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فاطمه نیک |  اگر داسـتان رسـتم و سـهراب را شـنیده باشـید، دسـت تان  آمده که جناب فردوسـی این داسـتان غمگین را نوشـته تا بگوید تا دنیا دنیاسـت 
ممکـن اسـت به  خاطـر فاصله ها و تفاوت تجربه ها، پسـرها از پدرها دور بشـوند و پسـرها پدرها را به خوبی نشناسـند و اگـر این ماجرا خیلی بینشـان کش دار 
شـود، ممکن اسـت تلفات هم داشـته باشـیم؛ درسـت مثل ماجرای ما و پـدران پدرانمان که سـال و ماه، بـه همراه تجربه هـای متفاوت بینمان فاصلـه انداخته 
اسـت و بهتریـن راه حـل ماجرا این اسـت که مثل سـهراب راه بیفتیـم و سـراغ پدرانمان را بگیریم و ازشـان بدون رودربایسـتی سـؤال کنیم. سـؤال هایی که 
شـاید در ظاهـر سـخت و درشـت به نظر برسـند، اما بـه تفاهم دو طـرف کمک خواهنـد کرد. برحسـب قرار این مـدت امروز هـم پای صحبت های یک نسـل 
سـومی نشسـته ایم کـه می خواهد برایمـان از ما و پدرانمـان بگوید. »عبدالمطهـر محمدخانی« در نوبت قبـل برایمان از میـراث انقالب و سـهم و نقش ما گفت 

و در ایـن نوبـت قرار اسـت به بقیه سـؤال هایمان پاسـخ بدهد. اگر دوسـت داری با ما همراه شـو.

بپرسید چرا درست عمل نکردید؟

اعضـای یـک خانـواده مثـل حلقه های یـک زنجیر بـه هم متصل هسـتند و 
بـه همیـن خاطـر وقتی یـک حلقه تـکان می خورد باعث می شـود که سـایر 
حلقه هـا هـم جابه جا شـده و حرکـت کنند. حاال حرف این اسـت که شـاید 
مـا دلمـان نخواهـد بـه ایـن جنبـش تـن بدهیـم و شـاکی شـویم و بگوییم 
دلمـان نمی خواهـد به خاطـر کاری که گذشـتگانمان انجام داده اند، شـرایط 
سـختی مثـل تحریـم را تحمـل کنیـم؛ ایـن نکتـه را بـا آقـای محمدخانـی 
در میـان می گذاریـم و ایشـان در جـواب می گویـد: »وقتـی چنیـن سـؤالی 
می کنیـد ممکـن اسـت تصـوری پیـش بیایـد کـه انـگار نسـل های قبلـی 
انقـاب، خیلـی راحـت و بی دردسـر تحولـی را در کشـور صـورت دادنـد و 
بعـد از چنـد دهـه االن سـختی و تحریمش به ما رسـیده اسـت. این انقاب 
سـاده و بـدون مشـکل بـه دسـت نیامـده اسـت کـه نسـل های قبلی از سـر 
بی خیالـی سـراغ تحـول در جامعـه رفتـه باشـند. نسـلی کـه انقـاب را رقم 
زده در سـخت ترین شـرایط بـوده اسـت. زنـدان و سـخت ترین شـکنجه ها و 
تحقیـر و دوری از خانـواده و کشـته شـدن خواهـر و بـرادرش در خیابـان را 
دیـده و تلخ تریـن خاطـرات را دارد. به مراتب مشـکات سـخت تری از تحریم 
داشـته اسـت و در همـان زمـان تحریـم و مشـکل اقتصـادی یـک شـوخی 
خنـده دار اسـت، چون ابتدایي ترین شـرایط انسـانی را در ته سـلول انفرادی 

