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براى دوسـت داشـتن همیشـه دو مسـیر وجود دارد؛ یک مسیر 
راه ایـن اسـت کـه شـما در خانـواده اى بـه دنیـا مى آییـد و 
کنارشـان قـد مى کشـید و به خاطر ایـن هم خونى بـا هم پیوند 
داریـد و تـا دنیـا دنیاسـت بـه هم وصـل هسـتید و همدیگر را 
دوسـت داریـد یـا این کـه با کسـى رفیق مى شـوید و سـال ها 
رفاقت تـان ادامـه پیـدا مى کنـد و کنـار هـم بـه تجربه هـاى 
مشـترکى مى رسـید و به خاطر همین خاطرات مشـترك به هم 
پیونـد مى خوریـد و گاه عمـر دوسـتى تان تـا پایان عمـر ادامه 
پیـدا مى کنـد، اما همیشـه همه چیـز این طـور سرراسـت اتفاق 
نمى افتـد، گاه بـه کسـى عالقه منـد مى شـوید یـا بـه ماجرایى 
پیونـد مى خوریـد کـه خیلى پیـش از شـما دنیا آمـده و از دنیا 
رفتـه اسـت یا سـال ها قبل از آن که شـما به دنیا بیاییـد، اتفاق 
افتـاده اسـت. این جور وقت ها مسـیر سـخت و متفاوتـى را طى 
مى کنیـد، امـا بـه نتیجه هـاى درخشـانى مى رسـید؛ نمونـه اش 
عالقـه اى اسـت کـه مـا بـه بـزرگان و قهرمان هاى کشـورمان 
داریـم یـا پیونـدى که بـا حادثه هـاى دینى یـا ملـى در خیلى 
سـال قبـل داریم. این جـور پیوندهـا و عالقه ها معموالً با سـؤال 
و کنجـکاوى شـروع مى شـوند. سـؤال هایى کـه گاه ممکـن 
اسـت تلـخ و تند هم باشـند، امـا معموالً بـه اتفاق هاى روشـن 
ایـن روزهـا بیشـتر  و آشـنایى هاى شـیرین ختـم مى شـوند. 
سـؤال هاى مـا بروبـچ نوجـوان در مـورد اتفـاق عظیمى اسـت 
کـه در چهل سـال گذشـته اتفـاق افتاده و سـبک زندگى ما را 
متفـاوت کرده اسـت. به همیـن خاطر سـراغ افـرادى رفته ایم 
کـه شـاید چنـدان از ما دور نباشـند و جزو نسـل سـومى ها به 
حسـاب بیایند، اما قد و قواره فکرشـان به خاطر سـؤال بیشـتر 
و مطالعـه عمیق تـر از مـا بلندتـر اسـت و به خاطـر تجربه هاى 
را مى فهمنـد  مـا  و سـؤال هاى  ماسـت  بـا  دلشـان  مشـترك 
آقـاى افـراد  ایـن  از  یکـى  مى دهنـد.  پاسـخ  حوصلـه  بـا  و 

«عبدالمطهـر محمدخانى» اسـت کـه روزنامه نگار و دسـت به 
قلـم اسـت و در رسـانه بـراى نوجوان هایـى ماننـد من و شـما 

مى نویسـد.

  استقالل و آزادى، مهم ترین میراث2
ایـن روزهـا همـه از میـراث انقالب براى نسـل مـا مى گویند و 
مى خواهنـد ما قـدردان این میراث باشـیم، از آقاى محمدخانى 
مى پرسـیم ایـن میـراث چیسـت و در واقعیـت دسـتاورد قابل 
لمـس انقـالب بـراى ما نوجوانـان امروزى چیسـت، ایشـان در 
پاسـخ مى گویـد: «دسـتاوردهاى انقالب این قدر وسـیع اسـت 
کـه از هر بخشـى شـروع کنـى مى توانـى نمونه هـاى متعددى 
را نـام ببـرى، امـا من فکـر مى کنـم دو نعمت بزرگ اسـتقالل 
و آزادى، مهم تریـن دسـتاوردهایى اسـت کـه انقـالب بـه مـا 
هدیـه کرده اسـت کـه شـاید درك آن براى دهـه چهارمى ها 
و حتـى مـا دهـه سـومى ها سـخت باشـد، چون کشـور مـا در 
باالتریـن میـزان اسـتقالل خـودش قـرار دارد یـا بـه قولـى ما 

درون ایـن اسـتقالل قـرار داریم.
نعمـت مقایسـه و یـک بررسـى سـاده  ایـن  یـک راه فهـم 
تاریخـى بین قبـل از انقالب و وضعیت فعلى ماسـت. راه دیگر 
مقایسـه شـرایط حـال حاضـر کشـور خودمـان با کشـورهاى 
منطقه اسـت. کشـورهایى کـه پـول نفتشـان را به راحتى خرج 
منافـع آمریـکا مى کننـد و فاقـد حداقل هاى سیاسـى هسـتند. 
تصمیـم  برایشـان  کشورشـان  چارچـوب  از  خـارج  کسـانى 
مى گیرنـد. بـه نظـر مـن ایـن اوج ذلـت و خفـت یـک کشـور 
اسـت کـه مردمش ببیننـد رهبران و مسـئوالن بـدون توجه به 
منافـع کشورشـان براسـاس خواسـت کشـوري دیگـر تصمیم 
مى گیرنـد و راه فـرار هـم ندارند. این کـه درباره منافـع ایران 
در پایتخـت تصمیم گیـرى مى شـود و کسـى بیـرون از ایـران 
بـراى ایـران تصمیـم نمى گیـرد، شـاید سـاده بـه نظـر بیایـد، 
امـا ایـن همـان چیـزى اسـت که مـا بـراى آن خیلـى زحمت 

کشـیدیم و به سـادگى بـه دسـت نیامـده اسـت.»

  میراث انقالب را به جهان برسانیم  3
از آقـاى محمدخانـى مى پرسـیم حـاال کـه مـا در قلـب یـک 
ماجـرا هسـتیم و بـه نوعـى ادامه یک مسـیریم که پیـش از ما 
شـروع شـده اسـت، تکلیفمان با این شـرایط چیسـت و چطور 
بایـد ادامـه اش بدهیـم، ایشـان در جـواب مى گویـد: «خاطرم 
نیسـت ایـن گفتـه از کیسـت کـه: «پیـش از این کـه بگوییـد 
انقـالب براى شـما چه کرده اسـت، بگویید شـما بـراى انقالب 
چـه کرده ایـد؟» حتمـاً شـنیده اید کـه مى گوینـد انقـالب مـا 
یـک انقـالب دینـى و مردمـى بـوده اسـت. خـب، ایـن حرف 
تکلیـف حکومـت و نقش ما در جریان آن را به خوبى مشـخص 
مى کنـد و نشـان مى دهـد کـه هـر کس بـه میزانى کـه تالش 
بیشـترى بـراى آرمان هـاى انقالب کنـد نقش بیشـترى هم در 
آن خواهـد داشـت. بـه نظر من نقش مهم نسـل چهـارم پیوند 
بـه عنـوان  دادن دو مفهـوم کلیـدى «مردم سـاالرى دینـى» 
مهم تریـن میـراث انقـالب اسـالمى و «جهـان نویـن» کـه در 
بسـتر ارتباطات شـکل گرفته، اسـت. اگر نسـل چهـارم بتواند 
بیـن ایـن دو مفهوم ارتباط درسـتى برقرار کنـد و خودش را به 
سـالح انقالبى گـرى و دین تجهیـز کند و در مقابلش شکسـت 

