
4

فاطمـه نیـک |  اگـر از شـما بپرسـند که مهم تریـن نیروی حرکت چیسـت یا این که بـا کمک چه ابـزاری می توان بـه دانش های بزرگ رسـید؟ چـه می گویید؟ 
شـاید خیلی هایتـان از انگیـزه حـرف بزنیـد و بعضی هـا هـم نقـش اطالعات یـا آمـوزگار را از همـه مهم تـر بدانید، امـا آن چـه از اول خلقـت تا حـاال موتور 
حرکـت مـا آدمیزادهـا بـوده و باعث پیشـرفتمان شـده و چراغ هایی در ذهن و دلمان روشـن کرده اسـت، هیچ چیز نیسـت جز پرسـش! این ماجرای پرسـش 
و روحیـه پرسشـگری در یـک دوره هایـی از زندگـی مـا پر رنگ تر هم می شـوند، یکـی از این دوره ها همین سـن و سـالی اسـت که مـا بروبچ نوجـوان در آن 
قـرار گرفته ایـم و بـه گفتـه خودمـان دوز فضولی مان حسـابی باال زده اسـت و بـه همین خاطـر از زمیـن و زمان سـؤال داریم و دلمـان می خواهـد از کار همه 
سـردربیاوریم. به خصـوص کـه پـای چیزهای مهمـی که به سرنوشـتمان گـره خورده باشـند هم در کار باشـند؛ آن وقـت به جز فضولـی، دوز جسـارت مان هم 
می زنـد بـاال و مـدام می خواهیـم سـؤال کنیم و خیلـی هم دوسـت نداریم برای جـواب معطل بمانیـم. یکـی از موضوع هاي سرنوشت سـاز در زندگـی هر کدام 
ما شـرایط کشـوری اسـت کـه در آن زندگی می کنیم، درسـت اسـت که در زمـان انقالب هیچ کـدام از مـا نبوده ایم، امـا در موردش سـؤال های زیـادی داریم، 
چـون هم چنـان در زندگـی مـا و آینده مـان نقـش دارد. برای جواب این سـؤال ها سـراغ افـرادی رفته ایـم. یکی از ایـن افراد آقـای »کمیل خجسـته« بود که 
در نوبـت قبـل بـا ایشـان هم کالم شـدیم و در مـورد آرمان انقـالب و انقالبی بـودن و هزینه هایـی که به  خاطـر آن باید پرداخـت کنیم، صحبـت کرده ایم، حاال 

ادامـه گفت وگـو را با پرسـش در مـورد میـراث انقالب از سـر می گیریم.

ما و میراثی که انقالب برایمان گذاشته

هـر قدمـی کـه گذشـتگان برداشـته اند هرچنـد کوچـک در زندگـی امروز مـا تأثیر گذاشـته 
و نقـش دارد، تأثیـری کـه مـا اسـمش را میـراث گذاشـته ایم که هـم می تواند خوب باشـد و 
هـم بـد! وقتـی صحبـت از حرکت بزرگی بـه اندازه یـک انقالب می شـود این تأثیـر به همان 
انـدازه بزرگ تـر می شـود. از آقای خجسـته درباره تأ ثیر انقـالب در زندگی امروز مـا و میراثی 
کـه بـه ما رسـیده اسـت، می پرسـیم و ایشـان در جـواب می گوینـد: »زمانـی بود کـه دنیا به 
دو قسـمت غربـی و شـرقی تقسـیم شـده بود و شـما بـرای بقـا ناچار بـودی در یکـی از این 
گروه هـا عضـو شـوی و بـه خاطـر این عضو شـدن ناچـار بـودی قانون هایـی را هرچند خالف 
میلـت بپذیـری، امـا انقـالب ما ایـن معادله را در سـطح جهان به هـم زد و گفـت نمی خواهد 
جـزو هیچ کـدام از ایـن گروه هـا باشـد. اول عـده ای آمدنـد و گفتنـد کـه نمی شـود این طـور 
باشـد. پرسـیدیم: چـرا؟ گفتنـد: چـون دیـن توانایـی حرکـت نـدارد. در حالـی کـه در همان 
فضـا انقالبـی بـا نـام خـدا انجـام شـد و بـا ایـن کار بسـیاری از نظرهاي غربـی را پـوچ کرد. 
بعـد آمدنـد گفتنـد کـه دیـن نمی تواند حکومت تشـکیل دهد، بعـد دیدند که بعـد از انقالب 
حکومـت مبتنـی بـر دین تشـکیل شـد و قانون اساسـی هـم بر پایه همان دین نوشـته شـد. 
بـاز هـم خسـته نشـدند و آمدند گفتنـد: دین نمی توانـد امنیت خـودش را حفظ کنـد. اتفاقاً 
همیـن رویکـرد انقـالب اسـالمی بود کـه توانسـت امنیت خـودش را حفظ کند و دسـت آخر 
جنـگ بزرگـی شـکل گرفـت و مـا این جنـگ را بـا همین اوضـاع بردیـم. اولیـن و مهم ترین 
سـرمایه و میراثـی کـه بـرای مـا باقـی مانده اسـت تحقـق همین ماجراسـت و همیـن عزتی 
کـه انقـالب در سـطح جهانی بـرای ما آفریده اسـت. میـراث بعدی ایـن بود که سـال 1368 
بعـد از درگذشـت امـام )ره( روزنامه هـای غربی تیتـر زدند که »ایـران برای اولین بـار از درون 
رهبـر خـود را خواهـد شـناخت«. به جـز این سال هاسـت کـه مـردم می روند پـای صندوق و 
بـه قانـون اساسـی و جمهوری اسـالمی و رئیس جمهـور و مجلـس و... رأی می دهنـد. این که 
مـردم می تواننـد رأی بدهنـد و خودشـان انتخـاب کنند، میراث کمی نیسـت. تا قبـل از دهه 
60 آمریـکا یـا کشـورهای دیگـر بودند که رؤسـای مـا را مشـخص می کردند. قبـل از انقالب 
مـا ارتـش داشـتیم. ارتـش می رفت ُزفار عمـان بـرای این که تعـدادی از مبـارزان علیه حاکم 
عمـان قیـام کردنـد. مـا نـه بـه خاطـر منافـع خودمـان که بـه خاطـر منافـع بیگانـگان کلی 
خسـارت دادیـم. می دانیـد که مـا در جنگ ویتنام برایشـان هواپیما فرسـتادیم؟ همین کاری 
کـه عربسـتان در یمـن می کنـد، پهلـوی در ُزفـار عمـان کـرد. در جنگ شـرق و غـرب ما به 
دسـتور آمریـکا پـول نفـت می دادیم و اسـلحه می گرفتیم بـه خاطر جنگ نیابتـی بین بلوک 

شـرق و غرب.

