رودخانه ای که در مسیری مشخص در جریان است 
موضوع فرق می کند، اگه عمر یک رودخانه از عمر یک نسل هم بیشتر می شود و جریان هایی 

بوده اند که به اندازه تاریخ عمر کرده اند، حاال حاکیت انقالب ایران است که هرچند پا به 
چهل سالگی گذاشته است، اما هم چنان ادامه دارد و نسل های بعد از خودش را درگیر کرده 

است، به همین خاطر اگر بپرسی انقالبی بودن در سال 96 یعنی چه؟

هزینه ای که اگه من و توی نوجوان 
و جوان هم درگیرش می شویم و اگه به 
اسم تحریم و اگه در نام هایی دیگر به خاطر 
این انقالبی بودن، باید به آن بپردازیم

4

تبـــــــــــــــریـــــــــز
29 بهمن 1356

الهام صالح  |  کشور را التهاب فرا گرفته بود. هر بار در شهری مردم تظاهرات می کردند.
 نه رگبار گلوله اثری داشت، نه راه انداختن تظاهرات نمایشی حکومت شاه. چیزی 
جلودار مردم نبود. مردم تبریز هم از روزهای انقاب، سهم خود را داشتند که کتاب

»بیز بو شاهی استمیروخ« درباره آن ها و تظاهراتی است که 29 بهمن 1356 در چهلم
 شهدای قم به راه انداختند. 

4خوانش کتاب »بیز بو شاهی استمیروخ«
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ق دل بیمار مرا فرصت درمانی ده

با دم قدسی ات ای دوست مرا جانی ده
قبل از آنی که گناهم نفسم را گیرد
آمدم توبه کنم مهلت جبرانی ده

همچنان زلف پریشان تو آواره شدم
به دل خانه خرابم سروسامانی ده

شوری اشک چشیدم که نمک گیر شدم
سر این سفره به من رزق فراوانی ده

چه کسی نخست وزیر می شود؟
یک بار دیگر بریده جراید روزنامه های بهمن ماه سال 1357 را نگاه می کنم، در میان بریده جراید صفحات یکشنبه 15 

بهمن 1357 را پیدا می کنم که با تیتر درشت نوشته اند جلسه مهم دیشب در حضور امام: »از ساعت 10صبح دیروز  
و به دنبال پایان یافتن مصاحبه امام خمینی در محل اقامت ایشان، اغلب خبرنگاران و نمایندگان رسانه های گروهی 

در جست و جوی نام اعضای شورای انقالب بودند. به خصوص که امام خمینی اعالم کردند این اعضا به طور قطعی 
انتخاب شده اند. خبرنگار سیاسی اطالعات که در جریان این تالش ها بود توانست از تشکیل یک جلسه محرمانه بین امام و اعضای شورا، 

نخست وزیر احتمالی منتخب امام و تنی چند از مشاورانشان اطالع پیدا کند. یکی از نزدیکان امام این جلسه را سرنوشت ساز خواند. بر 
اساس آنچه در محل سکونت امام شایع بود، مهندس بازرگان سمت نخست وزیری را در دولت موقت انقالبی عهده دار خواهد بود و جلسه 

دیشب که پشت درهای بسته و بعد از دو ساعت ادامه داشت در واقع برای تعیین زمان قطعی اعالم این حکومت از سوی امام خمینی 
است.« 

اعالم همبستگی کشتی گیران
در یکی از صفحات روزنامه 15 بهمن 1357 خبر اعالم همبستگی ورزشکاران را با انقالب دیدم در این خبر آمده بود: »روز 

گذشته گروهی از قهرمانان کشتی ایران، در حالی که شعارهایی در جهت همبستگی با انقالب ایران به رهبری امام خمینی در 
دست داشتند و عکس هایی از شادروان جهان پهلوان تختی حمل می کردند به )روزنامه( اطالعات آمدند و همبستگی خود را با 

قیام ملت مبارز ایران اعالم کردند.«  یک عکس تاریخی
در میان بریده روزنامه ها یک عکس 

تاریخی را دیدم. عکسی از صفوف فشرده 
مردم به انتظار دیدار امام در کنار این 

عکس نوشته شده بود: بعدازظهر روز 
گذشته نیز گروه کثیری از بانوان از نقاط 
مختلف تهران برای دیدار امام خمینی به مدرسه شماره 

2 علوی واقع در خیابان عین الدوله رفتند. وقت مالقات به 
خاطر کثرت جمعیت تا ساعاتی از شب ادامه داشت و به 
دلیل صفوف فشرده جمعیت در خیابان های اطراف محل 
اقامت امام ترافیک سنگینی به وجود آمده بود. گزارش 