نخـورد، فکـر مى کنـم نقشـش را ایفا کرده اسـت.»   مى توانیم نقش کلیدى داشته باشیم 
حـرف کـه بـه این جـا مى رسـد و گفتـه مى شـود کـه مـا بایـد بیـن میـراث انقالب 
و دنیـاى جدیـد ارتبـاط برقـرار کنیـم از آقـاى محمدخانـى مى پرسـیم کـه مگـر 
انقـالب مـا چـه حرفى براى سـایر مردم دنیـا دارد و چـه مى تواند در ارتبـاط جهانى 
بگویـد، ایشـان در این بـاره توضیـح مى دهـد: «انقالب ما یـک انقالب جهانى اسـت. 
بـراى همـه مـردم بشـر حـرف دارد و قـرار اسـت از مسـتضعفان جهـان دفـاع و از 
نهضت هـاى آزادى بخـش حمایـت کنـد. در نسـل چهـارم نوجوانانـى را داریـم کـه 
ورودشـان بـه فعالیت هـاى اجتماعـى همزمان بـا فضاى ارتباطـى و اطالعاتـى بوده و 
جهـان اطرافشـان را از طریـق فناورى هـاى روز بهتـر درك مى کنند، بـه همین دلیل 
شـاید فهـم نسـل هاى پیشـین از همین مفاهیـم و نوع انجـام این مأموریت هـا تا قبل 
از فناورى هـاى اطالعاتـى خیلـى سـخت تر وکوچک تـر و کم کاربردتـر بـود، اما االن 
نسـل چهـارم مى توانـد کلیدى تریـن نقش را به واسـطه ویژگـى نسـلى اش ایفا کند 

و حتـى ان شـاهللا مقدمات ظهـور را فراهـم کند. »

  از ما هم خواهند پرسید  
وقتـى حـرف از انقـالب مى شـود و دربـاره میـراث و دسـتاوردهاى مهمـى که برایمان داشـته اسـت، مى شـنویم فکر مى کنیـم که نکند 
همه چیـز خـوب اسـت و مـا متوجـه نیسـتیم؛ یعنى انقالب توانسـته اسـت همـه مشـکالت را حل کنـد، از آقـاى محمدخانى مى پرسـیم 
اگـر این طـور اسـت و اوضـاع خیلـى خـوب اسـت، چرا مـا این را حـس نمى کنیم؟ مصـداق این خوبى چیسـت کـه براى مـا قابل لمس 
نیسـت؟ ایشـان در پاسـخ مى گوید: «سـؤال خوب، اما غلط اسـت چون کسـى چنین تصـورى ندارد. چـرا تعارف کنیم. باالخـره نماینده 
مشـخص نسـل هاى انقـالب خـود رهبـرى هسـتند.  در حال حاضـر ایشـان مهم تریـن و شـاخص ترین باقیمانـده از نسـل اول انقالب اند. 
آیـا ایشـان هـم مى گوینـد که همه چیز درسـت شـده اسـت؟ رهبرى هم مى گوینـد ما در وضعیـت انقالبى هسـتیم. ما در حـوزه اقتصاد 
انقالبـى عمـل نکردیـم کـه اگـر این گونـه بـود االن ایـن وضعیـت را نداشـتیم. وابسـتگى ما بـه نفت هنوز کم نشـده اسـت کـه بتوانیم 
یـک روزى شـیر نفـت را ببندیـم. در حـوزه فرهنـگ هم چنـان وضعیـت ناگـوارى داریم. بـا توجه بـه این نـگاره رهبر چطـور مى توانیم 
بگوییـم همه چیـز خـوب اسـت؟ روحیـه طلبکارانه در نسـل چهارم روحیه خوبى اسـت. ما هـم این روحیه را داشـتیم، اما باید در مسـیر 
درسـت خـودش قـرار بگیـرد. روحیـه مطالبه گـر خـوب اسـت، اما آیا ایـن به این معنى اسـت کـه بایـد بزنیم زیر میـز؟ نـه، باید اگر 
اصـل هـدف را قبـول داریـم بقیـه اش را درسـت کنیم. نسـل اول و دوم توانسـتند انقالب را رقم بزنند و نسـل سـوم و چهـارم اقتصاد را 
درسـت کننـد. چـه اشـکالى دارد؟! یادتـان باشـد نسـل پنجـم همین سـؤال ها را از ما خواهند پرسـید و شـاید بـراى ما پاسـخ دادن به 

سـؤال هاي آن هـا سـخت تر هم باشـد.»

  به اندازه اى که تالش کنیم1
  نقش داریم

وقتـى  امـا  باشـد،  سـهم خواهى  و  سـهم  حـرف  این کـه  نـه 
جریانـى در گذشـته خانـواده مـا اتفاق مى افتـد و تا امـروز ما 
ادامـه پیـدا مى کنـد، آدم بـه فکر مى افتـد که سـهمش از این 
جریـان چیسـت و بـا آن چند چند باید باشـد. این سـؤال را از 
آقـاى محمدخانى مى پرسـیم و ایشـان خیلى رك و سرراسـت 
مى گویـد: «نسـل چهـارم بـه میزانـى کـه تـالش مى کننـد و 
آرمـان انقـالب را بفهمنـد و بـا آن همراهـى کننـد در انقـالب 
نقـش و سـهم خواهند داشـت. نسـل چهارم شـاید بـراى فهم 
انقالب راه سـخت ترى پیش رو داشـته باشـد، از ایـن زاویه که 
بخـش مهمـى از شناسـنامه انقـالب را خـودش تجربـه نکرده 
اسـت؛ البتـه نمى خواهـم بگویـم آن هایى کـه دهـه 50 یا 60 
را تجربـه کردنـد انقالبى تـر هسـتند، چـون هم چنـان مـا در 
وضعیـت انقالبـى هسـتیم و ایـن مسـیر ادامـه دارد و هرکـس 
بـه انـدازه اى کـه بخواهـد و تـالش کنـد در این مسـیر سـهم 

داشـت.» خواهد 
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خـب، همان طـور کـه مى دانـى در فرهنگ نامه هـا از داسـتان و خاطـره خبرى نیسـت. سـخت نگیر! فقـط کافى اسـت هربار چندتـا اصطالح را 
یـاد بگیـرى. همیـن! براى شـروع هم بگویم کـه فرهنگ نامه انقالب اسـالمى بـراى نوجوانان بخش هـاى مختلفـى دارد؛ «روزهـا و رویدادها»، 
«روزشـمار وقایـع انقـالب اسـالمى» (از 17دى1356 تا 22بهمن1357)، «شـعارها»، «شـعارهاى طنز»، «دیوارنوشـته ها»، «پارچه نوشـته ها»، 
«اصطالحـات، تعبیـرات و عناویـن»، «اصطالحـات عامیانـه»، «فرهنـگ رفتـارى» و «شـخصیت ها».  از «روزهـا و رویدادهـا» شـروع مى کنیم؛ 
رویدادهایـى کـه اولیـن آن هـا مربوط بـه 15خـرداد1342 و آخرین شـان یک شـنبه 22بهمن1357 اسـت. کمـى رویدادها را سـریع تر ورق 

مى زنیـم تـا بیشـتر بـه بهمـن 57 نزدیـک باشـد. سه شـنبه 19دى1357 چطور اسـت؟ پس با هـم بخوانیم.

«19دى1357، سه شنبه»

شـهرهاى شـیراز و اردبیـل از کنتـرل دولـت خارج 
شـد و اداره امور شـهر به دسـت مردم افتاد، در این 
روز، امـام خمینى(ره) در پیامى از مردم خواسـتند تا 
خشـم خود را کنترل کرده و سـاواکى ها را مجازات 
نکننـد. ایشـان فرمودند که این نحـوه مجازات ها از 
طـرف جناح هـاى منحرفـى صـورت مى گیـرد کـه 
مى خواهنـد هرج ومـرج ایجـاد کننـد و بـا ایجـاد 

کودتـاى نظامى کشـور را به تباهى بکشـند. 
و مطلبى هم از جمعه 13بهمن1357:

«در و دیوار کوچه پشـت مجلس پـر بود از جمله ها 
و پالکاردهایـى نظیـر «زیـارت قبول» و «بـا یک بار 
زیـارت امـام این توفیـق را به دیگران هـم بدهید». 
حیاط مدرسـه هـر دم از جمعیت پر و خالى مى شـد 

و ایـن موج، لحظـه اى از حرکت باز نمى ایسـتاد.» 