ارث دوم انقالب چیست؟

حـرف میـراث کـه می شـود بـه آقـای 
خجسـته می گوییـم انـگار ایـن میـراث 
مثـاًل  اسـت؛  نبـوده  مثبـت  همـه اش 
مسـائلی مثـل تحریـم هـم میـراث این 
در  خجسـته  آقـای  هسـتند.  انقـالب 
»ارث  می گویـد:  پرسـش  ایـن  پاسـخ 
دوم انقـالب حرکت به سـمت اسـتقالل 
اقتصـادی اسـت. چرا تحریم می شـویم؟ 
تـا  را تحریـم می کننـد  چـرا کشـورها 
کوتـاه بیاینـد، چـون وابسـته هسـتیم. 
اگـر ایـن وابسـتگی بـه طـور کامـل از 
بیـن بـرود دیگر تحریم معنایـی نخواهد 
مـا  کـه  بدانیـد  اسـت  خـوب  داشـت. 
اولین کشـوری نیسـتیم که این شـرایط 
را تحمـل می کنیـم. اروپایی هـا یـا دیگر 
کشـورها کـه مـا را از ایـن تجربه ها منع 
می کننـد، برای رسـیدن به اسـتقالل از 
این دسـت تجربه هـا داشـته اند؛ مثاًل در 
ابرقـدرت   1814 تـا   1800 سـال های 
عالـم فرانسـه بـود. ناپلئـون انگلسـتان 
می کنـد.  بِـّری  تحریـم  و  محاصـره  را 
ناپلئـون  و  اسـت  جزیـره  انگلسـتان 
اجـازه نمی دهـد هیـچ کشـور اروپایی با 
انگلسـتان وارد تجارت شـود. انگلسـتان 
ایسـتادگی می کند و بعـد از مدتی همه 
تـالش ناپلئـون از بین مـی رود. بـا کنار 
اول  قـدرت  انگلسـتان  ناپلئـون  رفتـن 
اسـتقالل  سـمت  بـه  رفتـن  می شـود. 
اقتصـادی ارث دوم ایـن انقالب اسـت.« 

می شود این ارث را نخواهیم؟

فرزندانـی در تاریـخ بوده انـد کـه میـراث پدرانشـان را 
نخواسـته اند یـا شانه هایشـان تحمـل پذیـرش آن چـه 
پدرانشـان برداشـته، نداشـته اند یـا اصـاًل چرا سـختش 
کنیـم شـاید فرزندی پیدا شـود و بگوید کـه همه این ها 
کـه می گویـی درسـت، امـا راه سـخت اسـت و مـن این 
سـختی را نمی خواهـم، جوابش چـه خواهد بـود؟ آقای 
تاریـخ  این گونـه می گویـد: »در  این بـاره  خجسـته در 
وقتـی اتفاقی رخ می دهد شـما خواسـته یا ناخواسـته با 
آثارش روبه رو می شـوید. ممکن اسـت بگوییـد قبول، اما 
چـرا بایـد تحریـم را تحمل کنیـم؟ خـوب تحریم نقطه 
مقابـل چـه چیزی بـود؟ یا اگـر تحریم نبـود چه چیزی 
بـه جایـش بود؟ اگر نسـل چهـارم این میـراث انقالب را 
نداشـت بـا چیـز دیگـری روبـه رو می شـد. انقـالب مانع 
از چـه چیـزی شـد؟ انقالب سـدی بود کـه اجـازه نداد 
خیلی از چیزها به این نسـل برسـد. خیلی ها خودشـان 
را فـدا کردنـد و نسـل چهارم مدیون آن جان فداهاسـت؛ 
مثالً دوره ای کاپیتوالسـیون در ایران راه افتاد؛ یعنی یک 
ایرانـی خـودش، خانواده اش و ملیتش در کشـور خودش 
پسـت تر از یـک غیرایرانـی بـود. االن در ژاپـن همیـن 
اتفـاق می افتد. سـربازان آمریکایی در ژاپـن از این قانون 
پیـروی می کننـد و اگـر جرمی داشـته باشـند در خارج 
از ژاپن و در آمریکا ممکن اسـت به آن رسـیدگی شـود. 
مثـال بعد همـان جنگیـدن بـرای منافع دیگران اسـت 
کـه به شـما دسـتور می دهنـد که باالتـر توضیـح دادم. 
مثـل کاری که االن عربسـتان می کند و سـرباز و نفتش 
خرج سـالح می شـود که منافع آمریکا در منطقه تأمین 
شـود. همیـن را مقایسـه کنیـد با شـهدای مدافـع حرم 
که برای آرمانشـان و ملتشـان در میدان هسـتند. چقدر 
تفـاوت وجـود دارد؟ همین مدافع حرم امـروز اگر در 45 
سـال پیش بـود و جابه جایی نسـلی صـورت می گرفت، 
بایـد می رفـت در زفـار و از منافع آمریکا دفـاع می کرد.«

نقش ما در برابر این میراث چیست؟

حـاال که خواسـته یـا ناخواسـته با ایـن میراث 
روبـه رو شـده ایم بایـد چـه کنیم؟ ایـن چیزي 
و  می پرسـیم  خجسـته  آقـای  از  کـه  اسـت 
ایشـان در جـواب می گویـد: »مسـئله اصلـی 
بـرای نوجوانی که وارد حوزه اجرا نشـده، درک 
صحنـه اسـت. این که بدانـد چه چیـزی برایش 
بـه ارث گذاشـته  شـده و مبتنـی بر ایـن فهم، 
کنـش روشـنگرانه داشـته باشـد. بایـد نسـبت 
بـه موضـوع توجیـه باشـد و تحلیل درسـتی از 
صحنـه ببینـد تـا وقتـی بزرگ تـر شـد و وارد 
دانشـگاه شـد، قدم هـای درسـت بـرای حـل 
مشـکالت بـردارد و ادامه دهنـده ایـن میـراث 
باشـد؛ مثـاًل اگر تحریم می شـویم و این تحریم 
روی مـا اثـر می گذارد به خاطـر نقاط ضعفمان 
اسـت. شـما االن بایـد تـالش کنید ایـن نقاط 
ضعـف را بـه قـوت تبدیل کنید. مـا نفت فروش 
بودیـم، االن هـم در این مشـکل هسـتیم. همه 
تـالش ایـن اسـت کـه ایـن ریـل عوض شـود. 
نفت فـروش تـا زمانـی اهمیـت دارد کـه نفـت 
داشـته باشـد. ایران قبل از نفت مهم بود، چون 
دروازه ورود بـه هندوسـتانی بـود که نیروی کار 
ارزان داشـت. نسـل چهارم باید چند نسـل بعد 
از خـودش را ببینـد. باالخره دنیـای بدون نفت 
قابل تصـور اسـت. آن چـه می بینـد تحریـم و 
سـختی نیسـت. عـده ای جان فدایـی کردنـد تا 
االن ایـن هسـتیم. شـما هـم بایـد برای نسـل 
بعـد جان فدایـی کنید تا بهتـر از این باشـیم.«

ما نسل چهارمی ها وارثان انقالب هستیم

# پس_میراث_ما_چی...!؟

فرزندانی در تاریخ بوده اند که 
میراث پدرانشان را نخواسته اند یا 

شانه هایشان تحمل پذیرش آن چه 

پدرانشان برداشته، نداشته اند یا اصالً 

چرا سختش کنیم شاید فرزندی پیدا 

شود و بگوید که همه این ها که می گویی 

درست، اما راه سخت است و من 

این سختی را نمی خواهم، جوابش 
چه خواهد بود؟

آسیه سالم

زن در آیینه انقالب
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# پـــــــــس
میراث_ما_چی...!؟

مانسلچهارمیها
وارثانانقالبهستیم

ته با این 
ته یا ناخواس

حاال که خواس

 روبه رو شده ایم باید چه کنیم؟ 
میراث
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جواب می گوید: مسئله اصل

که وارد حوزه اجرا نشده، 
نوجوانی 
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ناوشکن ها کشتی های جنگی سریعی هستند که توان 
و نیروی نظامی باالیی دارند. بیشتر هم برای اسکورت 

)پشتیبانی و دفاع( نیروهای دریایی در برابر شناورهای 
کوچک به اکر برده می شود.    94 متر طول دارد و می تواند 