نداشـته اسـت. ایـن موضـوع درباره نسـل های بعـدی هم وجـود دارد.«

کدام نسل  انقالب شرایط بهتری داشته است؟

ما نسـل سـوم در سـنین کودکی و نوجوانی سخت ترین 
شـرایط اقتصـادی را تحمـل کردیـم. این طور نبـوده که 
سـه نسـل قبلـی خیلـی راحـت بودنـد و االن بـه ما که 
رسـیده، سـخت شـده اسـت. به نظرم حتی نسل چهارم 
در شـرایط بـه نسـبت بهتری نسـبت به نسـل های قبل 
هسـتند و سختی هایشـان قابـل مقایسـه بـا نسـل های 
قبـل نیسـت. مـا خودمـان حـرف می زنیـم و خودمـان 
عمـل می کنیـم. این حـرف در دنیا بهای سـنگینی دارد 
و اگـر کسـی می خواهد این حـرف شـرافتمندانه را بزند 
طبیعـی اسـت کـه سـختی هایی را هم بـه همـراه دارد. 
سـؤال ایـن اسـت کـه آیـا ما بـه  خاطـر تحریم مشـکل 
اقتصـادی داریـم یا این که بـه خاطر ضعـف مدیریت در 
ایـن حوزه دچار مشـکل شـده ایم. االن کشـور ما تصویر 
کلـی اش مثـل ایـن نقاشـی های کاریکاتور شـده اسـت؛ 
یعنـی مثـًا سـر بزرگی داریم و دسـت و پـای کوچکی! 
ایـن بـه خاطـر ایـن اسـت کـه در قسـمت هایی خـوب 
عمـل کرده ایم و حرکت انقابی داشـته و رشـد کرده ایم 
و در قسـمت هایی ضعیـف عمـل کردیم و دچار مشـکل 
هسـتیم. متأسـفانه حوزه مدیریت اقتصاد کشـور یکی از 
قسـمت هایی اسـت که در آن خوب عمل نشـده اسـت. 
نسـل چهـارم بـه جـای این کـه یقـه نسـل های قبـل را 
بگیـرد کـه چـرا انقاب کردید تا تحریم داشـته باشـیم؛ 
بایـد از نسـل قبـل بپرسـد چـرا انقابـی عمـل نکردید 
کـه ما با وجود تحریم، اقتصاد درسـتی داشـته باشـیم؟ 
چـرا بعـد از چهل سـال اقتصـاد را این قدر قـوی نکردید 
کـه کشـوری آن سـر دنیـا بـرای مـا تصمیم بگیـرد و با 
یـک امضای »ترامـپ« دالر تغییر کند و وضع معیشـت 
مـردم مـا را بـد کنـد؟! این همـان روحیه انقابی اسـت 

که باید نسـل چهارم داشـته باشـد.«

اگر ایستادگی نمی کردیم چه می شد؟

از  را می شـنویم  تلخی هـای گذشـته  داسـتان  وقتـی 
آقـای محمدخانی می پرسـیم آیـا انقاب دیـروز در برابر 
مشـکات امـروز قابل توجیـه و دفاع اسـت؟ ایشـان در 
جـواب این طـور توضیـح می دهـد کـه: »بگذاریـد برای 
روشـن شـدن این مسـئله مثالي بزنم؛ یکی از مسئوالن 
وزارت خارجـه دولـت قبـل بـرای ما تعریـف می کرد که 
جوانانـی که هسـته اصلی انقاب مصر بودند در سـفری 
بـه ایـران آمدند؛ انقابی که متأسـفانه ناکام مانـد. »ما از 
آن ها پرسـیدیم چه شـد که انقاب کردیـد؟« گفتند ما 
خودمـان هم تصور نمی کردیم که این اتفاق با اسـتقبال 
مـردم روبـه رو شـود، چـون سـال ها در تلویزیـون دولت 
مصـر و در تبلیغات رسـمی »حسـنی مبارک«، ایـران را 
بـه عنـوان کشـوری کـه بی دلیـل بـا کشـورهای بزرگ 
دنیا سرشـاخ شـده و بـه زودی از بین خواهـد رفت به ما 
معرفـی می کردنـد. همزمان بـا این تبلیغـات می دیدیم 
در ایـران چـه تعـداد دانشـجویان ارشـد و تحصیـات 
تکمیلـی دارند و در المپیادهای بین المللی مقام کسـب 
می کننـد. این کـه به فناوری سـوخت هسـته ای دسـت 
پیـدا کـرده و اولین ماهواره را به فضا فرسـتاده اسـت و... 
مـا دیدیم یک نماینـده از ایران با ظاهر اسـامی می آید 
و با نماینده چند کشـور درباره انرژی هسـته ای صحبت 
می کنـد و آخـرش هـم می گویند بـه نتیجه نرسـیدیم 
و زورمـان بـه ایـران نرسـیده اسـت. بعـد به ایـن نتیجه 
رسـیدیم کـه وقتی ایرانیـان مقابل قدرت ها ایسـتادند و 
هـر روز هم پیشـرفت می کنند چرا ما نتوانیـم؟ « ماجرا 
این اسـت که در چهل سـال گذشـته کشـورهایي مثل 
مصـر بـرای این کـه مشـکل پیـدا نکند عکس مـا عمل 
کـرد و نه تنهـا بـا آمریـکا که بـا رژیم صهیونیسـتي هم 
همـکاری کرد. چهل سـال می گذرد وضعیـت ما و مصر 
االن مشـخص اسـت. حـاال آن جـوان مصـری نگاهـش 
بـه ایـران اسـت و می گویـد: »انگیـزه و امیـد در دلـم 
بـرای انقـاب ایـن بود کـه دیدم شـما مقابـل قدرت ها 

ایسـتادید و پیشـرفت هم می کنید«. 