شعارها 

بخش «روزشمار» کتاب از 17دى1356 شروع مى شود، طبعاً پایان آن نیز 22بهمن1357 است. 
کمى در آن روزها قدم بزنیم؛ 

6دى1357: تهدید کارکنان اعتصابى شرکت نفت به محاکمه نظامى از سوى دولت.
27دى1357: انتشـار پیـام حضـرت امـام خمینـى(ره) در مـورد رفتن شـاه و دعـوت مردم بـه راهپیمایـى روز اربعین. اعـالم آمادگى 

ولیعهـد براى عهـده دار شـدن حکومت.
29دى1357: راهپیمایى بزرگ روز اربعین. 

4بهمن1357: محاصره مهرآباد به وسیله تانک ها. تدارك مراسم استقبال از امام(ره).
حتمـاً با شـعارهاى انقالبى آشـنایى دارى، اما بخش «شـعارها» تو را با شـعارهایى آشـنا مى کند که تاکنون نشـنیده اى یـا این که کمتر 
بـه گوشـت آشناسـت. اول چندتـا شـعار که با حـرف «الف-آ» آغاز مى شـود: «ارتش تـو بى گناهى، آلت دسـت شـاهى»، «ارتش بگو 

جـواب گل، گلوله بود؟» و «ارتش برادر نمى شـه مردم مسـلح شـوید.» 
چنـد شـعار کـه بـا حـرف «س» شـروع مى شـوند: «سـرباز، تو هـم از مایـى فردا میـان مایـى/ وقتى کـه این چنین اسـت امـروز چرا 
نیایـى؟» و «سـکوت هـر مسـلمان خیانت اسـت به قـرآن.»  بخش «شـعارهاى طنز» هم تو را با شـعارهایى طنز آشـنا مى کند: «پسـر 
رضـا کچـل، بدجـورى افتـاد تـو هچل!» یـا این شـعار: «یا مـرگ یا خمینـى، حمله بـه بانک ملـى». در توضیح شـعار دوم هم نوشـته 
شـده: «مـردم خشـمگین گاهـى با حملـه بـه ادارات دولتى، کاباره هـا، قمارخانه هـا و نیز بانک هـا که بـراى آن ها یادآور بهره کشـى و 

اسـتثمار بـود، خشـم خـود را به مناسـبات حاکم بـر جامعه نشـان مى دادند.» 

همه صاحب نظریم

محمد عکاف
مـا ایرانیـان جمیعـاً صاحب نظریـم و در همـه مسـائل ریزودرشـت همه فن حریـف؛ 
از مسـائل سیاسـى و اجتماعـى گرفتـه تـا حوزه هـاى فرهنگـى و هنـرى؛ از امـور 
اقتصـادى گرفتـه تا پزشـکى! خالصـه در همه چیز سررشـته داریـم و مى توانیم همه 
اتفاقـات روز را تجزیه وتحلیـل کنیـم. براى امتحان کافى اسـت وقتى سـوار تاکسـى 
مى شـوید، موضوعـى را بـه انتخـاب خودتـان مطرح کنیـد. ناگهـان سـیل نظرها و 
پیشـنهاد هاي کارشناسـانه و مشـفقانه از راننده تاکسـى گرفته تا مسـافران سرازیر 
 شـود. نکتـه جالب این کـه همه هم بـراى استدالل هایشـان دلیـل و برهان هاى جامع 
و محکمه پسـندى دارنـد و بـراى این کـه محکـم بودنـش را اثبـات کنند، بخشـى از 
صحبت هایشـان را بـه یکـى از دوسـتان یـا آشنایان شـان کـه مسـئولیت مهمى در 
نظـام دارد یـا یکى از اقوامشـان که خارج  رفته اسـت ربـط می دهند، امـا جمع بندى 
همـه حرف هـا و صحبت هـا معمـوالً پایان بنـدى و نتیجه گیـرى مشـترکى دارد کـه 
فکـر مى کنـم از زمانى که مـا ایرانیان به کسـوت کارشناسـان همه چیـزدان منصوب 
شـدیم ایـن نتیجه گیرى هـا ثابـت بوده اسـت. نمونـه، به یکـى از این بحث هـا توجه 

کنیـد و ببینیـد عمق تخصـص ما تا کجاسـت!
«...آقـا مـا در ایـن مملکـت همه چیـز داریم. خـاك این مملکـت صادر مى شـود، آب 
ایـن مملکت صادر مى شـود. شـما کـه نمى دانید، مـا یک آشـنایى داریـم در وزارت 
کشـاورزى کـه مى گویـد، ایـن میوه هایى کـه شـما مى خرید درجـه 3 باغـات ایران 
هـم نیسـت، میـوه درجه یـک را کـه مـن و شـما نمى بینیـم همان جـا سـر مزرعـه 
بسـته بندى مى کننـد و مى فرسـتند خـارج، گفتـم خـارج، آقـا این نفت مـا همه اش 
مـى رود خـارج؛ اصـًال مشـکل اصلـى این مملکـت نفـت بى زبان اسـت. تـا تکیه ما 
بـه نفت اسـت مـا هیچ وقـت پیشـرفت نمى کنیـم و همین وضع ماسـت هـى بنزین 
بى زبـان را مى ریزیـم تـوى ماشـین و راه مى افتیـم تـوى خیابـان، اصـًال مشـکل 
ایران خودرو و سـایپا هسـتند که هى ماشـین تولیـد مى کنند و مى فرسـتند توى این 
خیابان هـا، خیابان هـا هـم که کشـش ندارنـد وضعیت همین مى شـود که تـورم زیاد 
مى شـود. تـورم که زیاد شـود فسـاد تـوى جامعه هـم زیاد مى شـود. آقا اگـه بدانید 
تـوى خیابان هـاى تهـران چقدر فسـاد زیاد شـده! شـما کـه نمى دانید. یـک خانمى 
دیـروز توى تاکسـى نشسـته بـود تعریف مى کرد پسـر خواهـرش به خاطر نداشـتن 
کار فاسـد شـده اسـت؛ البته این ماهواره هـم جوان هاى مردم را فاسـد کرده اسـت. 
مـا کـه ماهواره نداریـم، اما اتفاقى خونـه یکى از دوسـتان دیدم که چقـدر جوان ها را 
از راه بـه در مى کنـد. فکـر مى کنیـد جوان هاى مـردم چطـور از دسـت مى روند، مال 
همیـن ماهـواره و بیـکارى و اعتیاد و این جـور چیزهاسـت دیگر، البته بایـد جوان ها 
را تشـویق بـه ازدواج کـرد. من همیشـه بـه بچه هایـم مى گویـم کـه ازدواج کنند تا 
کمتر فاسـد شـوند؛ البتـه کار اگر باشـد جـوان ازدواج مى کند. توى ایـن مملکت کار 
زیاد اسـت، مـا ایرانیان اهل کار نیسـتیم. من چند سـالى رفتـه بودم ژاپـن، ایرانى ها 
به جـاى این کـه کار کننـد فکـر ایـن بودند کـه از زیـر کار در برونـد؛ البتـه ایرانى ها 
فکرشـان خیلـى خـوب کار مى کنـد و... مـا در ایـن مملکت همه چیـز داریم هـا نیاز 
نیسـت بـراى کار ژاپـن برویـم. خـاك این مملکـت صادر مى شـود آب ایـن مملکت 
صـادر مى شـود. شـما که نمى دانیـد ما یـک آشـنایى داریـم در وزارت امـور خارجه 
کـه مى گویـد، ایـن میوه هایى که شـما مى خریـد...» خواسـتم بگویم داشـتن قدرت 
تحلیـل کـه آن هـم با مطالعـه محقق مى شـود ما را نسـبت بـه دسـتاوردهاى نظام و 
انقـالب و حتى مشـکالت و نارسـایى ها واقع بیـن مى کند. امـروز از هر زمـان دیگرى 
انقـالب بـه نوجوانـان و جوانـان صاحب نظر و اهـل تحلیل نیـاز دارد. بله مشـکالت و 
کمبودهـا در کشـور وجود دارد، کسـى هم منکرش نیسـت، اما باید یـاد بگیریم و به 

اطرافیانمـان یـاد بدهیـم که درسـت تحلیل کنیم نـه آبکى... 