1420تن بار را با خودش حمل کند

دانشجوی انقالبی

حمیـدحاجـیعبدالوهـابدرسـال1330درمحلـهسـعادتدرمیدانمحمدیهکهقبـاًلبهآنمیداناعـداممیگفتند،متولدشـد.درهمان
سـالبـهدنیـاآمدنـش،پـدرشازدنیارفـتواودورانکودکیونوجوانیاشرابدونپدرسـپریکرد.سـال1350بهسـربازیرفتودوره
آموزشـیاشرادرزاهدانگذراند.سـال1353همدررشـتهمهندسـیتأسیسـاتمکانیکدانشـگاهعلموصنعتپذیرفتهشـد.عبدالوهاب
انقالبـیايبـودکـهدرکودکـی،اعالمیـهپخـشمیکـرد:»دردورانبچگـیچـونسـنباالیـینداشـتم،هنگامپخـشاعالمیهکسـیبهمن
مشـکوکنمیشـد.مغـازهداریدربـازارتهـران،سـمتخیابان15خرداددسـتگاهتکثیرداشـت.مـااعالمیههـایمختلفازجملهپیـامامام
خطـاببـهدانشـجویانرامیآوردیـموده،بیسـتتاازآنراتکثیـرمیکردیـم.«دردوراندانشـجوییهمجزودانشـجوهایمذهبیومبارز
بـود:»دردانشـگاهعلموصنعت،مسـجدیتأسـیسکردنـد.بچههایمذهبیآنجـاخیلیمحدودبودند.آقایهاشـمیرفسـنجانیگاهیدر

آنجـاحضـورمییافـت.یکـیازبرنامههایمسـجددرسهاینهجالبالغـهبود.«
عبدالوهـابدرسـال1353بـهخاطـرفعالیتهایانقالبیاشدسـتگیرشـد.شـکنجهگاهکمیتهمشـترک،جایـیبودکهبدترینشـکنجهها
رادرآنتحمـلکـرد:»شـوکالکتریکـیوسـنجاقزیـرناخنکـردنهمبود.بعضیمواقعسـنجاقرابافنـدکداغمیکردند.اینسـنجاق
سـرخمیشـدوانگشـترامیسـوزاند...همـهبازجوهارزمیکاربودندوبیشترشـانبهفنـونکاراتهمسـلط.طوریضربهمیزدنـدکهاثرش
باقـینمانـد.«اوازبازگشـتامـام)ره(واسـتقرارایشـاندرمدرسـهرفـاههـمخاطراتـیدارد؛خاطراتیکهدربارهاشـتیاقمردمازهرسـن
وگـروهبـهحفاظـتازامـام)ره(اسـت:»درمدرسـهرفـاهکهبودیمپسـربچهتقریبـاًدوازدهسـالهایپیشمنآمـدوباضجـهوزاریاصرار
داشـتکـههـرطورشـدهمیخواهدنگهبانامامباشـد.هرچهبهاوگفتیمتواسـلحهرانمیشناسـیوطـرزکارشرابلدنیسـتیو...حریفش
نشـدیم.باالخرهمجبورشـدمیکقبضهاسـلحه»ام-یک«دسـتاوبدهم.«پسـربچهسـرانجامسـرپسـتبهخوابرفتوباالخرهراضی

شـداسـلحهراتحویلبدهد.
خوردن نامه

مهدیفرهودی،سـال1324درهمدانمتولدشـد،اماازششسـالگیدرتهرانرشـدیافت.تحصیالتشراهمدرمقطعکارشناسـیرشـته
مدیریـتبـهپایـانرسـاند.فعالیتهایسیاسـیاوازهیئتیبهنامهیئتجوانانمتوسـلبـهحضرتعلیاصغـر)ع(آغازشـدودر15خرداد
1342بـهاوجخـودرسـید.آنموقـع،جـوسـنگینبـودوسـاواک،مأمورانـیرابینمردمگذاشـتهبودتـادرصورتمشـاهدهکوچکترین
حرکـتانقالبـیآنرابـهسـاواکخبـربدهنـد.فرهـودیهـمحـسمیکـردتحتنظراسـت:»مـناحسـاسمیکردمکـهوقتیبـهمنزل
میآیـمصبحهـاحـدودسـاعت5آقایـیکهروییـکپیتحلبیروغـن17کیلوییآتشدرسـتمیکـردودرحالیکهعباییبهدوشـش
انداختـهبـودوکالهـیسـبزبـهسـرداشـت،بهحالـتروضهخوانهـایقدیممینشسـتوتاسـاعت9صبـحمیمانـدوبعدمیرفـت.اوتا
چهـارمـاهمـنراکنتـرلمیکرد.«اودردورانسـربازیبازداشـتشـد،امامیخواسـتپیـشازآننامـهایراکهبرادرشبرایشنوشـتهو
درآنبـهمسـائلسیاسـیاشـارهکـردهبـود،نابودکنـد:»داخلپـادگانوقتیازجیپپیادهشـدم،بـهتوالترفتـمونامهرامعـدومکردمو
حتـیقسـمتیازآنراخـوردم،ولـیچـونزیادبودهمهاشرانتوانسـتمبخورم.سـپسباچشـمانبسـتهمنراازداخلشـهرتهـرانبهمحل

زندانکمیتهمشـترکسـاواکوشـهربانیبردند.«
مدتـیبعـدهـمبـهزنـدانقصـرمنتقـلشـد:»وقتـیکـهبهزنـدانقصـرمنتقـلشـدمابتداکلـیمـنرانصیحـتکردنـد؛نمـازجماعت
نمیخوانـی،هـرچیـزیکـهمالقاتیهابرایـتآوردندتنهااسـتفادهمیکنـیوازاینقبیلصحبتهـا.درزنـدانزیرمجموعهایبـهنامکمون
برپـابـود.بعضـیازبچههـاشهرسـتانیبودنـدومالقاتـینداشـتند.وقتـیبرایبچههـایدیگـرمالقاتیمیآمـدومیوهوشـیرینییالباسـی
میآوردنـد،همـهبـاهـمازآنهااسـتفادهمیکردنـد.«فرهودیدرزنـداناوینهمزندانـیبود.اوبعـدازآزادیباکمکیکیازدوسـتانش

بـهخانوادههـایزندانیـانکمـکمالیمیکـردکـهآنموقعبینمـردمرواجداشـت.

زن در آيینه انقالب

آسیه سالم
فرهنـگ هـر جامعه هویـت آن جامعه محسـوب می شـود. زندگی و بقـاي آن جامعه 
بـه فرهنگ آن جامعه بسـتگی دارد. فرهنگ کشـور ایـران در دوران پهلوی برگرفته 
از نظـام و فرهنگـی غربـی بود. در همه مسـائل فرهنگی شـاه به غرب نـگاه می کرد و 
آن را بـدون هیـچ تغییری در کشـور پیـاده می کرد. یکـی از این موارد بحـث نگاه به 
زن در جامعـه بـود. در دوران پهلـوی به زن اصالً ارزشـی داده نمی شـد و اگر ارزشـی 
داده می شـد فقـط بـراي بی بندوبـاری و اسـتفاده ابـزاری بـود و هیچ ارزشـی غیر از 
ایـن بـرای زن قائـل نبودند. حاکمـان وقت نه تنهـا به ارزش هـا، سـنت ها و معتقدات 
جامعـه کـه عمیقاً ریشـه مذهبی داشـت بی اعتنـا بودند بلکـه به روش هـای مختلف 
سـعی در از بیـن بـردن ارزش هـای حاکـم بر جامعـه و جایگزینـی آن ها بـا فرهنگ 

داشتند.  بیگانه 
حاکمان پهلوی با اسـتفاده غلط از کلمـه »آزادی« و تعمیم آن بـه آزادی زن در جامعه 
سـعی داشـتند نشـان دهند از جوامع غربـی چیزی کـم ندارند، اما نمی دانسـتند که 
بـا این کار شـأن و جایگاه واالی انسـانی و معنـوی زن را به پایین کشـانیده و از زنّیت 

زن و ویژگی های جسـمانی او سوء اسـتفاده و زن را اسـتثمار کرده اند.
بـا روی کار آمـدن انقـالب اسـالمی که زنـان جامعه هـم در پیـروزی آن نقش مهمی 
داشـتند، خـط بطالنـی بـه پایان این اسـتثمار کشـیده شـد و زنـان در سـایه قرآن 
و اسـالم توانسـتند هویـت خـود را بازیابنـد و با حفـظ حجـاب، آزادی واقعـی را در 

