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تکتـم دره کـی |  راسـتش خیلـی فکر کـردم حاال کـه در حال وهـوای دهه فجـر با هـم صحبت می کنیـم از چه چیـزی حرف بزنیـم. آخر 
می دانیـد کـه زمـان و مـکان روی حس وحال آدم هـا تأثیر دارنـد. بدون تعـارف باید بگویم مـا از روزهای سـال 1357 خیلی فاصلـه داریم، 
انقـاب اسـامی تقریبـاً جشـن بیست سـالگی اش را هـم گرفتـه بـود که ما بـه دنیـا آمدیم و خـدا می دانـد که در این بیسـت سـال چه 
ماجراهایـی را پشت سـر گذاشـته اسـت، امـا هرچه باشـد مـا داریـم در همین جـو زندگـی می کنیم. ممکـن اسـت در خیلـی از حوزه ها 
سـؤال هایي ذهنمـان را مشـغول کند و هیچ پاسـخ روشـنی از کسـی نگیریم، اما بـه هر حال به اندازه سـهمی کـه از این مملکـت و از این 
تاریـخ داریـم بایـد حرکـت کنیم. ممکن اسـت خیلـی از ما در پوسـته ای از تنبلی فـرو رفته باشـیم، ولی امـروز تصمیم گرفتـه ام در مورد 
همیـن ماجـرای مهـم صحبت کنیم کـه در مورد وقایـع مهم اطرافمان سـیب زمینی طور نباشـیم. جسـت وجو و کنکاش و مطالعـه و روحیه 
پرسشـگری بـه درد همیـن جاهـا می خورد. حق داریم بپرسـیم و منتظر پاسـخ باشـیم، حق داریـم حرف بزنیـم و مطالعه کنیـم، پس گام 
اول ایـن اسـت کـه اگر تصمیـم داریم آدم مهمی شـویم باید از ژسـت سـیب زمینی بـودن خارج شـویم و دانـش و آگاهی مان را بیشـتر و 

بیشتر کنیم. 

سیب زمینی باشید خورده می شوید

ممکـن اسـت بپرسـید خـب مگـر چه می شـود؟ امـا مهم تریـن دلیلی 
کـه می گویـم سـیب زمینی نباشـیم در همیـن کلمـه نهفتـه اسـت. 
سـیب زمینی کـه باشـید خیلـی راحـت خـورده می شـوید. اصـًا هـم 
دسـت خودتـان نیسـت و کسـی کسـب اجـازه نمی کنـد؛ یعنـی بـه 
هـر حـال چـون شـما انسـان هسـتید بـرای کسـانی که سـیب زمینی 
نیسـتند و اهدافـی را دنبـال می کننـد بـه عنـوان زیرمجموعـه و حتی 
سیاهی لشـکر مهـم هسـتید، آن هـا از شـما بـرای اهـداف خودشـان 
اسـتفاده خواهنـد کـرد. الزم اسـت نسـبت بـه اطرافمـان حسـاس تر 
باشـیم، نمی گویـم از فـردا تحلیل گـر سیاسـی و اجتماعـی شـوید، 
نـه! امـا آن قدر هـا هـم نبایـد بی خبـر باشـیم کـه ندانیـم موضـوع روز 
مملکـت چیسـت یـا ندانیـم اصـًا چـرا مـردم ریختنـد در خیابان هـا 
و انقـاب کردنـد؟! نانشـان کـم بـود؟ آبشـان کـم بـود؟! از کنـار ایـن 
سـؤال ها راحـت عبـور نکنیـد. رک و راسـت اگـر بخواهـم بگویـم، اگر 
سـیب زمینی باشـیم خیلـی راحـت بازیچه اهـداف دیگران می شـویم. 
همان طـور کـه افـراد زیـادی می گویند اگر بـرای خودتـان برنامه ریزی 
نکنیـد، دیگـران بـرای شـما برنامه ریـزی خواهنـد کـرد. ممکن اسـت 
ایـن برنامه ریـزی در مـورد وقـت شـما باشـد و ممکـن اسـت در مورد 
سـرمایه های دیگـری مثـل انـرژی و تـوان نوجوانـی و جوانـی باشـد و 
هرکـدام از ایـن سـرمایه های شـما اگـر فکـری برایش نکنیـد، دیگران 
بـه آن طمـع خواهنـد کـرد. پس قبـل از آن کـه دیگرانی پیدا شـوند و 

شـما را قـورت بدهنـد از سـیب زمینی بـودن خـارج شـوید. 
از طرفـی هـر انسـانی تـوان آن را دارد کـه پـس از تشـخیص صحیح، 
دیگـران را هـم راهنمایـی کند. شـما می توانیـد با شفاف سـازی کردن 
حقایـق بـه اطرافیانتـان هم کمـک کنیـد و اطاعات تـان را در اختیار 
آن هـا قـرار بدهیـد. پـس تاش شـما بـرای کشـف حقیقت هـا نه تنها 
بـرای خودتـان مؤثـر اسـت بلکـه بـرای دوسـتان و خانواده تـان هـم 
تأثیرهـاي خوبی خواهد داشـت؛ البته چند نکته بسـیار مهـم در رابطه 
بـا این کـه چطـور با مسـائل سیاسـی و اجتماعـی روبه رو شـویم وجود 

دارد کـه در ادامـه بـه آن ها اشـاره خواهیـم کرد. 

ادب در کنار منطق

کـردن  مطـرح  از  قبـل  مهـم  نکتـه  یـک 
همـه گام هـای دیگـر ایـن اسـت کـه بـه هـر 
حـال یکـی از مهم تریـن منابعـی کـه بـرای 
پاسـخگویی بـه سـؤال ها سـراغ آن می رویـم 
بزرگ ترهایمـان هسـتند. پـدر، مـادر، معلم یا 
سـخنرانی که به مناسـبت روزهـای دهه فجر 
بـه مدرسـه مـا آمـده، همـه منابـع اطاعاتی 
مهمـی هسـتند کـه می توانیـم سـاعت ها بـا 
آن هـا صحبـت کنیـم. یـک ویژگـی مهـم در 
ایـن نـوع بحث هـا ایـن اسـت که دقـت کنیم 
همـه این افـراد بزرگ تـر از ما هسـتند و باید 
بدانیـم هرچقـدر هـم بحث مان جدی باشـد، 
با هم اختاف نظر و سـلیقه داشـته باشـیم و 
از صحبت هـای یکدیگـر قانـع نشـویم باز هم 
رعایـت ادب و احتـرام خیلـی مهم اسـت. این 
موضـوع نشـانه ای از بلـوغ فکری شـما خواهد 
بـود کـه بـه بزرگ ترهـا نشـان می دهـد آیـا 
جنبـه یـک بحث جـدی و درست وحسـابی را 

داریـد یـا خیر. 

بی تعارف باشیم

اولیـن نکتـه ایـن اسـت کـه از ندانسـتن خجالـت نکشـید. این کـه شـما به 
فاصله بیش از بیسـت سـال از انقاب اسـامی بـه دنیا آمده ایـد دلیل خوبی 
اسـت بـرای آن کـه از خیلـی چیزها خبر نداشـته باشـید و در مـورد آن ها از 
بزرگ ترها سـؤال بپرسـید. هیچ وقت با خودتان نگویید پرسـیدن این سـؤال 
زشـت اسـت و آبرویم را می برد، از افرادی که صبر و حوصله و البته اطاعات 
خوبی دارند هرچه دوسـت دارید سـؤال بپرسـید و اصاً هم خجالت نکشـید. 
از طرفی وقتی کسـی به شـما جوابی می دهد، قرار نیسـت با اولین پاسـخی 
کـه می گیریـد قانع شـوید. شـما حـق داریـد که جـواب را تحلیل و بررسـی 
کنیـد و هـر قسـمت آن را کـه از نظرتـان غیرمنطقی، عجیب یـا غیرممکن 
اسـت دوبـاره بپرسـید. به راحتـی قانـع نشـوید و سـعی کنیـد هـر وقـت به 

صـورت عقانـی پذیرفتید بحـث را خاتمه دهید.