1خـب، همان طـور کـه مى دانـى در فرهنگ نامه هـا از داسـتان و خاطـره خبرى نیسـت. سـخت نگیر! فقـط کافى اسـت هربار چندتـا اصطالح را 

3
شـهرهاى شـیراز و اردبیـل از کنتـرل دولـت خارج 
شـد و اداره امور شـهر به دسـت مردم افتاد، در این 
روز، امـام خمینى(ره) در پیامى از مردم خواسـتند تا 
خشـم خود را کنترل کرده و سـاواکى ها را مجازات  2
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انقـــــــالب

ویژه نامه  دهه انقالب
براى نسل چهارمى ها

روزها و رویدادها
الهام صالح// مى دانم که جزو گروهى هستى که انقالب اسالمى را ندیده اى، شاید خاطراتى 

از این دوران را از زبان پدر یا مادرت شنیده باشى، اما واقعاً این اطالعات کافى است؟
 فکر نمى کنم. تو هم به سهم خودت حق دارى از این دوران اطالعات کسب کنى. خواندن
 کتاب هایى که در زمینه خاطرات نوشته شده، به تو کمک مى کند، اما «فرهنگ نامه انقالب
 اسالمى براى نوجوانان»، بهترین راه براى کسب اطالعات بیشتر است. شاید بعد از خواندن

 این مطلب دلت خواست این فرهنگ نامه را براى خودت تهیه کنى. 

خوانش «فرهنگ نامه انقالب اسالمى براى نوجوانان»

رویکرد امام خمینى(ره) به سینما و تلویزیون 
نشان مى داد که قرار نبود این هنرها در کشور 

ما الًک تعطیل شوند بلکه قرار بود تغییر کنند. از 
طرف دیگر هم نشان مى داد که تصور خیلى 
از دشمنان از جمهورى اسالمى و دین 

اسالم تصور غلطى است.

بعد از انقالب بحث و چالش درباره هنر سینما و تلویزیون زیاد بود. سینما هنرى بود که از غرب وارد ایران شده بود؛ البته کشور ما خودش هم آثار نمایشى بومى 
داشت و دارد، اما هنر سینما تولید غرب بود و از آن جایى که رژیم پهلوى به پیاده کردن آموزه هاى اسالم در جامعه اصالً توجه نداشت سینماى ما کپى بردارى از 

سینماى غرب بود؛ هم در ظاهر و چهره بازیگران از نظر حجاب و پوشش و هم از نظر قصه و محتوا که معموالً داستان هاى عامیانه و مبتذل بودند

6دى1357: تهدید 
اکرکنان اعتصابى 

شرکت نفت به محاکمه 
نظامى از سوى 

دولت.

رویکرد امام خمینى(ره) به سینما و تلویزیون 
نشان مى داد که قرار نبود این هنرها در کشور 

ما الًک تعطیل شوند بلکه قرار بود تغییر کنند. از 
طرف دیگر هم نشان مى داد که تصور خیلى 
از دشمنان از جمهورى اسالمى و دین 

از فیلم فارسى
غ فجر تا سیمر
بعد از انقالب، هنر سینما هم فضاى متفاوتی پیدا کرد

نعیمه موحد    |  حاال که با هم به ششمین قسمت سلسله گزارش ها درباره 
دستاوردهاى انقالب رسیده ایم خیلى چیزها از روزهاى قبل از انقالب فهمیده ایم. 
حاال مى توانیم بفهمیم که چرا انقالب اتفاق افتاد و پیروزى آن چه تأثیرى روى حال 
و آینده ما گذاشت. حاال مى دانیم که در کشورمان چقدر نرخ سواد و تحصیالت 
بیشتر شده است، روستاهایمان چقدر پیشرفت داشته اند، کشاورزى ما از چه 
شرایطى نجات پیدا کرده است و چقدر براى مردم شهر و روستا امکانات بهداشتى 
و رفاهى فراهم شده و آمار مرگ را کاهش داده است. فهمیدیم که االن کشورمان 
چقدر در علوم پزشکى، دریایى، فضایى، نظامى و... پیشرفت کرده است تا کسى 
جرئت نکند به مرزهاى ایران چپ نگاه کند. با دانستن این ها حاال مى توانیم با نگاه 
دیگرى چهل سالگى انقالبمان را جشن بگیریم. ششمین قسمت این گزارش را به 
وضعیت هنر سینما و تلویزیون در دوران قبل و بعد از انقالب اختصاص دادیم. به 

نظر شما هنر قبل از انقالب چطورى بوده است؟

عامه پسند و غربی
بعـد از انقـالب بحـث و چالـش دربـاره هنر سـینما و تلویزیون زیاد بود. سـینما هنرى بود کـه از غرب 
وارد ایـران شـده بـود؛ البتـه کشـور ما خودش هـم آثار نمایشـى بومى داشـت و دارد، اما هنر سـینما 
تولیـد غـرب بـود و از آن جایـى کـه رژیـم پهلوى بـه پیـاده کـردن آموزه هاى اسـالم در جامعـه اصًال 
توجـه نداشـت سـینماى ما کپى بردارى از سـینماى غـرب بود؛ هـم در ظاهر و چهره بازیگـران از نظر 

حجـاب و پوشـش و هـم از نظـر قصـه و محتوا که معمـوالً داسـتان هاى عامیانه و مبتـذل بودند.
بسـیارى از افـرادى کـه از اتفـاق افتادن انقـالب ایران مى ترسـیدند مى گفتند اگر نظامى بـا آموزه هاى 
دیـن اسـالم روى کار بیایـد حتمـاً دیگـر در کشـور سـینما نخواهیـم داشـت. بازیگـران از کار بیـکار 
مى شـوند و در سـینماها بسـته خواهـد شـد. آن هـا حتـى مى گفتنـد که سـینما دسـتاوردي جدید و 

مـدرن اسـت و حکومـت  اسـالمى بـا هر چیز جدیـد و پیشـرفته اي مخالف اسـت!

عامه پسند و غربی
1بعـد از انقـالب بحـث و چالـش دربـاره هنر سـینما و تلویزیون زیاد بود. سـینما هنرى بود کـه از غرب 
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فرهنگ نامه انقالب اسالمى براى نوجوانان
 نویسنده: مرجان فوالدوند/ تهران: کانون
 پرورش فکرى کودکان و نوجوانان/ گروه

 سنى: د، ه/ 240 ص

اصطالحات عامیانه

آن موقـع بیـن مـردم تهـران و همین طـور مردم شـهرهاى مختلـف، اصطالحاتـى رایج 
بـود کـه بـه آن «اصطالحـات عامیانـه» مى گفتنـد. «ایشـک پهلـوى»، یکـى از همیـن 
اصطالحـات بود: «ایشـک در زبان ترکى به معناى «خر» اسـت. مردم به سـبب تشـابه 
آهنـگ ایـن کلمـه بـا نام خواهـر دوقلوى شـاه «اشـرف» او را بـه این نـام مى خواندند. 
حتـى بـه خیابان هایى که به نام وى نام گذارى شـده بود، «ایشـک پهلـوى» مى گفتند.»

حیـف اسـت در مـورد اصطـالح «مـرغ توفـان» چیـزى ندانى: «شـاپور بختیـار آخرین 
نخسـت وزیر رژیـم سـلطنتى در اولیـن سـخنرانى اش رجـز خوانـده بود کـه: «من مرغ 
توفانـم، نمى ترسـم مـن از توفـان.» بـه همیـن دلیـل، مـردم با توجـه به جثـه ضعیف و 

شـایعه اعتیـاد او بـه طنـز و شـوخى او را مـرغ توفـان مى خواندند.» 