فضاهـای آموزشـی، فرهنگـی و اجتماعی پیـدا کنند. 
دو دسـتاورد مهم انقالب اسـالمی برای قشـر زنان ایجاد خودباوری و هویت اسـالمی 
اسـت. ایـن دو دسـتاورد باعث شـد تا زنـان فرصت حضـور در جامعه را پیـدا کرده و 

در همـه عرصه ها قـدم بردارند.
زنـان در دوران انقـالب اسـالمی و هشـت سـال دفاع مقدس نقشـی مانـدگار از خود 
بـه جای گذاشـتند و به همگان ثابـت کردند که شـخصیت زن در تبعیـت از الگوهای 
غربـی و مدگرایـی نیسـت بلکه چیزی که بـر اعتبـار و ارزش آن هـا می افزاید غیرت، 

فـداکاری و آرمان های دینی اسـت.
حضـور فعـال زنـان در انقالب، بـاال رفتـن منزلـت آنـان در پذیرش نقش سیاسـی، 
مشـارکت در همـه امور کشـور و در سـطوح مختلـف، اعـم از قانون گـذاری، اجرایی 
و سـایر سـمت های حسـاس کشـور نشـان داد کـه زنـان هـم ماننـد مـردان حقوق 
یکسـانی در جامعـه دارنـد و ایـن یکـی از مهم تریـن دسـتاوردهای انقالب اسـالمی 
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انقـــــــالب

ویژه نامه  دهه انقالب
برای نسل چهارمی ها

حمید حاجی عبدالوهاب 
در سال 1330 در محله 

سعادت در میدان 
محمدیه که قبالً به 

آن میدان اعدام 
می گفتند، متولد شد

سال های رنج

 سال های امید
الهام صالح   |    چهار نفر هستند؛ »حمید حاجی عبدالوهاب«، »مهدی فرهودی«، 

»علی محمدآقا« و »حسن ملک«. آن ها در کتاب »خاطرات مبارزه و زندان« از دستگیری،
 سال های زندان و مبارزات انقالبی شان حرف می زنند. 

خوانشکتاب

پا به رکاب، با سرعت...!
پیشرفت های علمی ایران کشورهای تحریم کننده را هم ناامید کرد

نعیمهموحد|اگرایناولینقسمتیازسلسلهگزارشهایمادربارهدستاوردهایانقالباستکه
میخوانید،اولبایدبگویمخوشآمدیدودومهماینکهوقتیشمانبودیدماباخوانندههاکلیدرباره
تفاوتهایکشورماندرقبلوبعدازانقالبصحبتکردیم.اولبامقایسهمیزانسوادوتحصیالت
مردمشروعکردیمودیدیمکهاینآمارنسبتبهقبلازانقالبتفاوتهایزیادیکردهاست.توسعه
روستاهاوعمرانوآبادانیآنهابهنسبتدورانپهلویوبیشترشدنامکاناتبهداشتیودرمانیدیگر
موضوعاتگزارشمابود.اماازقسمتقبلرسیدهایمبهبحثشیرینپیشرفتهایعلمی.اگربخواهیمهمه
پیشرفتهایایراندرعلوممختلفرابرایتانفهرستکنیمقطعاًاینگزارشبیشترازصدشمارهخواهد
داشت!بههمینخاطرماازچندنمونهازپیشرفتهایبزرگکهایرانمانراکنارکشورهاییکهتاهمینچندوقتپیشفقطخودشانآن
علمراداشتند،قرارمیدهدبرایتانصحبتکنیم.ازپهپاد»شاهد129«گفتیم،ازسلولهایبنیادینوتولد»رویانا«،ازنیروگاهبوشهرو

فناوریتولیدبرقهستهایوازروباتانساننمای»سورنا«کهحتیمیتواندحرفهمبزند.
قسمتدوماینگزارشراهمهمراهماباشید.

120دانشگاهایرانیباکمکیکدیگرناوشکنجمارانراطراحیکردندوساختند.موتوراینناوشکنقراربودازسويکشورفرانسهتولیدبشود،امافرانسه
قطعاتموتورراکاملتحویلدادتامتخصصانایرانیخودشاندستبهکاربشوندباهمهسختیقطعاتموتورراداخلکشورتولیدکنند.اسمجمارانهمدرواقع

نامهمانحسینیهمعروفیاستکهدرکنارخانهامامخمینی)ره(بودوامامدرآنجابامردمدیدارمیکردند

معلم عربی

علـیمحمدآقـا،سـال1330درمحلـهغالمرضـاتختـیخانیآبـادبهدنیـاآمـد.بعدتربهمحلـهنازیآبـادرفتند.دبسـتانرا
درمدرسـهرازیگذرانـدوتـادورهدبیرسـتاندرمدرسـهالهیدربـازاردرسخواندتـادیپلمشراگرفت.اودرمراسـمدعا
درمهدیـهکافـیشـرکتمیکـردوبـهمسـاجدیماننـدسیدالشـهدا)ع(وشـیخعلـیمیرفـت.محمدآقـادردبیرسـتانبه
فعالیتهایـیماننـدپخـشاعالمیـهمشـغولبودومبـارزيانقالبیبهشـمارمیرفت.سـرانجامهـمبهخاطـرفعالیتهایشدر
سـربازخانهدسـتگیرشـد.ازاوبازجویـیکردنـد:»دقیقـاًآنجـاباامام)ره(آشـناشـدم؛یعنیعکسامـامراآوردنـدوگفتند:
میشناسـی؟گفتـم:نـه.گفتنـد:فـالنفـالنشـدهها،شـماهمـهطرفـداراناینهسـتید.تـویسـرمزدنـدوگفتند:توبـااین
صـورتالغـرشـبیهچگواراهسـتی.بهمذهـبچـهکارداری؟...ازمنپرسـیدند:چهکارمیکـردی؟گفتم:مـندرسعربی

خوانـدم.گفتنـد:چـرابهمبارزهکشـیدهشـدی؟گفتـم:منمبـارزهنمیکـردم.عربیمیخوانـدمودرسمـیدادم.«
محمدآقـابـههشـتمـاهزنـداندربنـد3زنـدانقصـرمحکومشـد.درزنـدانبهحدیضعیفشـدهبـودکهموقـعتبعیدبه
زندانمشـهدوقتیوارداتاقرئیسزندانشـد،سـرگیجهداشـت:»وقتیجلویمیزرئیسایسـتادمازمنپرسـید:چیشـده؟
گفتـم:جنـابسـرهنگمـنفقـطمیبینمکهمیزشـمااینطـرفوآنطرفمـیرودودراتاقمیچرخـد.«اوبعـدازآزادی،

فعالیتهایانقالبیاشراادامهدادوبازدسـتگیروشـکنجهشـد.