حقیقت را دنبال کنیم

یادمـان باشـد همـه کسـانی کـه در موضوع خاصـی اظهار نظـر می کنند، 
نتیجـه تحلیل هـای خودشـان را در اختیـار مـا می گذارند و ممکن اسـت 
اشـتباه هـم بکننـد. یکـی از آسـیب های جـدی کـه ممکـن اسـت مـا را 
تهدیـد کنـد ایـن اسـت کـه به جـای آن کـه دنبال حـرف حق و درسـت 
باشـیم بـه دنبـال افـراد حرکـت کنیم. خوب اسـت کـه از اطاعـات افراد 
آگاه اسـتفاده کنیـم، ولـی این که هرچـه را که گفتند بـدون فکر بپذیریم 
کار اشـتباهی اسـت. مـا بـه دنبـال حـق و حقیقت هسـتیم نـه این که به 
دنبـال بازی هـای حزبـی و درگیـر افـراد شـدن باشـیم. ممکن اسـت یک 
نفر 90 حرف درسـت بزند و 10 حرف اشـتباه هم بزند، حواسـمان باشـد 
گرفتار حرف های اشـتباه نشـویم. یادمان باشـد که درسـتی حرف ها برای 
ما مهم تر از این اسـت که چه کسـی آن را گفته اسـت. حرف درسـت را از 
هرکسـی که باشـد بپذیریم و حرف اشـتباه را از هرکسـی که باشـد قبول 

نکنیم، هرچند آن شـخص را دوسـت داشـته باشـیم. 

درگیر شایعه نشویم

دیگـر نیـاز بـه توضیـح نیسـت کـه امـروز پخـش شـدن شـایعه ها چقدر 
سـرعت گرفتـه و این که شایعه سـازان چقدر حرفـه ای شـده اند. در دنیای 
سیاسـت و بحث هـای اجتماعـی هـم همین طور اسـت، خیلی ها کارشـان 
شـایعه سـاختن اسـت و خیلی هـای دیگـر آن را پخش می کننـد. عده ای 
هـم نشسـته اند و شـایعه ها را جـواب می دهنـد. بـه هر حال باید چشـم و 
گوشـمان بـاز باشـد که گول شـایعات را نخوریـم و بتوانیم حقایـق را پیدا 
کنیـم. قبـل از ایـن در همین صفحه در مورد راه های تشـخیص شـایعه از 

واقعیـت صحبـت کرده ایم. 

دانشمندانه رفتار کنیم

ایـن  نکتـه  مهم تریـن  و  اساسـی ترین  امـا 
اسـت که دانشـمند باشـید. در بررسـی مسائل 
مختلف دانشـمندانه برخورد کنید. سراغ منابع 
اطاعاتـی مطمئـن برویـد و بهتریـن کتاب هـا 
را بخوانیـد. سـعی کنیـد مسـتندات تاریخی را 
ببینیـد؛ مثًا فیلم هـای سـخنرانی های مهم را 
ببینیـد و اگـر می بینید کامل ببینیـد. خواندن 
بخشـی از یـک کتـاب یـا دیـدن بخشـی از 
یـک فیلـم و سـخنرانی ممکـن اسـت ذهنتان 
را اشـتباهی راهنمایـی کنـد. در مـورد انقـاب 
اسـامی و وقایـع قبـل و بعـد از آن کتاب های 
بسـیار جذابی نوشـته شـده که قالب داسـتانی 
دارنـد و مطمئـن هسـتم اگر آن ها را به دسـت 
بگیرید تا تمام نشـده زمین نخواهید گذاشـت.

انقاب به ما یاد داد در مسائل سیاسی و اجتماعی مشارکت داشته باشیم

#سیبِ_ زمینی_نباشید

یادمان باشد همه کسانی که در موضوع خاصی اظهار 
نظر می کنند، نتیجه تحلیل های خودشان را در اختیار 
ما می گذارند و ممکن است اشتباه هم بکنند. یکی از 

آسیب های جدی که ممکن است ما را تهدید کند 
این است که به جای آن که دنبال حرف حق و 

درست باشیم به دنبال افراد حرکت کنیم

در مورد انقالب اسالمی و وقایع قبل و بعد از آن 
کتاب های بسیار جذابی نوشته شده که قالب داستانی 

دارند و مطمئن هستم اگر آن ها را به دست بگیرید تا 
تمام نشده زمین نخواهید گذاشت

سیب زمینی که باشید خیلی راحت خورده 

می شوید. اصالً هم دست خودتان نیست 

و کسی کسب اجازه نمی کند؛ یعنی به هر 

حال چون شما انسان هستید برای 

کسانی که سیب زمینی نیستند و اهدافی 

را دنبال می کنند به عنوان زیرمجموعه و 

حتی سیاهی لشکر مهم هستید، آن ها از 

شما برای اهداف خودشان استفاده 
خواهند کرد

پونه نیکوی

از روزنامه های بابا تا فانوس های اکغذی

24 2

 پرواز
4721 

ب
ال

قـــــــ
ان

4 صفحه

دوشنبه 16 بهمن1396 
18 جمادی االول 1439

5 فوریه 2018

شماره 557

استعدادهای تولید علم در 
ایران بعد از انقاب شکوفا 

شدند
تولد »رویانا« 

رؤیای 
»سورنا«

1

3

26

5
4

سروانجم
صویرساز:مجید خ

ت

 # سیِب_ زمیین
نباشید
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پهپاد شاهد 129

اسـم »پهپـاد« را حتمـاً شـنیده اید؟ احتمـاالً آن زمانی بیشـتر شـنیدید که ایـران یکـی از پهپادهای 

جاسوسـی آمریـکا را شناسـایی و وادارش کـرد بـه زمین بنشـیند.  پهپاد هواپیمایـي خیلی کوچک یا 

بـه قـول اهـل فـن، پرنده ای اسـت که سرنشـینی نـدارد، امـا افـرادی از راه دور آن را هدایت می کنند. 

بـرای همیـن بـه آن »پرنـده کنترل پذیـر از راه دور« هـم می گوینـد. ویژگی هـای پهپـاد مثل کوچک 

بـودن، کم سـروصدا بـودن، نداشـتن سرنشـین و رادارگریـز بودن )رادار وسـیله ای اسـت کـه وجود هر 

شـیء پرنده ای در آسـمان یک کشـور را نشـان می دهد. وسـیله رادارگریز تجهیزات پیشـرفته ای دارد 

کـه باعـث می شـود رادارها قـادر به دیدن آن نباشـند(، آن را به یک وسـیله پیشـرفته و البته محبوب 

نظامـی تبدیل کرده اسـت.

بیشـترین سـرمایه گذاری در جهان برای سـاخت پهپـاد را آمریکا انجـام داده و بهتریـن نمونه های آن 

هم در اختیار این کشـور اسـت، اما حاال کشـور ما هم جزو آن دسـته از کشـورهایی اسـت که پهپاد 

تولیـد می کنـد. ایران با سـاخت پهپاد »شـاهد129« سـومین کشـوری در دنیا شـد کـه پهپاد مجهز 

بـه موشـک می سـازد. ایـن پهپـاد می تواند تا 24سـاعت یکسـره پرواز کند و قابلیت شـلیک موشـک 

هـم دارد؛ البتـه ایـران دو نـوع از ایـن پهپادهـا را دارد: یک مـدل از این پهپاد برای شناسـایی مناطقی 

که دشـمن اسـت اسـتفاده می شـود و نوع دوم آن رزمی اسـت و توانایی شـلیک موشـک هم دارد.