فرهنگ رفتارى

آن وقت هـا مـردم «فرهنـگ رفتارى» خاصى داشـتند کـه از اوضاع 
سیاسـى تأثیـر مى گرفت. در بخـش فرهنگ رفتارى بـا این فرهنگ 
آشـنا مى شـوى کـه تغییـر تصویرهـاى شـاه، بریـدن عکس شـاه از 
اسـکناس، اسـتفاده از بلندگـو بـراى خبررسـانى، پخـش اعالمیـه، 
ایسـتادن روى سـاختمان هاى نیمه تمام، تظاهرات شـبانه، «تراشیدن 
سـر» و... بعضـى از آن هاسـت: «تعـداد جوانانى که موهاى سـر خود 
را از تـه کوتـاه کـرده یا مى تراشـیدند، روزبه روز بیشـتر مى شـد. به 
ظاهـر ایـن شـیوه اصـالح سـر که مخصـوص سـربازان اسـت، مدل 
دلخـواه بسـیارى از جوانـان شـده بـود، اما در واقـع این ابتـکار تازه 

بـراى مخفى کـردن سـربازان فـرارى میان مـردم بود.» 
راسـتى، «پاشـیدن آب روى مـردم» هـم آن موقـع رواج داشـت: 
«راهپیمایـى در هـواى گـرم، فشـار انبـوه جمعیـت و مسـیر و زمـان 
طوالنى، کارى بسـیار سـخت بـود. به همیـن خاطر، اهالـى خانه هاى 
سـر راه راهپیمایـان بـراى خنـک کردن مـردم با شـیلنگ آب روى 
سـر آن ها آب مى پاشـیدند.»  بخش «شـخصیت ها» هم تـو را با نام 
شـخصیت هاى آن دوران آشـنا مى کند، اما بهتر اسـت این بخش را 
خـودت به تنهایـى مـرور کنى. حتمـاً نیازى بـه خرید کتاب نیسـت، 
همین کـه عضـو یـک کتابخانه ویـژه نوجوانـان باشـى، مى توانى این 

فرهنگ نامـه را امانـت بگیرى.  

اصطالحات

در بخـش «اصطالحـات، تعبیـرات و عناویـن» با اصطالحـات رایج درباره انقالب آشـنا مى شـوى. این اصطالحات 
هـم براسـاس حـروف الفبـا تنظیم شـده اند. حتماً اصطـالح دولت موقـت را شـنیده اى، اما ممکن اسـت اطالعات 
دقیقـى دربـاره آن نداشـته باشـى. بـاز هم نیازى بـه نگرانى نیسـت. فرهنگ نامه اى که ویژه تو نوشـته شـده، این 
اصطـالح را توضیـح داده: «دولتـى کـه در دوران تغییـر نظامى حکومتى یک کشـور و انتقال قـدرت از یک رژیم 
سیاسـى بـه رژیمـى دیگر (مثل تبدیل سـلطنت به جمهورى) تشـکیل مى شـود و تـا زمان تصویب قانون اساسـى 

جدیـد و ایجـاد نهادهاى سیاسـى الزم، امور کشـور را اداره مى کند.»
کم کـم از ایـن فرهنگ نامـه خوشـت آمده. حاال کـه این طور اسـت تعریف «کمیته مشـترك ضدخرابـکارى» را 
هـم بخـوان: «در بهمن مـاه 1350، سـاواك و شـهربانى به همـراه هم کمیته مشـترك ضدخرابـکارى را به وجود 
آوردنـد کـه بـه طـور مختصـر «کمیته» نامیـده مى شـد... «زندان کمیتـه» در بیشـتر وقت ها نخسـتین جایى بود 

که دستگیرشـدگان سیاسـى در آن بازجویى شـده و تحت شـکنجه هاى شـدید قـرار مى گرفتند.» 

ویژه نامه  دهه انقالب
براى نسل چهارمى ها

روزها و رویدادها
الهام صالح// مى دانم که جزو گروهى هستى که انقالب اسالمى را ندیده اى، شاید خاطراتى 

از این دوران را از زبان پدر یا مادرت شنیده باشى، اما واقعاً این اطالعات کافى است؟
 فکر نمى کنم. تو هم به سهم خودت حق دارى از این دوران اطالعات کسب کنى. خواندن
 کتاب هایى که در زمینه خاطرات نوشته شده، به تو کمک مى کند، اما «فرهنگ نامه انقالب
 اسالمى براى نوجوانان»، بهترین راه براى کسب اطالعات بیشتر است. شاید بعد از خواندن

 این مطلب دلت خواست این فرهنگ نامه را براى خودت تهیه کنى. 

خوانش «فرهنگ نامه انقالب اسالمى براى نوجوانان»

تا قبل از این سینماى ایران 
به تقلید از آثار دست پایین غربى 

فیلم هایى با روایت هاى عاشقانه 
و رقص و آواز مى ساخت و براى 

هیجان آن هم از چاشنى 
بزن و بکش استفاده مى کرد! 

البته سینماگرانى هم بودند که افاکر 
انقالبى داشتند و سعى مى کردند 

دلزدگى خود از رژیم پهلوى و نیاز 
به تغییر را با ساخت فیلم هایشان 

به مردم نشان بدهند

یکى از مواردى که توجه 
جمهورى اسالمى ایران را به 

هنر سینما به خوبى نشان مى دهد 
برگزارى سى وشش دوره 

جشنواره موفق به اسم ªفیلم 
فجر» است که آخرین آن در 
همین روزهایى که شما این 
گزارش را مى خوانید، در حال 

اجراست
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7آن وقت هـا مـردم «فرهنـگ رفتارى» خاصى داشـتند کـه از اوضاع 

اما از اول هم قرار نبود سینما در جمهورى اسالمى ایران تعطیل بشود. امام خمینى(ره) در همان روز 12بهمن که به کشور بازگشتند در سخنرانى خود در بهشت زهرا(س) با 
گفتن این که سینما، تلویزیون و رادیوى رژیم پهلوى محتواى نادرستى پخش مى کند، گفتند که ما با سینما، رادیو و تلویزیون مخالف نیستیم بلکه با محتواى نادرست و زشت 
مخالف هستیم. امام خمینى(ره) هم چنین در همان سخنرانى گفتند که ما با تجدد (تغییر در راستاى مدرن شدن) هم مخالف نیستیم، اما نه تجددى که از غرب آمده باشد

دیوارنوشته ها 

مـردم انقالبـى روى دیوارهـا هـم شـعارهایى را مى نوشـتند. بـه ایـن 
شـعارها، «دیوارنوشـته ها» مى گفتنـد کـه چندتـا از آن هـا را بـا هـم 
مـرور مى کنیـم. ایـن دیوارنوشـته ها هـم براسـاس حروف الفبـا تنظیم 
شـده اند: «زنـان بـه مـا پیوسـتند، بى غیرتان نشسـتند»، «سـقوط شـاه 
نزدیک اسـت، هموطـن، مبـارك»، «هموطنان مسـیحى سـالگرد تولد 
مسـیح را جشـن نگرفتنـد، آن هـا بـا ایـن عمـل همبسـتگى خـود را با 
نهضـت اعالم کردند» و «وارد شـدن ارتش رژیم صهیونیسـتی، نشـانه 
شکسـت اسـت.» شـاید معنـاى ایـن دیوارنوشـت آخـر را ندانـى، اما 
نگـران نبـاش، هر کلمـه یا عبارتـى که برایـت ناآشناسـت، در کتاب، 
توضیحـات خـوب و مفصلـى دارد: «شـایع شـده بـود کـه سـربازان 
ضدشـورش و تعلیم دیده صهیونیسـتی براى سـرکوبى مردم وارد ایران 
شـده اند.»  عـالوه بر دیوارنوشـته ها، «پارچه نوشـته ها» هـم حرف دل 
مـردم را بیـان مى کردنـد. پارچه نوشـت، پارچه هاى بزرگى اسـت که 
مـردم روى آن بـا جمالتـى تـا حـد امـکان کوتـاه و گویا، خواسـته ها، 