فناوری های دریایی
پیشـرفت علمـی کشـور مـا فقـط مخصـوص کارهـا و تولیـدات روی زمیـن خاکی نیسـت. پـای این 
پیشـرفت ها حتی به دریا هم باز شـده اسـت. اگر اهل دنبال کردن اخبار باشـید حتماً اسـم ناوشـکن 
جنگـی »جمـاران« به گوشـتان خورده اسـت. اول از همه باید معنی »ناوشـکن« را بدانیم. ناوشـکن ها 
کشـتی های جنگی سـریعی هسـتند که توان و نیروی نظامی باالیی دارند. بیشـتر هم برای اسـکورت 

)پشـتیبانی و دفـاع( نیروهـای دریایـی در برابر شـناورهای کوچک به کار برده می شـود. 
  94 متـر طـول دارد و می توانـد 1420تـن بـار را بـا خودش حمل کنـد. 120دانشـگاه ایرانی با کمک 
یکدیگـر ناوشـکن جمـاران را طراحـی کردند و سـاختند. موتور این ناوشـکن قرار بود از سـوي کشـور 
فرانسـه تولیـد بشـود، امـا فرانسـه قطعات موتـور را کامل تحویـل داد تـا متخصصان ایرانی خودشـان 
دسـت به کار بشـوند بـا همه سـختی قطعات موتـور را داخل کشـور تولید کنند. اسـم جمـاران هم در 

واقـع نام همان حسـینیه معروفی اسـت که در کنـار خانه امام 
خمینـی)ره( بـود و امـام در آن جـا بـا مـردم دیـدار می کردند. 
نیـروی دریایـی ارتـش ایران نـاوي بزرگ تـر از جمـاران هم به 
اسـم »خلیـج فـارس« دارد. ایـن ناو بیشـتر آموزشـی اسـت و 
می توانـد تعـداد زیـادی نیرو با خـود حمل کند تـا از نزدیک با 

شـرایط رزمی در دریا آشـنا بشـوند.
هیچ ملتی در دنیا نیسـت که دوسـت نداشـته باشـد مسـتقل باشـد و بـرای برآورده کـردن نیازهـای اساسـی اش به دیگـران نیازمند 
نباشـد. پیشـرفت در علـوم مختلـف ازجملـه کارهایی اسـت کـه باعث می شـود نیاز مـا به کشـورهای دیگـر به خصـوص آن هایی که 
بـا جمهوری اسـالمی دشـمن هسـتند کمتر شـود. همان هایی کـه در طـول همه این چهل سـالی کـه از پیـروزی انقالب گذشـته انواع 
تحریم هـا را بـرای ایـران بـه کار بردند تا ایـران مثل زمان پهلـوی و حتی دوران قبل از آن کشـوری وابسـته و تأثیرپذیر از آن ها بشـود. 
علـت این کـه رسـیدن به ایـن پیشـرفت های علمـی در دوران قبـل از انقالب بـرای حکومت ها مهـم نبود، یکی ایـن بود که بـه توانایی 
دانشـمندان و حتـی جوانـان ایرانـی باور نداشـتند و این کارها را فقط مخصوص کشـورهای پیشـرفته می دانسـتند و دیگـر این که خود 
را وابسـته و نیازمنـد بـه کشـورهای بزرگ می دانسـتند و فکـر می کردند اگـر حمایت های آن هـا نباشـد نمی توانند کشـورداری کنند. 
تفکـری کـه امـام خمینـی)ره( و پیـروزی انقالب به شـدت بـا آن مبـارزه کردند تا بـه روزهایی برسـیم کـه کشـورهای تحریم کننده از 
بی اثـر بـودن تحریم هـا بـرای ایرانی هـا بگوینـد. البته پیشـرفت و دسـت یافتن بـه علـوم مختلف تمامـی نـدارد و این ماجـرا هر روز 

داشـت. خواهد  ادامه 

 بوی

پیرشفت

1
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خاطرات مبارزه و زندان: خاطرات حمید
 حاجی عبدالوهاب، مهدی فرهودی، علی
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 تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مؤسسه
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عمل بدون بی حسی

حسـنملـک،متولـدسـال1317اسـتودرخانـوادهایمتوسـطدرکنبهدنیـاآمد.
درسهسـالگیپـدرشراازدسـتدادوازدهسـالگیزیـرنظرداییهایـشمعماریرا
یـادگرفت.ملـکهمفعالیتهـایانقالبیانجاممـیداد؛فعالیتهاییمانندجاسـازی
کلـت،نارنجـکوپاکـتمـوادمنفجـره.سـرانجامهـمدسـتگیرو35روزدرسـلول
انفرادیکمیتهمشـترکزندانیبودوشـرایطسـختیراتحملکرد:»مـن18روزلب
بـهغـذانـزدم،چـوندرحالمـردنبـودم،نمیتوانسـتمغذابخـورم.بهسـختیکتک
خـوردهبـودمورویزمیـنسـینهخیزمیرفتـم.درعـرض35روزآنقـدرشـوکبـه
مـنواردکردنـدوزیرآپولوگذاشـتند،دسـتهایمراپـرسکردندکـهکالمیازمن

بشـنوند،امـادیدندفایـدهایندارد.«
ملـکآنقدرشـالقخوردهبـودکهپاهایشورمکـردهبود.باالخرهمجبورشـدنداوو
دونفـردیگـررابهبیمارسـتانببرند:»پزشـکگفـت:میخواهمباقیچیگوشـتهای
اضافـیپایـترابردارموخیلیدرددارد.گفتم:مسـئلهاینیسـت...اوهمنامردینکرد

وقیچـیرابرداشـتوبـهجانمنافتـاد...حینعملمـدامدادمیزدم...«
اودرزنـدانقـزلحصـارهمـراهگـروهدیگـریاززندانیـاناعتصابکردتـاوضعیت
غـذاوشـرایطزنـدانبهبـودپیـداکند:»قرارشـدروزیسـهنفـرازبچههابـرایغذا
پختـنبـهآشـپزخانهبرونـدوبـهاینترتیبآشـپزخانهبهدسـتمـاافتـاد...«بعداز
آزادی،شـرکتدرراهپیماییهـاراتـرکنکـرد.انقـالبهـمکـهپیروزشـد،بهجبهه

رفت.

ویژه نامه  دهه انقالب
برای نسل چهارمی ها

علی محمدآقا، سال 
1330 در محله غالمرضا 
تختی خانی آباد به 

دنیا آمد. بعدتر به محله 
نازی آباد رفتند. 

دبستان را در مدرسه 
رازی گذراند و 

تا دوره دبیرستان 
در مدرسه الهی در 

بازار درس خواند تا 
دیپلمش را گرفت

مهدی فرهودی، سال 
1324 در همدان متولد شد، اما 

از شش سالگی در تهران رشد 
یافت. تحصیالتش را هم در 

مقطع اکرشناسی رشته مدیریت 
به پایان رساند. فعالیت های 

سیاسی او از هیئتی به نام 
هیئت جوانان متوسل به 

حضرت علی اصغر)ع( آغاز 
شد و در 15 خرداد 1342 به اوج 

خود رسید

سال های رنج

 سال های امید
الهام صالح   |    چهار نفر هستند؛ »حمید حاجی عبدالوهاب«، »مهدی فرهودی«، 

»علی محمدآقا« و »حسن ملک«. آن ها در کتاب »خاطرات مبارزه و زندان« از دستگیری،
 سال های زندان و مبارزات انقالبی شان حرف می زنند. 

4خوانشکتاب

پا به رکاب، با سرعت...!
پیشرفت های علمی ایران کشورهای تحریم کننده را هم ناامید کرد

فضاحرفهاییزیادیبرایگفتندارد. ازرویآببهفضامیرویم!جاییکهبازهمبهتسخیرعلمایرانیهادرآمدهوحاالکشورماهمدرفناوریهایمربوطبههواـ
کشورهایپیشرودرزمینهفناوریفضاییبرایاینکهبتوانندبهعلمخودازفضااضافهکنندوهمیشهدرجریانباشندکهدرجوبیروناززمینچهخبراستوچه
ميگذرد،ماهوارههاییرابهفضاپرتابمیکنند