انقالبی نماها را نقد کنید

از آقـای محمدخانی می پرسـیم یعنی حاال که 
عده ای در بیرون نگاهشـان به ماسـت، ما نباید 
در مورد شـرایط کشـور نظر بدهیـم و اوضاع را 
نقـد کنیـم؟ ایشـان در جـواب می گویـد: »بله، 
بـه انقـاب کـه می توانیـم نقـد وارد کنیـم، اما 
بـه نظـرم بیـش از این کـه بخواهیم بـه انقاب 
نقـد وارد کنیـم بایـد بـه مدعیـان انقـاب نقد 
وارد کنیـم. مثالی می زنم؛ انقـاب در دهه های 
مختلـف از سـویی گرفتـار انقابی نماهـا و از 
سـوی دیگـر انقابی های پشـیمان بوده اسـت. 
گاهـی هم هـر دوی این ها یک نفـر بودند. یک 
زمانـی بیـش از انـدازه دم از انقـاب می زدند و 
می رسـد  نظـر  بـه  شـدند.  پشـیمان  دوره ای 
اصـل اسـتقال قابـل نقـد نیسـت. ارزش هـا و 
اصـول را کسـی کـه مسـلمان باشـد نمی تواند 
نقـد کند. شـاید هنـر اصلـی حضرت امـام)ره( 
و یاران ایشـان در تأسـیس جمهوری اسـامی 
همیـن باشـد که اصولـی را مبنا قـرار دادند که 
غیرقابـل خدشـه اسـت. مـن به عنـوان بـرادر 
نسـل چهـارم بـه ایـن نسـل توصیـه می کنـم 
بـه جای نقـد انقـاب؛ انقابی هـا، انقابی نماها 
و انقابی هـای پشـیمان را نقـد کننـد. چـرا بـا 
وجـود آن مفاهیـم عالـی و اهـداف بلند انقاب 
اسـامی، مـا هم چنان لنـگ می زنیـم و چطور 

عمـل کردیم؟«

نسل چهارم و نقد انقالبی نماها

#چرا_انقالبی_عمل_ نکردید...!؟

باید از نسل قبل بپرسد چرا انقالبی عمل 
نکردید که ما با وجود تحریم، اقتصاد درستی داشته 

باشیم؟

ما خودمان حرف می زنیم و 
خودمان عمل می کنیم. این 
حرف در دنیا بهای سنگینی 

دارد و اگر کسی می خواهد این 

حرف شرافتمندانه را بزند طبیعی 

است که سختی هایی را هم به 
همراه دارد
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تشکیل کمیته استقبال

همهچیـزدربـارهبازگشـتامامخمینـی)ره(واسـتقبالازاوبـود.محافظـتازامامنیز
بخشـیازماجـراراتشـکیلمـیداد،موضوعـیکهبـرایخودایشـاناهمیـتچندانی
نداشـت:»امـامخمینـیازخطراتـیکهیارانـشاشـارهمیکردنـد،آگاهبـود.اینامر
بهخوبـیدربیانیـهایشـانبـرایورودبـهکشـورکامـاًلپیداسـت.ایشـاندرآنبیانیه
اعـالمکردنـدکـه»مـنبـهزودینزدشـمابرمیگـردمتـادرکنارشـمامبـارزهکنم،
اگرکشـتهشـدمبهسـعادتشـهادتنائـلمیشـومواگرهمپیروزشـدیمبـاهمبه

راهمـانادامـهمیدهیم«.
آمـدنامـامقطعـیبـود،پسبایـدکمیتـهاسـتقبالتشـکیلمیشـد:»ازآنجاییکه
احـزابقویوتشـکیالتمنظـموآموزشهایالزمکهبتوانـددربرابررژیمخودنمایی
کنـدوجـودنداشـت،ماازهـرمحملیبـرایایجاداینتشـکیالتاسـتفادهمیکردیم.
یکـیازایـنمحملهـاهـمایجـادکمیتـهاسـتقبالبـود،زیـراایـنکارهـمنمایـش
قـدرتطرفـدارانرهبـریبـهمخالفانرژیـمبودوهـماینکهبـرایاسـتقبالازامام
برنامهریـزیمیشـد.«)هاشـمصباغیـان(بـاهمهاینتفاسـیر،کمیتـهاسـتقبالازامام
خمینـی،30دی1357تشـکیلشـد:»ازمنزلشـهیدمطهـریتلفنکردیـمبهمرحوم
شـهیدبهشـتیکـهبیاینـدآنجا.گفتنـدکهبعضـیازدوسـتاناینجاهسـتندودارند
مذاکـرهمیکننـد...برایاینکـههماهنگکنیم،بـهاتفاقمرحوممطهـریرفتیممنزل
شـهیدبهشـتیوبقیـهافـرادجامعـهروحانیتمبـارزراهمخبـرکردیم...پـسازارائه