اعتراض هـا و عقایدشـان را مى نویسـند. 
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انقالبى داشتند و سعى مى کردند 
دلزدگى خود از رژیم پهلوى و نیاز 
به تغییر را با ساخت فیلم هایشان 

به مردم نشان بدهند

عامه پسند و غربی
بعـد از انقـالب بحـث و چالـش دربـاره هنر سـینما و تلویزیون زیاد بود. سـینما هنرى بود کـه از غرب 
وارد ایـران شـده بـود؛ البتـه کشـور ما خودش هـم آثار نمایشـى بومى داشـت و دارد، اما هنر سـینما 
تولیـد غـرب بـود و از آن جایـى کـه رژیـم پهلوى بـه پیـاده کـردن آموزه هاى اسـالم در جامعـه اصًال 
توجـه نداشـت سـینماى ما کپى بردارى از سـینماى غـرب بود؛ هـم در ظاهر و چهره بازیگـران از نظر 

حجـاب و پوشـش و هـم از نظـر قصـه و محتوا که معمـوالً داسـتان هاى عامیانه و مبتـذل بودند.
بسـیارى از افـرادى کـه از اتفـاق افتادن انقـالب ایران مى ترسـیدند مى گفتند اگر نظامى بـا آموزه هاى 
دیـن اسـالم روى کار بیایـد حتمـاً دیگـر در کشـور سـینما نخواهیـم داشـت. بازیگـران از کار بیـکار 
مى شـوند و در سـینماها بسـته خواهـد شـد. آن هـا حتـى مى گفتنـد که سـینما دسـتاوردي جدید و 

مـدرن اسـت و حکومـت  اسـالمى بـا هر چیز جدیـد و پیشـرفته اي مخالف اسـت!

سینام در خدمت تربیت
امـا از اول هـم قرار نبود سـینما در جمهورى اسـالمى ایران تعطیل بشـود. امام خمینـى(ره) در همان 
روز 12بهمن که به کشـور بازگشـتند در سـخنرانى خود در بهشـت زهرا(س) با گفتن این که سـینما، 
تلویزیـون و رادیـوى رژیـم پهلـوى محتـواى نادرسـتى پخـش مى کند، گفتند کـه ما با سـینما، رادیو 
و تلویزیـون مخالـف نیسـتیم بلکـه با محتـواى نادرسـت و زشـت مخالف هسـتیم. امام خمینـى(ره) 
هم چنیـن در همـان سـخنرانى گفتنـد کـه ما بـا تجدد (تغییر در راسـتاى مـدرن شـدن) هم مخالف 
نیسـتیم، امـا نـه تجددى که از غرب آمده باشـد. سـینما هم ازجملـه هنرهاى مدرن اسـت که باید در 

خدمـت تربیـت مردم باشـد نـه این که جوانـان و نیـروى کار مـا را از بین ببرد.
ایـن رویکـرد امـام خمینى(ره) به سـینما و تلویزیون نشـان مى داد که قـرار نبود این هنرها در کشـور 
مـا کالً تعطیـل شـوند بلکـه قرار بـود تغییر کنند. از طـرف دیگر هم نشـان مى داد که تصـور خیلى از 

دشـمنان از جمهورى اسـالمى و دین اسـالم تصور غلطى اسـت.

فیلمسازی محتوا می گیرد
بعـد از انقـالب بازیگـران زن دیگـر نمى توانسـتند بدون پوشـش فیلم بـازى کنند و بازیگـران مرد هم 
بایـد حـدود پوشـش و قوانین اسـالم را رعایـت مى کردند. بسـیارى از بازیگران مرد و زن کـه تا قبل از 
انقـالب در آثـار نامناسـبى بـازى مى کردنـد، توبه کردند و در سـینماى بعـد از انقالب هم مشـغول به 
کار شـدند، امـا ایـن فقـط تغییـر در ظاهـر بـود و مهم بود، امـا تغییر در محتـواى فیلم هـا مهم تر بود. 
تـا قبـل از این سـینماى ایـران به تقلیـد از آثار دسـت پایین غربـى فیلم هایى بـا روایت هاى عاشـقانه 
و رقـص و آواز مى سـاخت و بـراى هیجـان آن هـم از چاشـنى بـزن و بکـش اسـتفاده مى کـرد! البتـه 
سـینماگرانى هـم بودنـد که افکار انقالبى داشـتند و سـعى مى کردند دلزدگـى خود از رژیـم پهلوى و 

نیـاز بـه تغییر را با سـاخت فیلم هایشـان بـه مردم نشـان بدهند.
مثـًال «مسـعود کیمیایى» در سـال 1356، فیلم «سـفر سـنگ» را سـاخت. ایـن فیلم داسـتان اربابى 
اسـت کـه بـه مـردم روسـتا ظلم مى کنـد. بـا ورود یک کولـى به داسـتان مردم بـا او همراه مى شـوند 
و سـنگ آسـیابى کـه اربـاب مانـع از ورود آن به روسـتا شـده تا مـردم بتوانند بـا آن کارشـان را رونق 
بدهنـد، بـا زحمـت بسـیار به روسـتا وارد مى کننـد و اربـاب را شکسـت مى دهند. خیلى هـا این فیلم، 
شـخصیت ها و تصویرسـازى هاى آن را بلندتریـن فریـاد انقـالب در سـینماى ایـران مى داننـد کـه بـه 
مـردم نشـان مـى داد باالخـره بـا زحمـت مى شـود در برابـر ظلـم ایسـتاد و آن را شکسـت داد. بعد از 
انقـالب هـم گروه هاى هنرى مختلفى در طى سـال ها سـعى کردند به سـینماى ایـران محتواى خوب 
و ارزشـمند برسـانند تـا تماشـاى فیلـم براى مردم هم تفریح باشـد هم سـود و آگاهى داشـته باشـد.  
در واقـع تغییـر سـینما قبـل و بعد از انقالب این بود که در جمهورى اسـالمى سـینما قـرار نبود فقط 
وسـیله سـرگرمى و پرکـردن وقـت باشـد بلکه قـرار بود اندیشـه هاى یک جامعـه اسـالمى و ایرانى در 

آن بـه مردم نشـان داده بشـود.

جشنواره فیلم فجر
یکـى از مـواردى کـه توجه جمهورى اسـالمى ایران را به هنر سـینما به خوبى نشـان مى دهد برگزارى 
سى وشـش دوره جشـنواره موفـق بـه اسـم «فیلـم فجـر» اسـت کـه آخریـن آن در همیـن روزهایـى 
کـه شـما ایـن گـزارش را مى خوانیـد، در حـال اجراسـت.  ایـن جشـنواره جایگزینى براى «جشـنواره 
بین المللـى فیلـم تهـران» بود که تا قبـل از انقالب «فرح پهلوى»، همسـر محمدرضا پهلوى مسـئول 

برگـزارى آن بـود. جشـنواره اى کـه هیچ وقـت موفقیت هـا و شـهرت فیلم فجـر را به دسـت نیاورد.
اولین دوره جشـنواره فیلم فجر در بهمن ماه سـال 1361 برگزار شـد و اسـم آن «فسـتیوال بین المللى 
فیلـم فجـر» بـود. سـال 1361 عـراق در حـال جنـگ بـا ایـران بـود و فیلم هـاى آن دوره هـم همگى 
به نوعـى محتـواى زمـان جنـگ را داشـتند. آن جشـنواره بخـش حرفـه اى هـم نداشـت و فیلم هـاى 
حرفـه اى بـدون شـرکت در مسـابقه بـه نمایـش درآمدند. امـا از آن سـال تاکنون جشـنواره فیلم فجر 
تغییـرات زی ـادى کرده اسـت. حـاال حرفه اى ترین و مهم ترین فیلم هاى سـال کشـور در این جشـنواره 
بـه نمایـش درمى آیـد. چنـد سـال اسـت بخـش بین الملـل از بخش داخلـى جدا شـده تا ایـران بهتر 
بتوانـد میزبـان فیلمسـازان و فیلم هـاى بین المللـى از کشـورهاى مختلف باشـد؛ البته از سـال 1361 
تـا سـال 1374، جشـنواره فیلـم فجـر فقـط بـه تولیـدات داخلـى مى پرداخت، امـا از آن سـال به بعد 
فیلم هایى از سـینماى جهان هم به این جشـنواره اضافه شـدند. حاال جشـنواره فیلم فجر سال هاسـت 
که بخش موسـیقى و تئاتر هم دارد و در این زمینه هم سـاالنه هنرمندان زیادى هنرشـان را به ایران 

و جهـان معرفـى مى کنند.