معلم عربی

علـیمحمدآقـا،سـال1330درمحلـهغالمرضـاتختـیخانیآبـادبهدنیـاآمـد.بعدتربهمحلـهنازیآبـادرفتند.دبسـتانرا
درمدرسـهرازیگذرانـدوتـادورهدبیرسـتاندرمدرسـهالهیدربـازاردرسخواندتـادیپلمشراگرفت.اودرمراسـمدعا
درمهدیـهکافـیشـرکتمیکـردوبـهمسـاجدیماننـدسیدالشـهدا)ع(وشـیخعلـیمیرفـت.محمدآقـادردبیرسـتانبه
فعالیتهایـیماننـدپخـشاعالمیـهمشـغولبودومبـارزيانقالبیبهشـمارمیرفت.سـرانجامهـمبهخاطـرفعالیتهایشدر
سـربازخانهدسـتگیرشـد.ازاوبازجویـیکردنـد:»دقیقـاًآنجـاباامام)ره(آشـناشـدم؛یعنیعکسامـامراآوردنـدوگفتند:
میشناسـی؟گفتـم:نـه.گفتنـد:فـالنفـالنشـدهها،شـماهمـهطرفـداراناینهسـتید.تـویسـرمزدنـدوگفتند:توبـااین
صـورتالغـرشـبیهچگواراهسـتی.بهمذهـبچـهکارداری؟...ازمنپرسـیدند:چهکارمیکـردی؟گفتم:مـندرسعربی

خوانـدم.گفتنـد:چـرابهمبارزهکشـیدهشـدی؟گفتـم:منمبـارزهنمیکـردم.عربیمیخوانـدمودرسمـیدادم.«
محمدآقـابـههشـتمـاهزنـداندربنـد3زنـدانقصـرمحکومشـد.درزنـدانبهحدیضعیفشـدهبـودکهموقـعتبعیدبه
زندانمشـهدوقتیوارداتاقرئیسزندانشـد،سـرگیجهداشـت:»وقتیجلویمیزرئیسایسـتادمازمنپرسـید:چیشـده؟
گفتـم:جنـابسـرهنگمـنفقـطمیبینمکهمیزشـمااینطـرفوآنطرفمـیرودودراتاقمیچرخـد.«اوبعـدازآزادی،

فعالیتهایانقالبیاشراادامهدادوبازدسـتگیروشـکنجهشـد.

3

فناوری های فضایی
از روی آب بـه فضـا می رویـم! جایـی کـه بـاز هم به تسـخیر علـم ایرانی هـا درآمده و 
حـاال کشـور مـا هـم در فناوری هـای مربـوط بـه هـواـ  فضـا حرف هایی زیـادی برای 
گفتـن دارد. کشـورهای پیشـرو در زمینه فنـاوری فضایی برای این کـه بتوانند به علم 
خـود از فضـا اضافـه کنند و همیشـه در جریان باشـند کـه در جو بیـرون از زمین چه 
خبـر اسـت و چـه مي گـذرد، ماهواره هایی را بـه فضا پرتـاب می کنند. ایـن ماهواره ها 
کـه چندیـن نوع دارد و معموالً کارشـان ارسـال اطالعات از فضا به ایسـتگاه های روی 
زمیـن اسـت. ایـن اطالعـات باعث پیشـرفت هر کشـوری در علـوم فضایی می شـود. 
ماهـواره »امیـد« اولیـن ماهواره ایرانی اسـت که همـه تجهیزاتش در سـازمان فضایی 
ایـران طراحـی شـد و در سـال 1387 بـه فضا فرسـتاده شـد. نکته مهم در فرسـتادن 
ماهـواره بـه فضـا این اسـت که آن ماهواره درسـت در مـدار زمین قرار بگیـرد و بتواند 
کار اطالعاتـی اش را انجـام بدهـد. امید موفق به این کار شـد و بـرای اولین بار در تاریخ 
یـک ماهواره بـر ایرانـی هـم در مدار زمین بـه گردش درآمـد؛ البته قبل از آن روسـیه 
ماهـواره اي بـه نـام »سـینا 1« بـرای اهـداف فضایـی ایـران و به نام کشـور مـا به فضا 
فرسـتاده بـود، امـا تفـاوت امید در این بـود که به وسـیله متخصصان خودمـان تولید 
و بـه فضـا فرسـتاده شـد. هم چنیـن امیـد بـه وسـیله یـک ماهواره بـر ایرانی به اسـم 
»سـفیر« به فضا فرسـتاده شـد. در علـوم فضایی این کـه ماهواره بر برای چه کشـوری 
باشـد هـم خیلـی مهـم اسـت، چـون اسـاس کار پرتـاب ماهـواره را ماهواره بـر انجام 
می دهـد. ایـران ماهواره بر امید را در دو نسـل سـاخته اسـت که تابه حـال ماهواره های 

امیـد، »رصـد« و »نوید« را به فضا فرسـتاده اسـت

موجودات زنده در فضا
کار پیشـرفت ایـران در علـوم هواـ  فضا به همین جا ختم نمی شـود. یکـی از افتخارات 
کشـورهایی مثـل آمریـکا و روسـیه که در علوم فضایی پیشـرفته هسـتند این اسـت 
کـه توانسـته اند انسـان یعنی موجود زنـده اي را به فضا بفرسـتند.  ایران نیـز در اولین 
گام ارسـال موجـود زنـده به فضـا که زنده ماندنـش در بیرون از جـو زمین اصلی ترین 
نکتـه آن اسـت، میمونـي را بـه فضا فرسـتاد. ماهـواره اي به اسـم »کاوشـگر« وظیفه 
داشـت که میمونی به اسـم »پیشـگام« را به فضا بفرسـتد. روز 9 بهمن 1391 میمون 
ماده اي که سـه سـال سـن داشـت با شـرایط خاصـی در ماهواره بر ایرانی قـرار گرفت 
و ماهـواره بـه مدار زمین ارسـال شـد. میمون پیشـگام یک کپسـول زیسـتی داشـت 
کـه می توانسـت او را 20دقیقـه در ماهواره بـر و در فضای خارج از جـو زمین زنده نگه 
دارد. ایـن اتفـاق هم افتاد و پیشـگام سـالم و زنده به همراه ماهواره به زمین برگشـت.

ایـن پیشـرفت فضایـی ایران ماننـد بمب خبـری در دنیا سـروصدا کرد و رسـانه های 
خارجـی به خصـوص رسـانه های غربی مدت هـا درباره آن بـه عنوان دسـتاورد بزرگي 
بـرای ایـران صحبـت می کردنـد. البتـه رسـانه های غربـی شـیطنت هایی هـم کردند 
کـه بـا اسـتفاده از تصاویـری از میمونـی کـه در آزمایش هـاي قبلـی ایـران اسـتفاده 
شـده بـود، ادعـا کردنـد کـه پیشـگام زنـده بـه زمیـن برنگشـته و ایرانی هـا میمون 
دیگـري را بـه جـای او به رسـانه ها نشـان دادند. اما چنـد روز بعد از ایـن صحبت ها، 

سـازمان فضایی ایران و پژوهشـکده سـامانه های فضانوردی، فیلم کامل 
پرتاب کاوشـگر پیشـگام را روی سـایت خود قرار دادند. این فیلم همه 
ادعاهـای رسـانه های غربـی را رد کـرد، چـون ظاهری که بعـد از فرود 
ماهـواره از پیشـگام نشـان داده شـده بـود هیـچ تفاوتی بـا میمونی که 
در ماهـواره بـود، نداشـت. بعد از این چند رسـانه غربـی هم گفتند که 
وقتـی ایـران می توانـد بـا این همـه تحریـم، موجـود زنـده اي بـه فضـا 
ارسـال کنـد؛ یعنـی تحریم ها هیچ فایـده ای ندارد و ایـن همان چیزی 
بـود کـه ایران می خواسـت با پیشـرفت های علمـی خود بـه دنیا ثابت 

. کند

موشک های دوربرد
از همـه این هـا کـه بگذریـم بـه فنـاوری موشـک های دوربـرد می رسـیم؛ یعنـی 
موشـک هایی کـه می توانند تـا فاصله زیـادی پرتاب بشـوند و به هدف بخورنـد. ایران 
دو نوع موشـک دوربرد مجهز و پیشـرفته تولید کرده اسـت: »شـهاب3« و »سـجیل«. 
شـهاب 3 از نوع موشـک های بالسـتیک یا همان دوربرد اسـت. ویژگی این موشـک ها 
ایـن اسـت کـه می توانند تـا ارتفاع زیـادی اوج بگیرند و بعـد از آن مانند یک سـقوط 