نظـراتشـورایمرکزی،کمیتهاسـتقبالتشـکیلشـد.«)حجتاالسـالممحالتی(
اعضای کمیته استقبال

شـایدندانـیچهکسـانیجـزوکمیتهاسـتقبالازامـامخمینـی)ره(بودنـد:»اعضایاصلـیکمیتهچهارنفـربودند:
شـاملشـهیدمطهـری)رئیسکمیته(شـهیدمفتح،شـهیدمحالتـیازروحانیـتمبارزوبنـده)اسـداهللبادامچیان(
ازطـرفیـارانموتلفـهاسـالمی،ولـیدرمشـورتباشـهیدبهشـتیقرارشـددرشـورایمرکـزیکمیتهازسـایر
گروههـایسیاسـینیـزافـرادیدعوتشـوندکهسیاسـتهمهبـاهماجراشـودوهمهخـودرادراسـتقبالازامام

سـهیمبیابند.«
یکـیازمسـائلیکـهپیـشازورودامـامبهایرانبایدبررسـیميشـد،مکانحضورایشـانبود:»عالوهبرمدرسـه
رفـاه،مدرسـهعلـوینیزکـهدرنزدیکیرفاهقرارداشـتانتخابشـدکـهبرخـالفبرنامهریزیهایانجامشـده،

بعـدازوروداماممکاناسـتقرارامامشـد.«
نیـازبـودتـانیروهاییدرچهاردسـتهدرکمیتهاسـتقبالجذبشـوند:دسـتهاولاعضـایاصلیکمیتهراتشـکیل
میدادنـد؛دسـتهدوماعضایثابتبودندکهمحلفعالیتشـاندرمدرسـهرفاهبود؛دسـتهسـومآنهایـیبودندکه
درطرحهـاوبرنامههـایکمیتـهشـرکتکردهبودندودسـتهچهـارمرانیزهـوادارانمردمیتشـکیلمیدادند.به
ایـنراحتیهـانمیشـدکسـیرابهکمیتـهاسـتقبالراهداد،امکانداشـتازسـاواکیهاوطرفـدارانرژیمپهلوی،
کسـیبـهکمیتهاسـتقبالراهپیداکند:»سـختگیریدرجـذبنیرو،امـکانورودعناصرنفوذیرابهشـدتکاهش
مـیداد.بدیـنمنظـورمسـئوالنکمیتـهروالخاصـیبـرایجذبنیـروبـهکاربردند؛یعنـیبهاینشـکلکهفقط

افـرادیراجـذبمیکردنـدکـهازطـرفانقالبیوننامآشـناواعضایفعـالکمیتهمعرفیمیشـدند.«

انقالب و تالش برای آبادانی

آسیه سالم

 انقـالب اسـالمی، دسـتاوردهای فراوانـی در داخـل و خارج از کشـور داشـته و دارد 
و سـال ها طـول می کشـد تـا همه آثـار و نتایـج آن آشـکار و تحلیـل شـود. یکی از 
دسـتاوردهای مهـم انقالب اسـالمی در حوزه اقتصـادی محرومیت زدایی از روسـتاها 
بـوده اسـت. در دوران طاغـوت، خانـدان پهلوی فقـط و فقط به ثروتمنـدان و مقامات 
رده بـاالی حکومـت توجـه می کردنـد و همیـن کـه آن هـا از خدمـات و امکانـات 
بهره منـد بودنـد، برایـش کافی بود. حـال آن کـه در روسـتاها مـردم از ابتدایی ترین 
امکانـات بی نصیـب بودند. در روسـتاها بهداشـت و درمـان، راه و جاده مناسـب، برق 
و آب در وضعیـت بسـیار بـدی به سـر می بـرد و مرگ ومیـر در کودکان روسـتایی به 
دلیـل نبود امکانات زیـاد بود. بسـیاری از روسـتاییان مهاجرت به شـهرها را انتخاب 
کـرده بودنـد و آنان که بضاعـت مالی و توانایی مهاجرت را نداشـتند، مجبـور بودند با 
همـان شـرایط تأسـف بار ادامه دهنـد. آن ها هـم که مهاجرت کـرده بودنـد آن چنان 
وضـع خوبـی نداشـتند و مجبـور بـه حاشیه نشـینی در شـهرهای بـزرگ بودند که 