خبرنگاران ما حاکیست که دختران و زنان با آنکه باران 
شدیدی می آمد تالش داشتند تا هرچه زودتر به دیدار 
امام نائل شوند. در زیر عکس هم نوشته شده بود: »سه 
روز از ورود امام به تهران می گذرد و سیل مردم برای 
دیدار امام مشتاقانه در اطراف محل اقامت  رهبر مبارز 
نهضت انقالبی مردم، در خیابان ایران و اطراف آن گرد 
می آیند و ساعت ها به انتظار می ایستند تا امام را مالقات 

کنند. عکس گوشه ای از اجتماع مردم را در کوچه 
مستجاب و در خیابان ایران نشان می دهد.«

یک آگهی 
جالب

در میان انبوهی 
از آگهی ها و 
پیام های تبریک 
به مناسبت 

بازگشت امام خمینی به کشور 
که از سوی مردم عادی، کسبه 
و اصناف و گروه های مختلف در 
روزنامه ها منتشر می شد، یک پیام 
تقدیر و تشکر توجهم را جلب 
کرد. پیام تبریکی از شهر زنجان. 
در این پیام آمده بود: »حضور 
حضرت والری ژیسکاردستن 
رئیس جمهور و ملت نجیب 
فرانسه؛ از میهمان نوازی آنجناب 
و ملت شریف فرانسه که در 
طی اقامت رهبر عالیقدر انقالب 
اسالمی ایران در فرانسه به عمل 
آمد صمیمانه سپاسگزاریم.«

خانه ای که لگباران شد
در میان اخبار روزهای انقالب خبری توجهم را جلب کرد، گلباران زادگاه امام خمینی: »خمین-دیروز 

بیش از پنجاه هزار نفر از مردم خمین، محالت و سیرجان در شهر خمین زادگاه امام خمینی اجتماع کردند. 
در این اجتماع پرشکوه زادگاه زعیم عالیقدر امام خمینی گلباران شد و مردم یک صدا فریاد می زدند: 

»امام مجاهد، جمهوری اسالمی را هرچه زودتر برقرار فرمائید.« این اجتماع که از ساعت 3 بعدازظهر آغاز 
شده بود ساعت ها ادامه داشت.« 

محمـد عکاف// بانو سـالم! پـدر عزیزتـان می گفتند: »شـما ریحانه اید؟« 
ایـن یعنـی وقتـی خانه ای ریحانه داشـته باشـد، یعنـی آرامـش دارد، یعنی 
آن خانـه سرشـار از بـوی خـوش محبـت مادرانـه ای اسـت کـه قلب ها را 
آرام می کنـد. بـرای همین پـدر عزیزتان می گفتند شـما »ام ابیها« هسـتید 
»یعنـی بـرای پدرتـان هـم مـادری می کردیـد.« شـما کـه بودیـد قلـب 
همسـرتان هـم محکم بـود و قدم هایش را محکم تر برمی داشـت. شـما که 
بودیـد حـال روزگار هـم خوب بود. زمیـن مهربان تر جوانه هایـش را هدیه 
مـی داد. آسـمان از باریـدن دریـغ نمی کـرد، رودخانه هـا می جوشـیدند و 

بـاران خـودش را به خاک خسـته می رسـاند.
بانو شـما کـه بودید، پیشـانی همسـرتان شـکاف برنداشـت، هیـچ تابوتی 

تیربـاران نشـد و از کربـال خبـری نبود.
بانـو شـما کـه بودیـد دختـرکان مدینـه در کوچه هـا شـاد می دویدنـد و 

تنورخانه هـا از بـوی خـوش نـان روشـن بـود.
بانـو شـما کـه بودیـد حـال زمیـن خوب بـود. حـال آدم هـا خوب بـود اما 
همین کـه رفتیـد جهـان بـرای همیشـه بغض کـرد. خـاک خشـکید، فرق 

آفتـاب شـکافته شـد، آب هـای زهرآگیـن و کربال متولد شـد.
بانـو! شـما که رفتیـد، گوش های دختـرکان خیمه هـا و یال هـای ذوالجناح 

خونین شـد و خواهـری اسـارت را تجربه کرد.
بانو! شما که رفتید روضه خوان ها فهمیدند سوگواری یعنی چه...!