آزاد بـه هـدف اصابـت کنـد؛ البته بـا هدایت صحیح.
سـجیل هم از نوع موشـک های بالستیک اسـت که متخصصان ایرانی آن را ساخته اند. 
روز چهارشـنبه 24آذر1388، تلویزیون تصاویر آزمایش موفقیت آمیز سـجیل را پخش 
کرد. اسـم سـجیل از آیات قرآن گرفته شـده و اشـاره به سـنگ هایی دارد که پرندگان 
مأمـور خدا بر سـر سـپاهیان فیل سـوار ابرهـه که می خواسـتند خانه کعبـه را خراب 
کنند، پرتاب کردند. سـاخت موشـک های دوربرد شـهاب3 و سـجیل موجی از ترس 
را بـه جـان سـران رژیـم صهیونیسـتی انداخـت و آن ها بارهـا از این که موشـک های 

ایـران می تواند تا اسـرائیل هم برسـد، ابـراز نگرانی کردند.

هیچ ملتی در دنیا نیسـت که دوسـت نداشـته باشـد مسـتقل باشـد و بـرای برآورده کـردن نیازهـای اساسـی اش به دیگـران نیازمند 
نباشـد. پیشـرفت در علـوم مختلـف ازجملـه کارهایی اسـت کـه باعث می شـود نیاز مـا به کشـورهای دیگـر به خصـوص آن هایی که 
بـا جمهوری اسـالمی دشـمن هسـتند کمتر شـود. همان هایی کـه در طـول همه این چهل سـالی کـه از پیـروزی انقالب گذشـته انواع 
تحریم هـا را بـرای ایـران بـه کار بردند تا ایـران مثل زمان پهلـوی و حتی دوران قبل از آن کشـوری وابسـته و تأثیرپذیر از آن ها بشـود. 
علـت این کـه رسـیدن به ایـن پیشـرفت های علمـی در دوران قبـل از انقالب بـرای حکومت ها مهـم نبود، یکی ایـن بود که بـه توانایی 
دانشـمندان و حتـی جوانـان ایرانـی باور نداشـتند و این کارها را فقط مخصوص کشـورهای پیشـرفته می دانسـتند و دیگـر این که خود 
را وابسـته و نیازمنـد بـه کشـورهای بزرگ می دانسـتند و فکـر می کردند اگـر حمایت های آن هـا نباشـد نمی توانند کشـورداری کنند. 
تفکـری کـه امـام خمینـی)ره( و پیـروزی انقالب به شـدت بـا آن مبـارزه کردند تا بـه روزهایی برسـیم کـه کشـورهای تحریم کننده از 
بی اثـر بـودن تحریم هـا بـرای ایرانی هـا بگوینـد. البته پیشـرفت و دسـت یافتن بـه علـوم مختلف تمامـی نـدارد و این ماجـرا هر روز 

داشـت. خواهد  ادامه 
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بایدطلبکنیمبهوامازغریبهها
هرگاماینسفرپرعطررسیدناست

اینرابپرسگامبهگامازغریبهها

منباغریبههایتوبیگانهنیستم
منهمپراستخاطرههامازغریبهها

شایستهنیستمولیایندلشکستهرا
گاهیبهلطفخویشبنامازغریبهها

نخستین شوک انقالب
انتخابمهندسمهدیبازرگانبهعنواننخستوزیر
دولتموقت،فضایکشورراتحتتأثیرقرارداده

است.ازیکطرفپیامهایتبریکاصنافونهادهاو
دعوتگروههابهتجمعوراهپیماییوازسویدیگر

واکنشهایمنفیبختیاربهاینانتخاب،شرایطجامعه
رادستخوشتغییرکردهاست.درگزارشروزنامههایسهشنبه17
بهمنماهآمدهاست:ازبعدازظهرروزگذشته،اجتماعاتگوناگونیدر
نقاطمختلفتهرانبرپاشدکهباآنکهشکلنگرفتهبودولیمباحثات
زیادیبهدنبالداشت.باتوجهبهاینکهمصاحبهامامومفادآناعالم

نشدهبود،هنوزازموضوعدرپردهابهامسخنگفتهمیشد،امازمانیکه
متنمصاحبهازطریقرسانههاوهمینطورخبرگزاریهایجهاناعالم

شد،اجتماعاتامروزدرنقاطمختلفتهرانبرپاشد.

یک عکس تاریخی
درمیانبریدهجرایدروزسهشنبه17بهمنماه

1357یکعکستاریخیرادیدمکهدرزیرعکس
نوشتهشدهبود:»امروزمجلسدرمیانشدیدترین
تدابیرامنیتیتشکیلجلسهدادوباوجوداستقرار

واحدهاینظامیتظاهراتجلویآنازطرفمردم
جریانداشت.«

تشکر امام از مردم
درمیانصفحاتروزنامههای17بهمن
1357خبرتشکرامامازمردمرادیدم

کهبرایمجالببوددرپیامامامآمدهبود:
»اینجانبازکلیهکسانیکهپسازبازگشت
منبهایرانبهوسیلهتلگراف،نامهومطبوعات
تبریکگفتهیاشکرگزاریواظهارمحبت،وفاداری،قدردانی

وهمبستگیکردهاندتشکرمیکنموپیروزیهمهرادرغلبهبر
دشمناناسالمومسلمینوبرقرارساختنجمهوریاسالمیاز

خداوندمتعالخواستارم.«

آگهی های خواندنی
آگهیهایخواندنیدرکنارمطالبداغو

سیاسیروزنامههایبهمن1357،قابلتوجه
است.دیدنوخواندنآگهیهاوپیامهاییکه
ازسویمردمواصنافدرروزنامههامنتشر
میشدبهاندازهمطالبسیاسیآنروزها

خاطرهانگیزاست.ازتشکرمردمبرایپذیراییاهالییکمحله
ازمهمانانروزورودامامبهکشورتاعدهایازپزشکانکهبه
مناسبتورودامامبهکشوریکهفتهمردمرارایگانویزیت

کردند.نمونههایجالبآنراببینید...

تظاهرات به مجلس کشید
تظاهراتدرحمایتازتصمیمامام
خمینیازمیدانبهارستانبهمقابل
مجلسکشید،دربریدهجرایدآن

روزهاآمدهاست:حدودساعت10و
30دقیقه،جمعیتیکهتعدادشانبیش
ازدههزارنفربودازبهارستانبهطرف

مجلسحرکتکردندودرحالیکهشعارمیدادند:
»بختیار،بختیارمنتخباجنبیاست،بازرگانبازرگان
منتخبخمینیاست،مقابلمجلستوقفکردند.در
اینلحظهنزدیکبهچهلفروندهلیکوپتردرآسمان
بهپروازدرآمدندوبافاصلهنسبتاًکمباالیمجلسو
سرجمعیتبهچرخیدنمشغولشدند.تعدادیازاین

هلیکوپترهاراکتاندازبودندوازباالکنترلاوضاعرابر
عهدهداشتند.تظاهرکنندگاننیزبامشاهدههلیکوپترها

مشتهایگرهکردهخودرابهآسمانبلندکردهو
فریادزدند:»بهگفتهخمینیارتشبرادرماست.«

تظاهرکنندگانهمچنینشاخههایگلسرخبهسربازان
کهمسلحوآمادهدستوربودنداهداکردندومرتباًبه

آنهامیگفتندارتشبرادرماست.