فرار شاه

شـاه در سـاعت هشت وسـیزده دقیقـه سه شـنبه 26 دی مـاه1357 سـوار بـر هواپیمـا شـد و از ایـران رفـت. قبـل از آن درباره دلیـل رفتنش 
حرف هایـی زده بـود: »همان طـور کـه در موقـع تشـکیل ایـن دولـت گفتـه بـودم، مدتـی اسـت که احسـاس خسـتگی می کنـم و احتیـاج به 

اسـتراحت دارم. ضمنـاً گفتـه بـودم پـس از این کـه خیالـم راحـت شـود و دولت مسـتقر گـردد به مسـافرت خواهـم رفت.« 
شـاه رفـت و مـردم از خوشـحالی بـه خیابان هـا ریختنـد. این بار نوبت مجسـمه شـاه بـود کـه سـقوط کنـد: »دوان دوان به طرف پارک شـهر 
رفتیـم. بیـن راه متوجـه شـدیم کـه چند نفـر دیگر هـم دارند به طرف پارک شـهر می دونـد... از دم اسـب گرفتیم و رفتیم باال. دوسـتم سـوار 
گردن شـاه شـد و من هم روی یال اسـب نشسـتم؛ درسـت روبه روی صورت شـاه. یک نفر یک چکش برایم پرت کرد. شـروع به شکسـتن 

دماغ شـاه کردم.« 
در تاریـخ جمعـه 29 دی، مـردم در راهپیمایـی اربعیـن امام حسـین )ع( شـرکت کردند: »هوایـی که قصد باریدن داشـت، تنها به بـوی باران 
بسـنده کـرد و راهپیمایـان بـا مشـت های گره کرده و نظم همیشـگی پیـش رفتند. همـه راهی شـدند. زن های بچـه در بغل، پیرزن های پشـت 

خمیـده، پیرمردهـای عصا به دسـت، بچه های سـوار بر شـانه پـدر...« 

ورود امام

یک شـنبه اول بهمـن1357، خبـر منتشرشـده در روزنامه اطالعات، بازگشـت امـام خمینی )ره( را به مـردم ایران نویـد داد: »امام خمینی جمعه 
در تهـران نمـاز می خوانـد.«  امـا امـکان بازگشـت وجـود نداشـت. »بختیار«، فرمان بسـته شـدن فرودگاه هـا را داده بـود: »خبر مثـل برق در 
شـهرها می پیچـد و قلـب همـه را پـر از خشـم و درد می کـرد. مشـت ها خودبه خـود گره می شـدند. لب هـا از خشـم می لرزیدنـد و فریادها به 
آسـمان می رفتنـد. آیـت اهلل خمینـی نمی توانسـت روز جمعه به تهـران بیاید، چون بختیار همـه فرودگاه های ایران را برای سـه روز بسـته بود.«

مردم به خیابان ها ریختند و شعار دادند: »وای به حالت بختیار، اگر خمینی دیر بیاد.« 
هشـتم بهمـن1357، گروهـی از روحانیـون مبـارز تهـران تحصـن کردنـد: »گروهـی از روحانیـون مبارز تهـران و مدرسـین حـوزه علمیه قم 
و نماینـدگان روحانیـت مبـارز شهرسـتان ها از سـاعت 9 صبـح هشـتم بهمن مـاه، بـه عنـوان اعتراض به بسـته شـدن فـرودگاه و جلوگیری از 
بازگشـت امـام خمینـی در محل مسـجد دانشـگاه متحصن شـدند.«  امکان نداشـت که تا همیشـه جلـوي ورود امـام را بگیرنـد، بهمن که به 
دوازدهمیـن روز خـود رسـید، امـام آمـد: »چنـد دقیقـه بعـد هواپیمـا بر زمیـن می نشـیند. نفس ها در سـینه حبس می شـود. همه بـا بی صبری 
منتظـر دیـدن رهبرشـان هسـتند. قبـل از خروج آیـت اهلل خمینـی از هواپیما، 150 نفـر از خبرنـگاران و فیلمبـرداران خارجـی از هواپیما خارج 

می شـوند.« 

امام و سخنرانی در بهشت زهرا

در »پـرواز 4721«، هرکسـی از زبـان خـود، آن روزهـا را توصیـف کـرده؛ مثـاًل شـخصی که وظیفه رسـاندن امام خمینـی )ره( 
را بـر عهـده داشـته، بـا دیـدن خیل عظیم مـردم در نزدیکی بهشـت زهرا متعجب شـده: »بهشـت زهـرا نزدیک می شـد و من 
مأموریتـم را تمام شـده احسـاس می کـردم، امـا نه، این جـا کجاسـت؟ این همه آدم ناگهـان از کجا سـبز شـدند؟ این همه آدم 
شـوریده و عاشـق. گـم شـده بودیم، راه پیـدا نبود. جمعیت پابه پـای اتومبیل می دوید. مـردم زمین می خوردند و بلند می شـدند.
امـام خمینـی )ره( می خواسـت در بهشـت زهـرا پیاده شـود: گفتم: »شـما را به خدا پیاده نشـوید. زیر دسـت و پا له می شـوید.« 
ولـی آقـا توجهـی به ایـن حرف ها نداشـتند. انگار برای دیدن مزار شـهیدان بی تـاب بودند. زیـر لب ذکر یا فاتحـه می خواندند. 

در همیـن موقـع صـدای هلی کوپتر به گوش رسـید. آمـده بود که آقـا را ببرد.« 
و امـام، نخسـتین سـخنرانی خـود را در بهشـت زهرا انجام داد: »مـا فقط قدم اول پیروزی را برداشـتیم و دولت اگر تسـلیم ملت 
نشـود، ملـت او را بـه جـای خـود خواهـد نشـاند. تـا زنده ایم نخواهیم گذاشـت هسـتی ما بـه کام آمریکا بـرود. مـا می خواهیم 

مملکـت دارای نظـام ناشـی از ملـت باشـد... من به پشـتیبانی ملت توی دهـن این دولـت می زنم.«

شاه در ساعت هشت وسیزده دقیقه سه شنبه 
26 دی ماه1357 سوار بر هواپیما شد و از 

ایران رفت. شاه رفت و مردم از خوشحالی به 
خیابان ها ریختند. این بار نوبت مجسمه شاه بود 

که سقوط کند

 از روزنامه های بابا

تا فانوس های کاغذی

پونه نیکوی

جنب وجوشـی کـه از ابتـدای بهمن مـاه با حال وهـوای مدرسـه وارد خون ما می شـد، 
خیلـی متفـاوت بـود. سـرمون درد می کـرد واسـه شـلوغ بازی ها و رو میـز و نیمکت 
ایسـتادن و در و دیوارها را نقاشـی کردن. دلمون می خواسـت همه کاس ها را تعطیل 
کنیم و دسـتی به سـر و روی مدرسـه بکشـیم. بچه ها عاشـق رنگ ها هسـتن و دهه 