آن جـا هم بـا مشـقت زندگـی می کردند.
پـس از پیروزی انقالب اسـالمی و به دنبال تأکیـدات بنیانگذار کبیر انقالب اسـالمی، 
حضـرت امـام خمینـی)ره( مبنی بر بسـیج امکانـات مـادی و معنوی بـرای عمران و 
آبادانـی روسـتاها، مسـئوالن نظـام جمهـوری اسـالمی ایران درصـدد از بیـن بردن 
فقـر و محرومیـت از چهـره روسـتاهای کشـور برآمدند تـا امکانات رفاهی شـهرها و 
روسـتاهای کشـور را بـه یک سـطح برسـانند.  بـه دنبال پیـروزی انقالب اسـالمی و 
فرمـان امـام خمینـی)ره( مبنی بـر کمک بـه روسـتاییان و آبادانی روسـتاها، »جهاد 
سـازندگی« شـکل گرفـت که بعدهـا بـا وزارت کشـاورزی ادغـام و بـه وزارت جهاد 
کشـاورزی تبدیل شـد. در این نهـاد جوانان متخصـص و انقالبی در مناطق روسـتایی 
کشـور حضور پیـدا کـرده و به ارائـه خدمـات زیربنایی نظیر آب رسـانی، راه سـازی، 

برق رسـانی و... در روسـتاها پرداختند.
برخـوردار شـدن روسـتاها از امکانـات برقـراری ارتبـاط مخابراتـی، بهره منـدی از 
امکانات بهداشـتی و ارتقای تعلیم و آموزش روسـتاییان نیز بخشـی از دسـتاوردهای 
مهـم انقـالب اسـالمی اسـت کـه روزبـه روز در حـال افزایش اسـت. در حـال حاضر 
کشـاورزی علمـی در روسـتاها رونق گرفته و نظـام رعیت و اربابی از میان رفته اسـت 
و بسـیاری از محصـوالت صادراتـی از دل همیـن روسـتاها انجـام می شـود. جوانـان 
روسـتایی هـم ماننـد دیگـر جوانـان می توانند به مـدارج بـاالی علمی دسـت یابند 

و بـه عمـران و آبادانی بیشـتر روستایشـان کمـک کنند.
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انقـــــــالب

ویژه نامه  دهه انقالب
برای نسل چهارمی ها

سختگیری در جذب نیرو، اماکن 
ورود عناصر نفوذی را به شدت 

اکهش می داد. بدین منظور 
مسئوالن کمیته روال خاصی 
برای جذب نیرو به اکر بردند؛ 
یعنی به این شلک که فقط 

افرادی را جذب می کردند که 
از طرف انقالبیون نام آشنا و 
اعضای فعال کمیته معرفی 

می شدند

بزرگ تـــــــــــــــــرین 

استقبال تاریخ
الهام صالح   |   امام خمینی)ره( بعد از سال ها می خواست به ایران بازگردد. باید همه چیز را 
برای این ورود آماده می کردند. به همین دلیل هم کمیته ای به اسم »کمیته استقبال از امام

 خمینی)ره(« راه اندازی شد. کتاب »تاریخ شفاهی کمیته استقبال از امام خمینی)ره(«، درباره
 فعالیت های این کمیته است. 

خوانشکتاب»تاریخشفاهیکمیتهاستقبالازامامخمینی)ره(«

نگاهی به جایگاه اجتماعی و منزلت زن قبل و بعد از انقالب اسالمیپای ثابت انقالب

دراندیشهامامخمینی)ره(فعالیتاجتماعیزنباجمالتیمثل»مامفتخریمکهبانوانوزنانپیروجوانوخردوکالندرصحنههایفرهنگیواقتصادیونظامی
حاضروهمدوشمردانیابهترازآناندرراهتعالیاسالمومقاصدقرآنکریمفعالیتدارند«)صحیفهامامجلد-21صفحه397(و»همانطوریکهمردهاباید

درامورسیاسیدخالتکنندوجامعهخودشانراحفظکنند.