آشتی با سینام
تصـور بسـیارى از کسـانى که با دین اسـالم آشـنایى کامـل ندارند این اسـت که این دیـن با هنرهاى 
مـدرن و حتـى هـر چیزى که جدید باشـد، مخالف اسـت. درسـت اسـت که دین اسـالم از سـال هاى 
بسـیار دور به دسـت ما رسـیده اسـت، اما همان طور که کتاب آسـمانى اش قرآن در همه این سـال ها 
بـا همـه تغییـرات انسـان، کتاب کاملى بـراى او بوده اسـت، آموزه هاى اسـالم هم براى همـه دوره ها و 

قـرون و سال هاسـت و در هیـچ دوره اى کهنه و قدیمى نمى شـود.
مردم مسـلمان ایران دل خوشـى از سـینماى مبتذل دوران شـاه که بسـیارى از جوانان را گمراه کرده 
بـود، نداشـتند و بـه همیـن خاطر اصـًال به هنرى مثل سـینما روى خودش نشـان نمى دادنـد، اما این 
هوشـمندى امـام خمینـى(ره) بـود کـه اعـالم کردند سـینما به خودى خود بد نیسـت بلکـه محتوایى 
کـه از آن نمایـش داده مى شـود مى توانـد خوب یا بد باشـد و جمهورى اسـالمى فقط بـا محتواى بد و 
به دور از اسـالم مخالف اسـت. همین تفکر باعث شـد سـینماى ما با فراز و نشـیب زیاد، اما این روزها 

هـم حرف هـاى زیـادى براى مردم داشـته باشـد و خیلـى از وقت ها بـه آن ها امیـد و آگاهى بدهد.

مـا کالً تعطیـل شـوند بلکـه قرار بـود تغییر کنند. از طـرف دیگر هم نشـان مى داد که تصـور خیلى از مـا کالً تعطیـل شـوند بلکـه قرار بـود تغییر کنند. از طـرف دیگر هم نشـان مى داد که تصـور خیلى از 

2

بعـد از انقـالب بازیگـران زن دیگـر نمى توانسـتند بدون پوشـش فیلم بـازى کنند و بازیگـران مرد هم 
بایـد حـدود پوشـش و قوانین اسـالم را رعایـت مى کردند. بسـیارى از بازیگران مرد و زن کـه تا قبل از 
3انقـالب در آثـار نامناسـبى بـازى مى کردنـد، توبه کردند و در سـینماى بعـد از انقالب هم مشـغول به 

جشنواره فیلم فجر
یکـى از مـواردى کـه توجه جمهورى اسـالمى ایران را به هنر سـینما به خوبى نشـان مى دهد برگزارى 
سى وشـش دوره جشـنواره موفـق بـه اسـم «فیلـم فجـر» اسـت کـه آخریـن آن در همیـن روزهایـى  4

5تصـور بسـیارى از کسـانى که با دین اسـالم آشـنایى کامـل ندارند این اسـت که این دیـن با هنرهاى 
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عل  روى دست ماندن این بارها بس است
غیر از تو رو زدن به خریدارها بس است...

در لطف تو تحمل آه فقیر نیست...
فیاض را صداى گرفتارها بس است...

این نفس مانع است، خودت برطرف نما
بین من وتو چیدن دیوارها بس است
من بندگى ز ترس جهنم نمى کنم

بنده شدن به خاطر اجبارها بس است!

اکبینه دولت موقت آماده مى شود
امروز چهارشنبه 18 بهمن ماه 1357 روزنامه ها نوشته 

بودند، احتماالً وزرا تا شنبه معرفى مى شوند. مهندس 
بازرگان از صبح دیروز به محل کمیته استقبال از 

امام نقل مکان کرده و دیشب با بردن وسایل ضرورى 
از منزل خود به محل مدرسه علوى (اقامتگاه امام 

خمینى) عمالً در محل ذکرشده مستقر شد و گفته مى شود فعالً تا معرفى 
وزرا به امام خمینى و به وجود آمدن تحوالت تازه از ستاد به عنوان 

نخست وزیرى استفاده خواهد کرد. دیروز از صبح مهندس بازرگان، 
مالقات هاى متعددى داشت. در این مالقات ها، مسائل متعدد کشور 

مورد بررسى قرار گرفت، دیروز همچنین تنى چند از اصناف و بازاریان، 
امکان بازگشایى بازار و مغازه ها را با مهندس بازرگان بررسى کردند. در 
تمام طول روز فعالیت حجت االسالم هاشمى و دکتر مفتح در محل ستاد 

نخست وزیرى موقت چشمگیر بود.
اعالم منع عبور و مرور

در این روزهایى که در گوشه گوشه ایران 
راهپیمایى است و کشور هر لحظه به یک 
انقالب بزرگ نزدیک مى شود فرماندارى 

تهران ساعت منع عبور و مرور اعالم مى کند، 
یعنى همان حکومت نظامى: «فرماندارى 

نظامى تهران اعالم کرد ساعت منع عبور و مرور را یک ساعت 
کاهش داده و آغاز ساعت منع عبور و مرور مردم در خیابان ها 
از ساعت 11 شب به 12 شب تغییر یافت و از امروز عبور از 

ساعت 12 شب تا 5 صبح ممنوع است.» اما نکته جالب اینکه 
مردم در این روزها به این اعالمیه ها بى توجه هستند.

شوخى با مرغ توفان
در میان خبرهاى جدى و رسمى که این روزها صفحات 

روزنامه ها را پر کرده است کاریکاتورها اما حرف هاى 
جدى را با زبان طنز مى زنند. بختیار نخست وزیر رژیم 
پهلوى همچنان خودش را نخست وزیر ایران مى داند و 
با اینکه امام خمینى مهندس مهدى بازرگان را مأمور 

تشکیل دولت موقت کرده است اما بختیار تالش دارد 
قدرت را در دست داشته باشد. او در جدیدترین 
مصاحبه خودش اعالم کرد که مرغ توفان است و 

حوادث اخیر نمى تواند در دل او ترس و بیم راه داده و 
همچنان در رأس قدرت است. او حتى به مهندس مهدى 

بازرگان اعالم کرد که اگر از راه مسالمت آمیز وارد 
شود مى تواند یکى 2 نفر از وزراى پیش او را در دولت 
خودش استفاده کند. اما امام همچنان موضع خودش را 

دارد و اعالم کرده است هیچ راهى براى مذاکره با دولت 
بختیار نیست مگر اینکه او ابتدا از این سمت استعفا 
بدهد. ماجراى بختیار و حواشى اش 

امروز دستمایه کاریکاتوریست روزنامه 
اطالعات شد و این کاریکاتور را منتشر 

کرد. زیر این کاریکاتور هم نوشت. 
«یک مملکت، یک دولت، یک مرغ، 

یک پا...»