فجـر چقدر رنـگ و زیبایی تو دلـش داره.
اون روزهـا شـعر می خوندیم، گروه سـرود داشـتیم و تندتند دفتر و کتاب هـا رو دوره 
می کردیـم کـه برسـیم به اصـل مطلـب و اون هم 12 بهمـن، سـالروز ورود امـام)ره( 
بـه ایـران بـود. تـو صندوقچـه خاطراتـم کـه می گـردم، از اون روزهـا کلی شـعر و 
سـرود پیـدا می کنـم و شـعارهای انقابـی، اما مهم تـر از همـه این هـا اون لحظه های 
پراسترسـی بـود کـه از نردبـان بـاال می رفتم و حواسـم بـه دوروبـرم هم بود کـه بابا 
از گـرد راه نرسـه و مچـم رو نگیـره. زیرشـیرونی خونه مـون اتاقکـي داشـت که من 
بیشـتر وقت هـا اون جا بـودم؛ یعنـی هرکس می خواسـت دنبالـم بگرده می دونسـت 
تـو اون اتاقـک تاریـک دارم دنبـال چیزی می گـردم که خودمـم نمی دونم چیـه، اما 
تو بهمن ماه همیشـه می دونسـتم کـه چـرا دارم مـی رم بـاال و از دل اون تاریکی چی 
می خـوام بّکنـم. اون جـا مقصـد نهایـی روزنامه هایی بـود که بابـا می خونـد. همه رو 
اون جـا تلنبـار می کرد. منـم بهمن مـاه می رفتـم و هـر روزش از دل روزنامه ها چندتا 
برمی داشـتم و می  رفتـم سـراغ سـبزی فروش محلـه یعنـی آقـا سـید خدابیامرز و 
روزنامه هـا رو بهـش می فروختـم و بـا پولـش چندتا فانـوس می گرفتم کـه کاس ما 
زیباتریـن کاس مدرسـه بشـه. آقا سـید دوسـت بابـا بود. فقـط خدا خـدا می کردم 
بهمـن تمـوم بشـه و یـادش بـره کـه روزنامه هـا رو بـرای فـروش بـراش میـارم. تا 
می فهمیـدم بابـا از مغـازه آقـا سـید چیـزی می خواد عیـن قرقـی دوتا یکـی پله ها 
رو می پریـدم پاییـن و می رفتـم تا سـر کوچـه و می گفتـم پـول رو بده خـودم برات 
می خـرم. بعـد بـدو بـدو می رفتم تـا مغـازه و تـو دلـم می گفتـم پونـه این دفعه هم 
خـدا بـه روت نگاه کـرد، امـا وقتـی کاس ما تبدیـل بـه زیباتریـن کاس دهه فجر 
می شـد خسـتگی از تنـم درمی رفـت، امـا نمی دونسـتم واقعـاً بـا کـم شـدن حجم 
ناگهانـی اون روزنامه هـا تـو اتاقـک زیرشـیرونی چـه باید کنـم. مهم این بـود که هر 

می گذشـت. به خیر  سـال 
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انقـــــــالب

ویژه نامه  دهه انقالب
برای نسل چهارمی ها

یک شنبه 
اول بهمن1357، 

خبر منتشرشده در روزنامه 
اطالعات، بازگشت 

امام خمینی )ره( 
را به مردم ایران نوید 

داد: »امام خمینی 
جمعه در تهران نماز 

می خواند.«

 پــــــــرواز
4721 

الهام صالح |  »پرواز 4721 پاریس تهران« درباره روزهایی است که امام خمینی )ره( قرار بود 
به ایران بیاید. بسته شدن فرودگاه های ایران مانعی برای این کار بود، اما سرانجام رهبر انقاب
 اسامی در تاریخ 12بهمن1357 به ایران بازگشت. 10 روز پس از آن انقاب اسامی به پیروزی

 رسید.

روایت انقالب برای نوجوانان

تولد »رویانا«، رؤیای »سورنا«
استعدادهای تولید علم در ایران بعد از انقالب شکوفا شدند

نعیمه موحد  |    دهه فجر وقت مرور خاطره هاست. در این ایام معموالً بزرگ ترها از خاطرات سال هایی 

که ما نبودیم حرف می زنند. از این که در دوران انقالب چه حال وهوایی داشتند و چه کارهایی انجام 

می دادند. این طور وقت ها گاهی حرف به زمان های قبل از انقالب و مقایسه آن سال ها با سال های بعد از 

پیروزی انقالب هم می رسد. همان کاری که این روزها »هشت« تصمیم گرفته برای شما انجام بدهد. اگر از 

اول دهه فجر امسال همراه ما بوده باشید، از آمار سواد و وضعیت سوادآموزی در دوران قبل و بعد از انقالب 

صحبت کردیم. کلی آمار هم با هم مرور کردیم تا ببینیم وضعیت علمی کشورمان نسبت به آن سال ها چقدر 

پیشرفت کرده است.  بعد از ماجرای سوادآموزی سراغ توسعه روستایی و اهمیت آن در جمهوری اسالمی 

رفتیم. تالش های پهلوی و جمهوری اسالمی برای تغییر وضعیت زندگی روستاییان و کشاورزی ایران را هم با هم مقایسه کردیم و دانستیم 

که کدام مؤثر بوده و کدام نبوده است. وضعیت بهداشت و درمان هم سوژه سوم ما بود. نگاهي به آمار امکانات بهداشتی و درمانی قبل 

و بعد از انقالب و حتی تشویق های سازمان های بین المللی برای باال رفتن سطح بهداشت در ایران در گزارش قبلی مرور شد. اما یکی از 

جذاب ترین بخش هایی که می توان این روزها درباره آن حرف زد و فهمید که انقالب اسالمی چقدر در به دست آوردن آن مؤثر بوده 

است، پیشرفت های علمی است. دوست دارید با چند مورد از پیشرفت های علمی بزرگ ایران که کسی در زمان پهلوی حتی خوابش را 

هم نمی دید، آشنا شوید؟ پس قسمت چهارم گزارش دستاوردهای انقالب را از دست ندهید.

انقالب یک جریان است. پوسته اول را شاکنده ایم که 
نظام استبدادی را از بین بردیم. 1358 آمریاک را از 

ایران بیرون کردیم

اسم »پهپاد« را حتماً شنیده اید؟ احتماالً آن زمانی بیشتر شنیدید که ایران یکی از پهپادهای جاسوسی آمریکا را شناسایی 
و وادارش کرد به زمین بنشیند.  پهپاد هواپیمایي خیلی کوچک یا به قول اهل فن، پرنده ای است که سرنشینی ندارد، اما 

افرادی از راه دور آن را هدایت می کنند



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

دوشنبه 16 بهمن  1396
18 جمادی االول 5/1439 فوریه 2018

ان
جو

 نو
مه

می
ض



پهپاد شاهد 129

اسـم »پهپـاد« را حتمـاً شـنیده اید؟ احتمـاالً آن زمانی بیشـتر شـنیدید که ایـران یکـی از پهپادهای 

جاسوسـی آمریـکا را شناسـایی و وادارش کـرد بـه زمین بنشـیند.  پهپاد هواپیمایـي خیلی کوچک یا 

بـه قـول اهـل فـن، پرنده ای اسـت که سرنشـینی نـدارد، امـا افـرادی از راه دور آن را هدایت می کنند. 

بـرای همیـن بـه آن »پرنـده کنترل پذیـر از راه دور« هـم می گوینـد. ویژگی هـای پهپـاد مثل کوچک 

بـودن، کم سـروصدا بـودن، نداشـتن سرنشـین و رادارگریـز بودن )رادار وسـیله ای اسـت کـه وجود هر 

شـیء پرنده ای در آسـمان یک کشـور را نشـان می دهد. وسـیله رادارگریز تجهیزات پیشـرفته ای دارد 

کـه باعـث می شـود رادارها قـادر به دیدن آن نباشـند(، آن را به یک وسـیله پیشـرفته و البته محبوب 

نظامـی تبدیل کرده اسـت.