حفاظت از امام 

اعضـایکمیتـهاسـتقبالمسـئولیتسـنگینیداشـتند،بنابرایـنالزمبـودکـهآموزشهایـیرادریافـتکننـد.اینآموزشهـابااعضـایگروه
حفاظـتآغـازشـد:»آقایـانرفیقدوسـتوعراقیبرایآمـوزشگروهحفاظـت،خانههایـیرادراختیارماقـراردادهبودند.فکـرمیکنماین
مکانهـامنـازلخانـوادهواقـوامخـودآنهـابـودکـهبرایایـنمنظورخالـیکـرده،دراختیارمـاقـراردادهبودندچراکـهوسـایلآنمنازل
مشـخصمیکـردکـهمحـلزندگیخانوادههاییبودهاسـت.ماشـبهنگامباچنددسـتگاهمینیبـوسواتوبـوسبچههاراکهعموماًازشـهر
قـمبودنـد،بـهایـنمنـزلمیآوردیـموبهآنهاآمـوزشمیدادیـم.«)اکبربراتـی(خوباسـتبدانیکهکمیتهاسـتقبالاز10واحدتشـکیل
میشـد؛»تبلیغـات«،»انتظامـات«،»تـدارکات«،»برنامهریـزیوتشـریفات«،»برنامهریزیداخلـیوانتظامـاتداخلکمیتهاسـتقبالازامام«،
»روابطعمومـیوزیرمجموعههـایآن«،»دربورودوزیرمجموعههـایآن«،»شهرسـتانها«و»خبرنگارانداخلـیوخارجی«.واحدانتظامات،
وظیفـهبسـیارسـنگینحفاظـتازجـانامـام)ره(رابرعهـدهداشـت،بایدهمهمسـائلرامـدنظرقـرارمیدادند.یکـیازمکانهایـیکهباید
بـهامنیـتآندقـتمیکردنـد،فـرودگاهبـود:»قبلازورودامام...سـعیکـردمآنچهراکـهازنظرحفاظتیبـرعهدهماگذاشـتهبودندبرای
آخرینبـاربازبینـیکنـم.درنظـرگرفتنراههـایمخفیوزیرزمینیفـرودگاه،مواظبـتازاطرافباندفـرودگاهوکنترلسـالناجتماعازجمله
وظایفـیبـودکـهبـردوشمـاسـنگینیمیکـرد.بعـدازاطمینـانازمطلوببـودناوضـاعواحوالبـرایاینکـهبهتربتوانـمباندفـرودگاهرا
کنتـرلکنـمبـهرویپشـتباممشـرفبهبانـدفرودگاهرفتـموازآنجـااطرافرازیـرنظرگرفتـم...«)اکبربراتـیازاعضـایواحدحفاظت(

زن در جامعه ایرانی
یکـی دیگر از چالش های انقاب در سـال 1357، وضعیـت زنان بود. کار، تحصیل و نقش هایی 
مثـل مـادری و اداره خانـواده بـرای زنـان از نـکات مبهمی بـود که خیلی ها نمی دانسـتند بعد 
از انقـاب بـرای آن چـه اتفاقاتـی می افتـد. مثـل وضعیت سـینما، آن عـده که از دین اسـام 
شـناخت درسـتی نداشـتند می گفتنـد اگـر حکومتـي دینـی روی کار بیایـد، امـکان فعالیت 
اجتماعـی و تحصیـل را از زنـان می گیـرد و آن هـا فقـط بایـد خانـه داری کنند! امـا دیدیم که 

در عمـل این اتفـاق نیفتاد.
در اندیشـه امـام خمینـی)ره( فعالیـت اجتماعی زن بـا جماتی مثل »ما مفتخریـم که بانوان 
و زنـان پیـر و جـوان و خـرد و کان در صحنه هـای فرهنگـی و اقتصـادی و نظامـی حاضـر و 
هـم دوش مـردان یـا بهتـر از آنـان در راه تعالـی اسـام و مقاصـد قـرآن کریم فعالیـت دارند« 
)صحیفـه امـام جلد21- صفحـه 397( و »همان طوری که مردها باید در امور سیاسـی دخالت 
کننـد و جامعه خودشـان را حفـظ کنند، زن ها هم باید دخالت کننـد و جامعه را حفظ کنند، 
زن هـا هـم باید در فعالیت های اجتماعی و سیاسـی هـم دوش مردها باشـند.« )صحیفه امام- 

جلد18-ص403( تعریف شـده اسـت..