4w w w. q u d s o n l i n e. i r

یکشنبه 15 بهمن  1396
17 جمادی االول 4/1439 فوریه 2018

ان
جو

 نو
مه

می
ض



تقــــــــــــــــــــــــــویم را ورق بـــــــــــــــــــــــــزن
15بهمن1357

»شـاپور بختیـار« بـا مأموریـت عبـور حکومـت شـاه از بحـران بـر سـر 
کار آمـده بـود و بـا لقب خودسـاخته »مـرغ توفـان« برای خـود، آخرین 
حربه هـا را بـرای برگردانـدن آب رفته به جوی به کار برد تا آتش خشـم 
انقالبـی مردم را از رژیم دست نشـانده آرام کند. امـا او همه پایگاه هایش 
را از دسـت  داده و همچنـان بـا انجـام مصاحبه هـاي مختلـف سـعي در 
بـه رخ کشـیدن قـدرت خـود دارد. او دلـش می خواهـد همچنان بر سـر 
قـدرت بنشـیند، اما چهـره واقعی او برای ملت آشـکار شـده اسـت. امام 
خمینـی)ره( به صراحـت اعـالم کرده اسـت کـه دولـت بختیـار را دولتی 
غیرقانونـی می دانـد که برخاسـته از رأی مردم نیسـت و بـه  هیچ عنوان با 
او سـازش نمی کنـد. بختیـار هـم در مصاحبـه بـا روزنامه ها گفته اسـت: 
»جـواب کوکتـل مولوتـف را بـا کوکتـل مولوتـف می دهـم.« اعتصاب ها 
ادامـه دارد. مـردم در جای جـای کشـور راهپیمایی می کنند و خشـم خود 
را از رژیـم نشـان می دهنـد و به گونـه ای بـا امـام خـود بیعـت می کننـد 
کـه دولـت بختیار را بیشـتر می ترسـاند. مردم برای رسـیدن بـه پیروزی 
از هیـچ تالشـی دریـغ نمی کننـد. خانواده هـای همافـران نیـروی هوایی و 
درجـه داران بازداشـتی، بـا تجمـع در دادگسـتری بـه  عنوان اعتـراض به 
دسـتگیری آنهـا،  خواهـان آزادی ایـن همافران هسـتند. همافـران نیروی 
هوایـی در بهبهـان بـراي طرفـداری از امـام خمینی دسـت بـه راهپیمایی 
زدنـد.  همچنیـن امروز حضرت امـام خمینی در یک سـخنرانی جوانان را 
بـه ادامـه تظاهـرات و اعتصابات فراخواندنـد. با صحبت های امام، کشـور 
سراسـر راهپیمایـی و اعتصـاب شـد و مـردم در کوچه هـا و خیابان هـا با 
مأمـوران گارد درگیـر شـده اند و خبرهایـی از شـهادت مـرد و زن در 
تظاهـرات بـه گوش می رسـد، امـا اینها مانـع از ادامه راه نیسـت. از دیگر 
اتفاقـات مهـم امـروز کـه رسـانه های داخلی و خارجـی بـه آن پرداختند 
حکـم امـام خمینی بـه مهندس مهدی بازرگان اسـت. امـام در این حکم، 
بـه پیشـنهاد شـورای انقالب، مهنـدس مهدی بـازرگان را مامور تشـکیل 
دولـت موقـت کردند. دولـت موقت دولتی اسـت که تا بر سـرکار آمدن 
دولـت اصلـی کـه رئیس جمهـور بـا رأی مـردم انتخـاب می شـود، امـور 
کشـور را در دسـت می گیـرد. بـا انتشـار خبـر حکم امـام برای تشـکیل 
دولـت موقـت، شـاپور بختیـار در مصاحبـه مطبوعاتـی گفـت: »درهـای 
مذاکـره بـا آیـت اهلل خمینی همچنان بـاز اسـت...جمهوری اسـالمی برای 
مـن مجهول اسـت. من نـه با شـاه و نه با ]امـام[ خمینی سـازش نمی کنم 
و اجـازه تشـکیل دولـت موقـت را بـه او ]امـام خمینی[ نمی دهم. کسـانی 
را کـه جنـگ داخلـی راه بیندازند، تیربـاران می کنم.« حرف هـای بختیار 

خشـم ملـت ایـران را بـرای سـرنگونی رژیم بیشـتر می کند.
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سالم بانو...! )3(

 شام که رفتید

کربال متولد شد...!

ویژه نامه  دهه انقالبانقـــــــالب
برای نسل چهارمی ها
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جلسه مهم امام
15بهمن 1357 در روزنامه ها چه گذشت؟