بیشـترین سـرمایه گذاری در جهان برای سـاخت پهپـاد را آمریکا انجـام داده و بهتریـن نمونه های آن 

هم در اختیار این کشـور اسـت، اما حاال کشـور ما هم جزو آن دسـته از کشـورهایی اسـت که پهپاد 

تولیـد می کنـد. ایران با سـاخت پهپاد »شـاهد129« سـومین کشـوری در دنیا شـد کـه پهپاد مجهز 

بـه موشـک می سـازد. ایـن پهپـاد می تواند تا 24سـاعت یکسـره پرواز کند و قابلیت شـلیک موشـک 

هـم دارد؛ البتـه ایـران دو نـوع از ایـن پهپادهـا را دارد: یک مـدل از این پهپاد برای شناسـایی مناطقی 

که دشـمن اسـت اسـتفاده می شـود و نوع دوم آن رزمی اسـت و توانایی شـلیک موشـک هم دارد.

روبات سورنا 

ن روزهـا کشـورهایی که 
ی در هـر کشـور اسـت و ایـ

سـاخت روبـات از جذاب تریـن بخش هـای علمـ

می تواننـد روبـات انسـان نما تولیـد کنند در جهان جزو کشـورهای پیشـرفته در زمینه سـاخت روبات 

به حسـاب می آیند. حاال شـما خبر داشـتید که ایران هم روباتی انسـان نما به اسـم »سـورنا« سـاخته 

ت را مرکز سیسـتم ها و فناوری های پیشـرفته دانشـگاه تهران سـاخته اسـت. سـورنا 
اسـت؟ ایـن روبـا

هـم نام یکی از سـرداران فاتح دوران اشـکانی اسـت.

 در هـر مرحلـه سـعی کردنـد حرکات 
دانشـمندان ایرانـی ابتـدا سـورنا یـک و سـورنا 2 را سـاختند و

انسـان نمای این روبات را تکمیل کنند. سـورنا 3 سـرعت گام برداشـتن، هوشـمندی و آزادی بیشتری 

م بردارد. روی سـطح 
در حرکـت نسـبت بـه دوتـای قبلـی دارد. سـورنا می تواند مانند انسـان تـا 10 گا

ب بـرود و حتی روی سـطوح ناهمـوار هم حرکت 
شـیب دار و پله هـا حرکـت کنـد، بچرخـد، رو بـه عق

م دارد. از سـال 1395 هم سـاخت سـورنا 4 
کند. سـورنا حتی توانایی شـنیدن، دیدن و حرف زدن ه

تور کار دانشـمندان ایرانی اسـت. باید منتظر بمانیم و ببینیم سـورنا 4 چقدر نسـبت به مدل 
در دسـ

قبلی خـودش پیشـرفت می کند.

انرژی های نو
ایـران بعـد از انقـاب اسـامي یکـی از کشـورهایی بود که توانسـت بـه انرژی های نو دسـت پیدا کند. 

انرژی هـای نـو، جایگزیـن یا تجدیدپذیـر آن هایی هسـتند که برای تولیدشـان نیازی به سـوخت های 

فسـیلی و کربنـی مثـل بنزین نیسـت بلکـه از انرژی بـاد، خورشـید، دریا و... بـه وجود می آینـد. برای 

همیـن بـه آن هـا انرژی های پـاک هم می گویند. نیروگاه هسـته ای بوشـهر یکـی از مراکزی اسـت که 

در آن انـرژی هسـته ای برای جایگزینی انرژی های قدیمی و تمام شـونده تولید می شـود. ایـن انرژی از 

شـکافتن هسـته اتـم در ایـن نیروگاه ها به دسـت می آید؛ یعنی شـکافت هسـته یک اتم بـا روش های 

علمـی چنـان انـرژی ایجـاد می کند که می شـود بـا آن برای یک کشـور برق تولیـد کرد.

نیروگاه هسـته ای بوشـهر در سـال 1354 با همکاری کشـورهای غربی مخصوصا آلمان سـاخته شـد، 

امـا وقتـی انقـاب پیروز شـد طرف آلمانـی تعهداتـش را فرامـوش و کار روی پروژه نیـروگاه را متوقف 

کـرد.  بعـد از انقـاب هـم کشـورهای دیگـر در سـاخت نیـروگاه کارشـکنی های زیـادی کردنـد، امـا 

باالخره بعد از 36 سـال بهره برداری از اولین نیروگاه اتمی جمهوری اسـامی ایران رسـماً آغاز شـد تا 

مـا هـم بتوانیـم برق هسـته ای تولید کنیـم. در روند طوالنی آغازبـه کار نیروگاه متخصصـان ایرانی هم 

ایـن نیـروگاه نقش زیـادی دارند.بسـیاری از فـوت و فن هـای تولیـد بـرق هسـته ای را یاد گرفتنـد و حاال در سـاخت واحدهـای جدید 

سلول های بنیادین
یکـی دیگـر از پیشـرفت های علمـی ایـران کـه در دنیـا شناخته شـده اسـت، فنـاوری تولیـد و اسـتفاده از سـلول های بنیادین اسـت. در 
بـدن انسـان ها و حیوانـات سـلول هایی وجـود دارد کـه می توانـد بـه همه سـلول های مختلف بدن انسـان تبدیل بشـود. به این سـلول ها 
سـلول های مـادر یـا بنیادیـن گفته می شـود.  دانشـمندان با شناسـایی سـلول های مـادر و پرورش شـان  می توانند آن ها را به سـلول های 

خونـی، عصبی، قلبـی و غضروفـی تبدیل کنند.
تصـور کنیـد بـدن کسـی آسـیب دیده و عصب های آن از کار افتاده اسـت، در علم سـلول های بنیادین می شـود سـلول مـادر را به بدن او 
پیونـد زد تـا آن سـلول بـه سـلول عصبی تبدیل شـود. سـلول های بنیادیـن از خونی که در بند نـاف نوزاد وجـود دارد، از جنیـن چهارده 
تـا شـانزده روزه و حتـی از افـراد بالـغ هـم گرفتـه می شـود. دانشـمندان ایرانـی با اسـتفاده از علـم سـلول های بنیادین توانسـتند به علم 
»شبیه سـازی« هـم برسـند و بـز شبیه سـازی اي به اسـم »رویانـا« بسـازند. رویانا از اسـم پژوهشـگاه رویان، یکـی از مراکز بـزرگ و مهم 
علمـی کشـور در زمینـه فناوری های زیسـتی گرفته شـد. پژوهشـگران پژوهشـگاه رویـان در سـال 1385 با تولـد رویانا جزو 10 کشـور 
برتـر دنیـا در زمینـه شبیه سـازی حیوانـات قـرار گرفتند. رویانا بعد از شـش مـاه از بین رفـت، اما تولـد و زنده ماندن شـش ماهه حیواني 

شبیه سازی شـده بـه عنـوان اولیـن مـورد در خاورمیانـه، نماد پیشـرفت ایران در علم سـلول های بنیادین و زیسـت فناوری اسـت.

استعدادهایی که با انقالب شکوفا شدند
پیشـرفت علمـی و فنـاوری هـم در هـر کشـوری بـه کمک شـرایط مطلوبـی که یـک دولت فراهـم می کند 
اتفـاق می افتـد. اتفاقـی کـه در جمهوری اسـامی افتـاد و ایـران در علومی پیشـرفت کرد و بـه فناوری هایی 

دسـت پیـدا کـرد کـه چند کشـور محدود بیشـتر در دنیـا آن علـوم و فناوری ها را نداشـتند.
از طـرف دیگـر این کـه چقـدر خـود دانشـمندان یـک کشـور در سـاخت فناوری هـای جدیـد نقش داشـته 
باشـند، خیلـی مهـم اسـت. بعد از انقـاب، ایـران دچـار تحریم های زیـادی از طرف کشـورهای زورگو شـد. 
این کـه بـا وجـود ایـن تحریم ها بـاز هم می توانیـم از علوم جدید و دسـت یافتن دانشـمندان بـه فناوری های 
نـو بگوییـم یعنـی جمهوری اسـامی درون خـود اسـتعدادهایی دارد که با وقوع انقاب اسـامی ایـران فعال 
شـد. اگـر فکـر می کنیـد پرونده گـزارش فناوری ها را در همین شـماره می بندیم سـخت در اشـتباهید! علوم 
و فناوری هـای پیشـرفته در ایـران آن قـدر زیاد اسـت که دوسـت داریم در شـماره بعـدی هم دربـاره آن ها با 

شـما صحبت کنیم.