زنانی بدون حق رأی
تا سـال 1341 و در زمان حکومت محمدرضا پهلوی زنان حق رأی نداشـتند؛ یعنی وقتی 
انتخاباتـی در کشـور برگـزار می شـد فقط مردانی که سـن رأی داشـتند پـای صندوق های 
رأی می رفتنـد و در انتخابـات شـرکت می کردنـد. ایـن قانون در سـال 1341 و درسـت در 
زمانـی کـه محمدرضـا پهلوی می خواسـت تغییراتی در کشـور بدهد تا به مـردم بگوید که 
بـه فکـر آن هاسـت، عوض شـد. پهلـوی دوم روی ایـن موضوع که بـه زنان حـق رأی داده 
اسـت خیلـی تبلیغ کـرد و این کار را نشـانه متمـدن و آزاد بودن کشـور دانسـت. درحالی 
کـه چـه زن و چه مرد حق دارند که در سرنوشـت کشورشـان شـرکت کننـد و درواقع این 

فقـط حقـی بـود که به زنـان برگردانده شـده بـود، نه چیـزی اضافه بر حـق آن ها.
امـا همیـن تبلیغات محمدرضا پهلوی هم باعث نشـد همه زنـان آن دوره واقعاً در انتخابات 
مشـارکت کننـد، چـون ایـن قانـون فقط به نفـع زنان طبقـات بـاالی اجتماع تمام شـد و 

این زنان توانسـتند تعدادی پسـت سیاسـی بگیرند.
در دوران رضاشـاه هیچ زنی به عنوان مدیر سیاسـی انتخاب نشـد، اما در دوران محمدرضا 
پهلوی در سـال 1342 یک زن به سـمت معاونت آموزش وپرورش و در سـال 1347، یک 
زن دیگـر وزیـر شـد. زنـان دیگـری هم به صـورت پراکنده سـمت و منصب هایـی گرفتند 
که بیشترشـان هم همسـران یا بسـتگان مردان سیاسـتمدار و ارتشـی بودند. در جمهوری 
اسـامی آمـار دقیقـی از زنانـی کـه سـمت های سیاسـی دارند در دسـترس نیسـت، چون 
تعـداد آنـان زیـاد اسـت و سـمت های مختلفـی را در عرصه هـای دیگری مثـل اجتماعی، 
فرهنگـی و اقتصـادی در دسـت دارنـد.  تابه حـال در 10 دوره مجلـس شـورای اسـامی 
بیشـتر از هفتـاد زن فقـط نماینـده بوده انـد. بیشـتر ایـن افراد هـم به خاطر شایسـتگی ها 
و تحصیـات خودشـان بـه ایـن سـمت ها انتخـاب شـده اند، چون بعـد از انقاب زنـان نیز 
ماننـد مـردان می تواننـد بـرای سـمت های سیاسـی کـه در آن هـا رأی گیـری می شـود 

ثبت نـام و تبلیـغ کننـد و رأی به دسـت بیاورند.

نعیمهموحد|چهلسالپیشدرکشورمااتفاقیافتادکهبهگفتهامامخمینی)ره(انفجارنوربود.
انقالبیکهمانندنوريکشوررادربرگرفتوحتیبربسیاریازکشورهایدیگرکهرژیمیمانندپهلویبر
آنهاحکومتمیکرد،تأثیرمثبتيگذاشت.درطولاینسالهاهرجادربارهانقالبصحبتشدهبیشتر
صحبتهارنگوبویسیاسیداشتهاست.درستاستکهنظامسیاسیدرکشورماعوضشدونظام
دیگریرویکارآمد،امانظامجدیدبهاسمجمهوریاسالمیفقطباخودشتغییراتسیاسینیاورد.
همانطورکهدرقسمتهایقبلگزارشهایدستاوردهایانقالبدیدیم،انقالبکشورماراازجهات
گوناگونفرهنگی،اجتماعیو...همدگرگونکرد.سطحسواددردورانپسازانقالببهشدتافزایش
پیداکردوآمارباسوادیوهمچنینتحصیالتتکمیلیوعالیزیادشد.روستاهایایرانهمازنظرکشاورزیوهمازنظرامکانات
رفاهیوبهداشتودرمانصاحبوضعیتبسیارخوبینسبتبهدورانپهلویشدند.درشهرهاهموضعیتبهداشتودرمانرشد
کردوپزشکانایرانیبهموفقیتهایبزرگیدرعلمپزشکیدستبهپیداکردند.علومنظامی،دریاییوفضاییپیشرفتکرد.ایران
برایاولینبارصاحبتأسیساتیدراینحوزههاشدکهفقطدراختیارکشورهاییخاصبود.دنیاهمازاینپیشرفتهایایرانهم
تعجبکردوهمآنراتحسینکرد؛البتهدشمنانکشورمانازاینپیشرفتهاناراحتونگرانشدند.قسمتقبلگزارشهاراهمبه
وضعیتهنرسینمااختصاصدادیم.برایتانازوضعیتسینمادردورانپهلویونگاهعدهایبهسینمادردورانبعدازانقالبگفتیم،اما
دیدیمکهامامخمینی)ره(برخالفایننظرهاسینماراپابرجانگهداشتندوفقطخواستندکهبهآنمحتوایجدیدومتناسبباکشوري
اسالمیدادهشود.سینمایایرانبعدازانقالبهمحسابیپیشرفتکردوحاالبهجزجشنوارهبزرگفیلمفجرکهداخلکشورمان

برگزارمیشود،حرفهاییهمدرجشنوارههایخارجیومیانمدعیانسینماییمعروفدنیادارد.