درگیرى نظامیان با خانواده همافران زندانى
همافران نیروى هوایى از جمله نخستین نیروهاى نظامى بودند که به انقالب 
پیوستند و براى ورود امام خمینى به کشور بیشترین تالش را کردند. به 
همین دلیل رژیم شاه تعداد زیادى از همافران و درجه داران نیروى هوایى 
را دستگیر و زندانى کرد که باعث شد خانواده هاى این افراد در محل کاخ 
دادگسترى تحصن کنند اما دامنه این تحصن تا جایى پیش رفت که بین 
خانواده هاى همافران و نیروهاى نظامى رژیم پهلوى درگیرى اتفاق افتاد.

در بریده جراید آن روزها خبرى را در این باره دیدم: «چهارمین روز تحصن خانواده هاى 
همافران-درجه داران و افسران هوانیروز چندان آرام نبود.
دیروز نیز همانند روزهاى پیش گروه ها و طبقاتى از مردم براى اظهار همدردى و اعالم 
همبستگى خود با متحصنین در وزارت دادگسترى اجتماع کردند و به تظاهرات و دادن شعار 
پرداختند. در این هنگام مأموران فرماندارى نظامى از جمعیتى که در بیرون اجتماع کرده 
بودند خواستند تا از شعار دادن خوددارى ورزند ولى آنان مخالفت کردند و مأموران با پرتاب 
گازهاى اشک آور و شلیک تیر هوایى آنان را متفرق نمودند.

محمد عکاف

سـالم بانـو! ایـن روزها روزهاي غریبی اسـت. احسـاس می کنـم عقربه هاى 
سـاعت هاى جهان همگى ایسـتاده اند. اى کاش می شـد کاري کرد. نیرویى، 
توانـى کـه ایـن عقربه هاى خموده و خسـته را به حرکت وادار کنـد و از این 

رخوت و خسـتگى نجاتشان دهد.
بانـو! احسـاس می کنـم جاهلیـت مـدرن و بت هـاى امـروزى سرتاسـر این 
شـهر را گرفته انـد. پدرتـان بت هاى سـنگى و چوبى را در هـم کوبید، کاش 
موعـودى برسـد و بت هـاى انسـانى را از اسـب غـرور و خودخواهـى پاییـن 
بکشـد. از یمـن تـا سـوریه، از سـوریه تا عـراق، از عراق تا فلسـطین، شـبح 

بت هـاى امـروزى را مى تـوان احسـاس کرد.
بانـو! دلـم گرفته از این همـه تنهایی...دلم گرفتـه از مدینه بـى پیامبر (ص)، 
کوفـه بـى علـى (ع)، کربـالى بى حسـین (ع) و شـام بى زینب(س)! هسـت 
یـاري کننـده اي؟ بانـو! از مدینـه تـا مسـجد نبـوى، از محلـه بنى هاشـم تا 
خانـه اى کـه زینـب برایـش بانویـى مى کنـد، على(ع)...دلـش برایـت تنگ 
شـده اسـت. بانـو! علـى منتظـر اسـت، نگاهـش کـن...! تـوي شـهر، خانـه 
کوچکـی اسـت کـه هنـوز چراغـش روشـن اسـت. بانـو! ایـام فاطمیـه که 
می رسـد، بیـش از همیشـه به حضور پرمهـرت نیاز پیـدا می کنیـم، مادرانه، 

مهربانـى ات را در حـق مـا تمـام کن.

تقــــــــــــــــــــــــــویم را ورق بـــــــــــــــــــــــــزن
18بهمن1357

بـا وجـود اینکه بـا ورود امام خمینـى(ره) به کشـور، بختیار جایـگاه خود 
را در میـان ملـت ایـران از دسـت داده بـود، امـا هنـوز هم کسـانى بودند 
کـه طرفـدار رژیـم پهلـوى و بختیـار بودنـد و گاهى بـراى طرفـدارى از 
بختیـار در خیابان هـا تظاهرات مى کردنـد. در این روز طرفـداران بختیار 
مقابـل ورزشـگاه امجدیـه (شـهید شـیرودى) رفتنـد و در طرفـدارى از 
شـاپور بختیـار شـعار سـردادند. همزمـان هم انقالبى هـا به آنجـا رفتند و 
در حمایت از امام و حکومت اسـالمى شـعار دادند: «بختیار، بختیار نوکر 
بى اختیـار.» این گونـه تجمع هـا معمـوالً به درگیـرى بین دو طـرف منجر 
مى شـد و نمونـه اى از نقشـه هاى بختیار بـود که مردم انقالبـى را به خاك 
و خـون بکشـند. ایـن درگیرى هـا به  صورت عمـدى در جاى جاى کشـور 

از سـوي طرفـداران بختیـار شـکل مى گرفت.
نقشـه دشـمن بـراى آسـیب رسـاندن بـه مـردم انقالبـى و بـاز کـردن 
نقطـه امیـدى بـراى طرفـداران شـاه بـود کـه بـا رهبـرى و سـخنان امام 
خمینـى امیـد دشـمنان انقـالب کـور شـد.  یکـى دیگـر از اتفاقـات روز 
18بهمـن1357 افتتـاح کانـال خبرى انقالب بـود. همزمان بـا آمدن امام 
بـه ایـران، موضـوع افتتاح کانـال خبرى انقالب مطرح شـد. دلیـل آن هم 
ایـن بود کـه چون هنـوز رژیم بر رادیو و تلویزیون تسـلط داشـت، پخش 

پیام هـاى انقـالب با مشـکل مواجـه بود.
اسـتفاده از یک کانال تلویزیونى خبرى، وسـیله خوبـى براى پخش پیام ها 
و اخبـار انقـالب بـود. سـرانجام تصمیـم گرفتـه شـد و مرکز پخـش این 
کانـال، مدرسـه علـوى و مهم تریـن برنامه هـاى آن پخش پیام هـاى امام 
و اخبـار رویدادهـاى انقـالب بود. بیشـتر برنامه هاى این کانـال تلویزیونى 
تا قبل از روز 22بهمن، پخش مسـتقیم مراسـم انتخـاب مهندس بازرگان 
بـه نخسـت وزیرى و اعـالم حمایت هـاى مردمـى از او بـود. مـردم در آن 
روزهـا با اسـتفاده از کانال انقـالب خبرهاى مربوط بـه درگیرى انقالبیون 
بـا نیروهـاى حمایت کننـده از رژیـم را تماشـا مى کردنـد و از اخبار مهم 
مطلـع مى شـدند. بـازرگان هـم کـه با حکـم امـام خمینى، نخسـت وزیر 
دولـت موقـت شـده بـود، در صبـح روز هجدهـم بهمن مـاه در حالـى که 
وسـایل ضـرورى و شـخصى خـود را بـه همراه داشـت به مدرسـه علوى 
نقل مـکان کـرد. او اعـالم کرد کـه به سـاختمان نخسـت وزیرى نخواهد 
رفـت و مقـر امام را بـه عنوان دفتر نخسـت وزیرى انتخاب کرده اسـت و 

در آنجـا مشـغول به کار خواهد شـد.

تمام طول روز فعالیت حجت االسالم هاشمى و دکتر مفتح در محل ستاد 
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سالم بانو...! (6)

 دمل گرفته

از این همه تنهايی...

انقـــــــالب

مت امام محل اقا
 دفتر کار دولت موقت

18بهمن 1357 در روزنامه ها چه گذشت؟

اعالم منع عبور و مرور

«یک مملکت، یک دولت، یک مرغ، 4

3

2

44w w w. q u d s o n l i n e. i r

چهار شنبه 18 بهمن  1396
20 جمادى االول 7/1439 فوریه 2018

ان
جو

 نو
مه

می
ض

  

انانقـــــــالبانقـــــــالب
جو

 نو
مه

می
ض

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

1396 بهمن  1396 بهمن  1396
2018 فوریه 2018 فوریه 2018 7/1439

ویژه نامه  دهه انقالب
براى نسل چهارمى ها