پرواز 4721 پاریس تهران/ زیر نظر شورای
 نویسندگان و شورای تولید/ با اهتمام: 
محمدرضا شمس/ 72 ص: مصور )بخشی
 رنگی(/ تاریخ انقاب برای کودکان و 

نوجوانان

پیوستن همافران به انقاب

یک شـنبه 15بهمـن، دولـت موقـت تشـکیل و حکمـی برای نخسـت وزیری »مهـدی بـازرگان« ابالغ شـد. دوشـنبه 16بهمن، امـام خمینـی )ره( در 
مصاحبـه اي مطبوعاتـی حضـور یافـت. روزها سـپری می شـد. 19بهمـن، زمان یک همبسـتگی بـود: »در ایـن روز، عده زیـادی از همافران و پرسـنل 
نیـروی هوایـی بـه منـزل امام رفتند و همبسـتگی خود را با ملت ایران اعـالم کردند.« در این روز اتفـاق دیگری نیز رخ داد: »در همین روز اعالم شـد 
کـه هفـت وزارتخانـه بهداری، دارایی، امور خارجه، دادگسـتری، آبادانی و مسـکن، آب و بـرق و اطالعات به تصرف طرفداران بـازرگان درآمده اند و 
وزیـران بختیـار حـق ورود بـه ایـن وزارتخانه ها را ندارنـد.«  جمعه 20بهمن، از تلویزیـون با ترکیب فیلم های مربوط به امام که شـامل نوفل لوشـاتو، 
پـرواز انقـالب، ورود بـه تهـران و نطـق بهشـت زهرا بود، فیلمی آشـتی جویانه از طـرف دولت بختیار بـه نمایش درآمـد، اما در پادگان نیـروی هوایی 
بـا دیـدن ایـن فیلـم، شـور انقالبـی همافـران اوج گرفـت. بـا ورود گارد، در پـادگان تیراندازی شـد و مردم بـه خیابان هـا ریختند: »در اسـلحه خانه 
شکسـته شـد و حادثه ای که مدتی بود انتظار آن می رفت، به وقوع پیوسـت و مردم مسـلح شـدند. افسـران مجهز گارد شـلیک کردند... تیراندازی 

تـا سـاعت 2 صبـح ادامه یافت. بـه این ترتیـب، افراد نیـروی هوایی به انقالب پیوسـتند.« 

آخرین نفس های رژیم پهلوی

شـنبه 21بهمن1357، جنگ خیابانی 
بـه اوج خود رسـید: »رژیـم نفس های 
آخـرش را می کشـد. تعـداد زیـادی 
عـده  می شـوند.  کشـته  مـردم  از 
زخمی هـا بسـیار زیـاد اسـت. شـهر 
یکپارچـه شـور و آتش شـده اسـت و 
هـر لحظـه خبـر پیروزی هـای جدیـد 
مـردم و افـراد نیروی هوایـی به گوش 
می رسـد.«  سـاعت 2 بعدازظهر، خبر 
منـع رفت وآمـد از رادیـو پخش شـد، 
اما کمـی بعد امـام خمینـی )ره(، پیام 
خـود را بـه مـردم رسـاند: »اعالمیـه 
خدعـه  نظامـی،  حکومـت  امـروز 
بـه  مـردم  و  اسـت  و خـالف شـرع 
هیچ وجـه بـه آن اعتنا نکننـد. برادران 
و خواهـران عزیـزم هـراس بـه خـود 
راه ندهیـد کـه بـه خواسـت خداونـد 
تعالـی، حـق پیروز اسـت.« با شـنیدن 
این پیـام، مردم بـه خیابان ها ریختند: 
سـنگربندی  خیابـان  و  کوچـه  »در 
کردنـد. آن هـا مسـلح شـده بودنـد. 
صـدای آژیـر آمبوالنس هـا و صـدای 
تیرانـدازی لحظـه اي قطـع نمی شـد. 
هـر لحظـه خبـر می رسـید کـه جایی 

و مکانـی را تصـرف کرده انـد.« 

پیروزی انقاب

یک شـنبه 22بهمـن هم چنـان درگیری هـا ادامـه داشـت: »پادگان هـای لویـزان و 
سـلطنت آباد بـه دسـت مـردم افتـاد. مـردم، کاخ شـاه را هم بـه تصـرف درآوردند. 
همـه کوچه هـا و خیابان هـا بـا کیسـه های شـن سـنگربندی شـده بـود و محله هـای 
تهـران بـه سـنگرها و دژهـای نظامی شـباهت پیدا کـرده بودنـد.«  انقـالب آرام آرام 
بـه ثمر می نشسـت: »عصـر روز 22بهمن، مردم مبـارز و انقالبی، رادیـو و تلویزیون را 
تصـرف می کننـد. بختیار بـه مقصد نامعلومـی فرار می کنـد. مردم با کمـک تعدادی 
از کارکنـان هواپیمایـی، کنترل فرودگاه را به دسـت می گیرند و باندهـای فرودگاه را 

بـرای جلوگیـری از فـرار خائنـان می بندند.« 
»سـپهبد رحیمـی«، »ارتشـبد نصیـری« )رئیـس سـاواک(، »رضـا ناجـی« )فرمانـدار 
می شـوند.  دسـتگیر  سـاواک  شـکنجه گران  از  گروهـی  و  داد«  »خسـرو  نظامـی(، 
دسـتگیری آن هـا یعنـی کار رژیـم پهلوی تمام اسـت و انقالب اسـالمی پیروز شـده: 
»خسـته بـودم، تمام شـب بیـدار بودم، حـاال هم ظهر بود. از حیاط مسـجد به آسـمان 
نـگاه کـردم، آفتابی بود؛ آفتابی گـرم و مهربان. پرنده ای تنها در گوشـه ای دور می زد. 
صـدای اذان آمـد. وضـو گرفتیـم. بعـد از اذان، سـرودی تـازه از بلندگـو پخش شـد: 
ایـران، ایـران... اولین بـار بود کـه آن را می شـنیدم. پیروزی انقـالب را باور کـردم...«

امام و سخنرانی در بهشت زهرا

در »پـرواز 4721«، هرکسـی از زبـان خـود، آن روزهـا را توصیـف کـرده؛ مثـاًل شـخصی که وظیفه رسـاندن امام خمینـی )ره( 
را بـر عهـده داشـته، بـا دیـدن خیل عظیم مـردم در نزدیکی بهشـت زهرا متعجب شـده: »بهشـت زهـرا نزدیک می شـد و من 
مأموریتـم را تمام شـده احسـاس می کـردم، امـا نه، این جـا کجاسـت؟ این همه آدم ناگهـان از کجا سـبز شـدند؟ این همه آدم 
شـوریده و عاشـق. گـم شـده بودیم، راه پیـدا نبود. جمعیت پابه پـای اتومبیل می دوید. مـردم زمین می خوردند و بلند می شـدند.
امـام خمینـی )ره( می خواسـت در بهشـت زهـرا پیاده شـود: گفتم: »شـما را به خدا پیاده نشـوید. زیر دسـت و پا له می شـوید.« 
ولـی آقـا توجهـی به ایـن حرف ها نداشـتند. انگار برای دیدن مزار شـهیدان بی تـاب بودند. زیـر لب ذکر یا فاتحـه می خواندند. 