راهپیمایی در حمایت از تصمیم امام 
درمیانبریدهجراید17بهمن1357گزارشراهپیماییمردمدرحمایتازتصمیمامام
وشورایانقالبرامیبینم:»فرمانامامخمینیدرموردگزینشمهندسمهدیبازرگان
بهعنواننخستوزیرانقالبدرسراسرایرانبازتابگستردهاییافتودیشبوامروز
میلیونهانفردرشهرهایکوچکوبزرگکشورباراهانداختنتظاهراتخیابانیانتخابامام
خمینیراتأییدکردندوهواداریخودراازمهدیبازرگاناعالمداشتند.دیشببااعالماین
خبرکهمهندسمهدیبازرگانازسویامامخمینی،مأمورتشکیلکابینهشدهاستدرتبریز
وقمچندصدهزارنفردرکوچههاوخیابانهامیتینگهایبزرگیتشکیلدادندوچندین
نفرباسخنرانیمبسوطدرموردحکومتاسالمی،گزینشمهندسمهدیبازرگانرابهعنوان
نخستوزیرانقالبیایرانبرایپایانبخشیدنبهبحرانکنونیکشوربهفالنیکگرفتند.

صبحامروزنیزدرشهرهایمشهد،قم،شیراز،اصفهان،اهواز،کرمانشاه
ودیگرشهرهایایران،میلیونهانفربابهراهانداختنتظاهراتخیابانی،
درحالیکهعکسهایبزرگیازحضرتآیتاهللالعظمیخمینیومهندس
مهدیبازرگاندردستداشتندبههواداریازمهندسبازرگانشعار
دادندوخواستاربرکناریبختیارشدند.«

محمـدعـکاف|فاطمـیبـودن،مانندحسـینیبـودنوزینبیبودناسـت.یعنـیمـردوزنندارد.
همانطـورکـهیـکزنمیتواندحسـینیباشـد،یعنیراهوروشـیکهحضـرتسیدالشـهدا)ع(در
زندگـیداشـتهراسـرلوحهزندگیاشقراردهـد،یکمردهـممیتواندفاطمیباشـد.فاطمیبودن
وفاطمـیماندنالبتهشـرطوشـروطیهـمدارد.یکیازخصوصیتهایبارزحضـرتصدیقهطاهره
)س(توجـهبـههمسـایگانبود.ایشـانهمیشـههمسایگانشـانرابهخودشـانوخانوادهشـانمقدم
میداشـتهاندتـاجایـیکههنـگامعبـادت،ابتدابـرایهمسایگانشـاندعـامیکردنـدوهنگامیکه
فرزنـدانایشـانمیپرسـندکـهچـراهمیشـههنـگامعبـادتبـرایهمسـایگاندعـامیکنیـد؟

میفرماینـد:»اولهمسـایهبعـدخانه«
رعایـتحـالهمسـایگانوتوجـهبهحـالآنانازخصوصیـاتمهمحضـرتزهرا)س(بودهاسـت.
اینکـهبـههمسـایگاناحتـرامبگذارندوچنانچههمسـایهایمشـکلیبرایشپیشمیآمـدبانوبرای
حـلمشـکالتآنهـاازهیچتالشـیدریغنمیکـرد.بههرحالطبیعیاسـتپیامبریکـهبهرحمت
ومهربانـیمعـروفاسـت،دختـریماننـدفاطمـه)س(تربیتکندکهمانندپدرنسـبتبـهدیگران
مهربـانوبـاگذشـتباشـد.هنگامیکـهبانـوبـهدسـتخودشـانگنـدمراآردوبرایاهـلخانه
نانوایـیمیکردنـد،همسـایگاننیـزازطعمخـوشنانفاطمـه)س(بهرهمنـدمیشـدند.هنگامیکه
بانـوغذایـیراطبـخمیکـردحتمـاًهمسـایگانهـمازدسـتپختبانوبهرهمنـدمیشـدند.لطفو
مهربانـیبانـونهتنهاشـاملحالهمسـایگانمیشـدبلکهفقـراونیازمندانهـمراهخانهعلـی)ع(و
فاطمـه)س(رابلـدبودنـدوبـرایحلمشکالتشـانبهآنهامراجعـهمیکردند.حاالمنوشـماباید
ببینیـمکـهدرمسـیرزندگیمانچقـدرمیتوانیممانندحضرتزهـرا)س(باهمسـایگانبامهربانی

ولطـفرفتـارکنیم؟چقدرهمسـایهخوبیهسـتیمودرادایحقهمسـایگانموفقیم؟

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

سه شنبه 17 بهمن  1396
19 جمادی االول 6/1439 فوریه 2018

ان
جو

 نو
مه

می
ض



تقــــــــــــــــــــــــــویم را ورق بـــــــــــــــــــــــــزن
17بهمن1357

صبـحامـروزسهشـنبه17بهمـن1357،غـرشفانتومهـایجنگـیدر
آسـمانتهـرانبـهگـوشمیرسـید.ماجرایـیکـهازابتـدایورودامام
خمینـیبـهایـرانبیسـابقهبـود.همچنیـنصبحامـروزمجلسشـورای
ملـیبـاتوجهبهاینکهبیـشازچهلنفرازنمایندگاناسـتعفادادهبودند
شـروعبـهکارکـردوبختیـارنخسـتوزیررژیمپهلـویدراینجلسـه
حضـوریافـت.درجلسـهامروزمجلـسدوالیحهیکیانحاللسـاواکو
دیگـریتعقیـبودسـتگیریامـراووزرایپیشـین)ازسـال1341(که
مرتکـبخالفهـایغیرقانونـیومردمیشـدهبودندبهتصویبرسـید.
همچنیـنبختیـاردرسـخنرانیمجلـسشـوراگفـت:دولـتموقـتتـا
شـوخیوحـرفاسـت،تحمـلمیکنم...ولیچنانچـهبخواهدبـهحالت

جـدیبـهفعالیـتادامـهدهـد،آنوقتبـااومقابلـهخواهـمکرد.
درجلسـهصبـحامـروزمجلـسدکتـرسـعید،رئیـسمجلـسشـورا،
بازگشـتامـامخمینـیراخوشآمـدوتبریـکگفـت.ازدیگـروقایـع
امـروزخبـرراهپیمایـیدرحمایـتازبازرگانبـود،باتوجهبـهفرمایش
امـاممبنیبـرراهپیماییعمومیدرتأییددولتبـازرگان،موجراهپیمایی
مردمسراسـرکشـوررافراگرفت.امامخمینیدرسـخنانیاعالمکردند:
کارعاقالنـهومفیـدبـهحـالکشـورایناسـتکـهبختیـاروارتشدر
مقابلانقالباسـالمی،عکسالعملیمثبتداشـتهباشـند.همچنینامروز
جامعـهروحانیـتمبـارزتهـراندراطالعیـهایمـردمرادعـوتکـردتا
روزنوزدهـمبهمنمـاه،بـاشـرکتدرتظاهراتـیگسـتردهحمایتخود
راازمهنـدسبـازرگاناعالمکنند.تشـکلهایسیاسـیدیگـرینیزدر
اطالعیههایـیبـاایـنمضمـونبهضـرورتشـرکتمـردمدرتظاهرات
نوزدهـمبهمنمـاهتأکیـدکردنـد.تظاهـراتمـردمزاهـداننیـزکهبه
پشـتیبانیدولـتمهندسبازرگانبرگزارشـد،موردهجـومقرارگرفت.
درایـنحادثـهحـدودشـصتودونفرکشـتهیازخمـیشـدند.ازدیگر
اتفاقـاتجالـبامـروزحذفسـوگندووفاداریبهشـاهدرارتـشبودو
درمراسـمفارغالتحصیلیدانشـجویاندانشکدهافسـری،افسرانجواناز

سـوگندوفـاداریبهشـاهمعافشـدند.
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فاطمی بودن

ویژه نامه  دهه انقالبانقـــــــالب
برای نسل چهارمی ها

انقالب، گام به گام
17بهمن 1357 در روزنامه ها چه گذشت؟
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