در همیـن موقـع صـدای هلی کوپتر به گوش رسـید. آمـده بود که آقـا را ببرد.« 
و امـام، نخسـتین سـخنرانی خـود را در بهشـت زهرا انجام داد: »مـا فقط قدم اول پیروزی را برداشـتیم و دولت اگر تسـلیم ملت 
نشـود، ملـت او را بـه جـای خـود خواهـد نشـاند. تـا زنده ایم نخواهیم گذاشـت هسـتی ما بـه کام آمریکا بـرود. مـا می خواهیم 

مملکـت دارای نظـام ناشـی از ملـت باشـد... من به پشـتیبانی ملت توی دهـن این دولـت می زنم.«

یک شنبه 15بهمن، دولت موقت تشکیل و حکمی برای 
نخست وزیری »مهدی بازراگن« ابالغ شد. دوشنبه 16بهمن، 

امام خمینی )ره( در مصاحبه اي مطبوعاتی حضور یافت

در کوچه و خیابان 
سنگربندی کردند. 
آن ها مسلح شده 

بودند. صدای آژیر 
آمبوالنس ها و صدای 

تیراندازی لحظه اي 
قطع نمی شد

6

ویژه نامه  دهه انقالب
برای نسل چهارمی ها

پاداگن های 
لویزان و سلطنت آباد 
به دست مردم افتاد. 

مردم، اکخ شاه 
را هم به تصرف 

درآوردند. همه کوچه ها 
و خیابان ها با 

کیسه های شن 
سنگربندی شده بود 
و محله های تهران 
به سنگرها و دژهای 
نظامی شباهت پیدا 

کرده بودند

 پــــــــرواز
4721 

الهام صالح |  »پرواز 4721 پاریس تهران« درباره روزهایی است که امام خمینی )ره( قرار بود 
به ایران بیاید. بسته شدن فرودگاه های ایران مانعی برای این کار بود، اما سرانجام رهبر انقاب
 اسامی در تاریخ 12بهمن1357 به ایران بازگشت. 10 روز پس از آن انقاب اسامی به پیروزی

 رسید.

4روایت انقالب برای نوجوانان

3

5

تولد »رویانا«، رؤیای »سورنا«
2استعدادهای تولید علم در ایران بعد از انقالب شکوفا شدند

3

5

4
انقالب یک جریان است. پوسته اول را شاکنده ایم که 

نظام استبدادی را از بین بردیم. 1358 آمریاک را از 
ایران بیرون کردیم

ایران بعد از انقالب اسالمي یکی از کشورهایی بود که توانست به انرژی های نو دست پیدا کند. انرژی های نو، جایگزین یا تجدیدپذیر آن هایی هستند که برای تولیدشان 
نیازی به سوخت های فسیلی و کربنی مثل بنزین نیست بلکه از انرژی باد، خورشید، دریا و... به وجود می آیند. برای همین به آن ها انرژی های پاک هم می گویند. نیروگاه 
هسته ای بوشهر یکی از مراکزی است که در آن انرژی هسته ای برای جایگزینی انرژی های قدیمی و تمام شونده تولید می شود
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م  آقا! جواب از تو، سالم از غریبه ها
 آه سپیده، گریه شام از غریبه ها

 در حضرت غریب غریبان غریب نیست    
 این ازدحام های مدام از غریبه ها

 تو خود غریبه ای و غریبی نمی کنند      
 در محضر تو هیچ کدام از غریبه ها

 چون توده های ابر، پر از بارش و صفا
جاری است موج ناب کالم از غریبه ها

بختیار، دولت بی اختیار
انقالب اسالمی مردم ایران به روزهای سرنوشت 

سازش نزدیک می شود. از یک سو انقالب جای پایش 
را هرروز محکم تر می کند و از سوی دیگر دولت 

غیرقانونی بختیار تالش می کند به هر شکلی فضای 
کشور را در دست داشته باشد. بختیار که فکر می کرد 
با بستن فرودگاه های کشور می تواند در مقابل ورود امام خمینی به ایران 

ایستادگی کند، تسلیم اراده مردم شد و در ناباوری تمام ورود امام خمینی 
به کشور و آن استقبال میلیونی را مشاهده کرد. بعد از ورود امام خمینی 
بختیار و مشاورانش می اندیشیدند که بتوانند با امام وارد مذاکره شوند 
و سهمی در ساختار حکومت ایران داشته باشند. اما امام با این خواسته 

بختیار هم مخالفت و اعالم کرد تا زمانی که بختیار از قدرت کناره گیری 
نکند راهی برای مذاکره وجود ندارد. این شرطی بود که امام برای همه 

مدیران منسوب به پهلوی گذاشت. به همین دلیل جواد شهرستانی 
که شهردار تهران بود با حضور در محل اقامت امام در مدرسه علوی 
استعفایش را از شهرداری تهران اعالم کرد و از امام خواست که اگر 
ایشان صالح بدانند به عنوان شهردار امام نه شهردار پهلوی به کارش 
در شهرداری تهران ادامه دهد. بعضی از مدیران ارشد پهلوی با اعالم 

استعفای خود، تصمیم ماندن یا رفتنشان را بر عهده امام گذاشتند و 
عده ای هم مانند وزرای منصوب بختیار همچنان تالش می کردند روی 

صندلی وزارتخانه هایشان بنشینند. اینجا بود که مردم با اجتماع در مقابل 
وزارتخانه ها اجازه ورود این افراد را به محل کارشان ندادند.

جریان انقالب در همه کشور
اگرچه نبض انقالب در تهران می تپد، اما 

شور و حال انقالبی همه استان های کشور را 
فراگرفته است، به همین دلیل خبرهایی که از 

اقصی نقاط کشور در روزهای انقالب توسط 
خبرنگاران مخابره می شود، کمتر از خبرهای 

پایتخت نیست. »آمل- امروز- دوشنبه-کلیه مغازه ها و بازار 
شهر آمل به عنوان اعتراض نسبت به سخنان تهدیدآمیز دکتر 
بختیار مبنی بر استفاده از جوخه اعدام تعطیلی شد. به همین 

مناسبت تظاهرات و راهپیمایی هایی نیز در آمل صورت گرفت.«

اعتراض اکرکنان وزارت خارجه
در گرماگرم روزهای انقالب دامنه اعتراضات به وزارتخانه ها هم کشیده شد تا جایی که کارکنان وزارت امور خارجه نسبت به اردشیر زاهدی،  سفیر ایران در ایاالت متحده آمریکا اعتراض کردند: »تحصن 
کارکنان وزارت امور خارجه وارد دومین روز خود شد، این تحصن به  عنوان اعتراض به بازگشت مجدد اردشیر زاهدی به سفارت ایران در آمریکا صورت گرفته است. کارمندان وزارت خارجه طی جلسه 

هماهنگی دیروز خود قطعنامه صادر کردند و در آن متذکر شدند تا وزارت خارجه ایران رسماً به سفارت آمریکا در ایران و نیز وزارت خارجه آمریکا برکناری اردشیر زاهدی را اعالم نکند به تحصن 
شبانه روزی خود ادامه خواهند داد. 

نخستین، نخست وزیر
شورای انقالب از سوی امام خمینی انتخاب شده است. اما به دالیلی 
اسامی این شورا از سوی امام اعالم نمی شود. اما جلسات مکرر امام 
با شورای انقالب نشان می دهد که گزینه نخستین، نخست وزیر 
ایران، مهندس مهدی بازرگان است. بازرگان به عنوان یکی از 
سیاستمداران قدیمی ایران شناخته می شود. روزنامه های آن روزها 
مهدی بازرگان را این چنین معرفی کردند: »مهندس مهدی بازرگان 
71 ساله است. او از شاگردان دارالمعلمین سابق و از جمله اولین 
کسانی است که در گروه اعزامی محصلین ایرانی به پاریس راهی 
پاریس شدند. معلمی را با تدریس در مدارس و سپس از 1320 در 
دانشگاه تهران آغاز کرد و سال ها استاد کرسی ماشین های حرارتی 
بود.« مهم ترین دوره سیاسی مهدی بازرگان با دکتر مصدق و ملی 
شدن صنعت نفت رقم خورد. او بعد از تبعید امام به پاریس رفت 
و مالقات هایی با امام داشت. داشتن سابقه سیاسی او باعث شد که 
او از جدی ترین گزینه های تشکیل دولت موقت باشد. در بریده 
روزنامه های دوشنبه 16 بهمن ماه 1357 می خوانیم: »از طرفی یک 
خبر تأیید نشده، از سوی آسوشیتد پرس که امروز مخابره شد، 
حاکی از آن بود که، مصاحبه مطبوعاتی مهم امام خمینی، که قرار 
است امروز عصر تشکیل شود و احتماالً امام در آن اسامی اعضای 

شورای انقالب و رئیس دولت منتخب را اعالم کند 
به تعویق افتاده است، چه این مصاحبه انجام شود 
و چه به تعویق افتد از هم اکنون روشن است که 
مهندس بزرگان در دولت انقالب مهم ترین نقش 
را خواهد داشت.«

محمـد عـکاف// بانو سـالم! شـما که دختر رسـول خدایی! شـما که آرامش قلب علی هسـتی! شـما 
که سـکان این جهان در دسـتانتان و شـفاعت امت رسـول خدا به شـما سـپرده شـده اسـت! شـما 
برایمـان بگـو مظلومیـت علـی یعنی چـه؟ شـما برایمان بگـو، در سـال های بعـد رحلت رسـول خدا 
چـه بـر سـر علی آمـد که شـما گفتید همـه زخم هـا و دردهایـم در برابـر درد علی مختصر اسـت؟ 
شـیعه کدامیـن غـم و درد و زخم را سال هاسـت بر دوش می کشـد و هنـوز التیامی بـرای این زخم ها 

ندارد؟
بانـو! شـما برایمـان بگو که سـکوت علـی یعنی چـه؟ رنج علـی یعنی چـه؟ درد علی یعنـی چه؟ تو 
برایمـان بگـو مـوال در سـا ل های خانه نشـینی چـه کشـید از امتـی که قـرار بود جـا پای رسـول خدا 
بگذارنـد امـا کیسـه های سـکه و طالی معاویه قبله شـان را گـم کرد. بانو! شـما بگو معاویـه چه کرد 
بـا عدالـت و علـی؟ چـه کرد بـا راه نبی؟ چه کرد با اسـالم محمـدی )ص(؟ چطور قبلـه آن هایی که 
از رسـول خـدا دم می زدنـد از خانـه علـی به قصـر معاویه چرخیـد؟ بانو! علی سـکوت نکـرد؛ فریاد 
زد امـا ایـن جماعـت گوش هایشـان را صـدای سـکه های معاویه پرکرده بـود. علی با شمشـیر برهنه 
بـرای عدالت خواهـی ایسـتاده بود امـا این جماعت برق اشـرفی های معاویه چشمشـان را کـور کرده 
بـود. چگونـه می شـود بـا شـکم های فربـه از طعام هـای چـرب و شـیرین و چشـم های مسـت خواب 
غفلـت، علـی را دیـد؟ علی را شـنید؟ راسـت می گفـت موال که اگـر به اندازه انگشـتان دسـتم یار و 

همـراه داشـتم ایـن جماعتی که بـه خواب دنیـا رفته اسـت را بیـدار می کردم.
بانـو! مـردم نه تنهـا علـی را دیگـر نمی دیدنـد کـه صـدای توحید کـه از مأذنه هـای مسـجد پدرتان 
بانـگ مـی داد را هـم دیگـر نمی شـنیدند. بانـو! صـدای علی همچنـان می آیـد، اما کسـی صدایش را 

نمی شـنود. می دانیـد چـرا؟ مـا گرفتـاران معاویه های زمانیـم...!

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

دوشنبه 16 بهمن  1396
18 جمادی االول 6/1439 فوریه 2018
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16بهمن1357

روز 16 بهمـن 1357 روز مهمـی بـرای انقـالب بـود. در این روز مراسـم 
معارفـه مهنـدس بـازرگان در آمفی تئاتـر مدرسـه علوی برگـزار و حکم 
نخسـت وزیری دولت موقت ایشـان، رسـماً اعالم شـد. در ابتدای مراسـم 
حضـرت امـام در بیاناتـی با اشـاره به آشـفتگی حاکم بر کشـور، بر لزوم 
غلبـه بـر ایـن آشـفتگی ها تأکیـد کردنـد.  در ایـن روز ده هـا خبرنـگار 
داخلـی و خارجـی، گروه های مختلف مـردم و جمعی از نزدیـکان و یاران 
امـام در سـالن مدرسـه علـوی اجتماع کردند. پـس از بیانـات امام، حکم 
و فرمـان نخسـت وزیری که با اتفاق آرای شـورای انقـالب و تصویب امام 
خمینـی صادر شـده بود، توسـط حجت االسالم والمسـلمین رفسـنجانی در 
حضـور حضـرت امـام و آقـای بـازرگان قرائت شـد. امام خمینـی بعد از 
تعییـن مهـدی بـازرگان به ریاسـت دولـت موقت از مـردم خواسـتند از 

طریـق مطبوعـات و تظاهـرات آرام دربـاره دولت بـازرگان نظر دهند.
بختیـار بـه دنبـال انتخاب بـازرگان به ریاسـت دولـت موقت گفـت: در 
ایـران تنهـا یـک حکومـت وجـود خواهـد داشـت. بـازرگان، در رابطـه 
بـا تهدیـد بختیـار در مـورد نخسـت وزیری دولـت موقـت، گفـت: ایـن 
تهدیدهـا کوچک تـر از آن اسـت که بتوان دربـاره آن اندیشـه کرد. این 
اتفـاق به قـدری مهـم بـود که رادیـو مسـکو برای اعـالم نخسـت وزیری 
بـازرگان برنامـه خـود را قطـع کـرد. همچنیـن در ایـن روز آیـت اهلل 
گلپایگانـی بـا صـدور پیامـی خطـاب بـه ارتـش، از فرماندهـان نظامـی 
خواسـت تـا از رویارویـی و مقابلـه بـا انقالب اسـالمی بپرهیزنـد. اعضای 
شـورای انقـالب، آیـت اهلل دکتـر بهشـتی، آیـت اهلل مطهـری و مهنـدس 
بـازرگان با تماس هـای مداوم بـا فرماندهان ارتش سـعی می کنند ارتش 
را بـدون خونریـزی، متحـد ملـت کننـد. مردم با گل و اشـک و شـعار به 

اسـتقبال ارتشـیان می رونـد.

2

سالم بانو...! )4(

 شام که

دخرت رسول خدایی...!

ویژه نامه  دهه انقالبانقـــــــالب
برای نسل چهارمی ها

1
روزهای سرنوشت ساز
16بهمن 1357 در روزنامه ها چه گذشت؟

3

4

ب در تهران 
ض انقال

اگرچه نب

ل انقالبی 
می تپد، اما شور و حا

شور را 
ی ک

همه استان ها

ن دلیل 
گرفته است، به همی

فرا

شور در 
ی نقاط ک

که از اقص
خبرهایی 

ی انقالب توسط خبرناگران 
روزها

ی 
کمتر از خبرها

مخابره می شود، 

پایتخت نیست