تا سال 1341 و در زمان حکومت محمدرضا 
پهلوی زنان حق رأی نداشتند؛ 

یعنی وقتی انتخاباتی در کشور برگزار 
می شد فقط مردانی که سن رأی 

داشتند پای صندوق های رأی 
می رفتند و در انتخابات شرکت می کردند

1
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تاریخ شفاهی کمیته استقبال از امام 
خمینی)ره(/ اکبر قاسملو- معصومه 

آقاجان پور/ مشخصات نشر: تهران: مؤسسه 
فرهنگی و هنری و انتشارات مرکز اسناد

 انقالب اسالمی/ 1393/ مشخصات ظاهری:
304 ص

مکانی برای دستگیرشدگان

خودرویـیکـهقراربـودامامخمینـی)ره(بـاآنازفرودگاهبهبهشـتزهـرا)س(برود
هـمبایـدامنیـتالزمرامیداشـت:»بـرایانتقـالامـامازفـرودگاهبهداخلشـهربه
دنبـالتهیهماشـینبودیم.یکـیازبرادرانمانبهنـامحاجعلـیمجمعالصنایع،بلیزری
داشـتندکـهآنرابـرایایـنکارانتخـابکردیـم.سـپسبـهکارخانـهشیشهسـازی
میـرالفشـارآوردیـمتاشیشـههایعقـبودوطـرفاینماشـینراضدگلولـهکنند.
بدنههـایماشـینراهـم،بهخصـوصقسـمتیراکهقـراربودامامبنشـینند،فـوالدکار

گذاشـتهبودیم.«)رفیقدوسـت(
اعضـایایـنکمیتـه،وظایـفمتعـددیبرعهـدهداشـتند.برنامهریـزیبرایاسـتقرار
عوامـلرژیـمپهلـویکـهدسـتگیرشـدهبودنـدهـمبخشـیازایـنوظایفبهشـمار
میرفـت:»روز23بهمـنبـهمـنوآقایسـبحانیمأموریـتدادندکهبرویممسـجد
سـادات)اخـوی(راواقـعدرخیابانایرانکهتازهبازسـازیشـدهبـود،تحویلبگیریم
وآمـادهکنیـم،بـرایاینکـهدستگیرشـدگانرابـهآنجـابیاورنـد.یکـیازبچههای

نیـرویهوایـیهـمکهبااسـلحهآشـناییکامـلداشـتهمراهمـابود.«

انحالل کمیته

اعضـایایـنکمیتـهدرشـرایطیکـهنـهارتشـیوجـودداشـت،نـهسـپاه،نـهنیروی
انتظامـی،بـرایبرقراریامنیتهمـهتالشخودرابـهکارمیبردند:»فکـرکردیمکه
چـهکارکنیـم،مـاازهمینکمیتهاسـتقبالکـههمینتقریبـاًیککاغذهـایکوچکی
بـودیـکنفـرراپیـداکردیمکهازدوسـتانمانگفتیمبیـایکحکمنوشـتیمکهآقای
فالنـیآقایخوانسـاریشـمابایـدامنیتغربتهـرانرابرقـرارکنید.پنجاه،شـصت
قبضـهژ-3بـهاودادیمگفتیمبرووغربتهرانوشـمالوجنـوب...«)جوادمقصودی(
کمیتهاسـتقبالازامامخمینی)ره(برایاسـتقبالازبازگشـتامامتشـکیلشدوبایدبا
تمامشـدنمراسـممنحلمیشـد.درنهایـتهمایناتفـاقرخداد:»بعـداز22بهمن
میرسـیمبـهاینکـهگفتیـمحضرتامـام)ره(تصمیـمگرفتندبـهقمتشـریفببرند
وکمیتـهاسـتقبالبـهکمیتـهانقـالباسـالمیتغییرنـامپیداکـردوحضـرتآیتاهلل
مهـدویکنـیبـهعنوانمسـئولکمیتـهانقـالباسـالمیازسـویامـام)ره(برگزیده
شـدندوکمیتـهمقـرخـودشراازمدرسـهرفاهومدرسـهعلویبهسـاختمانمجلس

شـورایاسـالمیمنتقلکرد...«)مهـدیچمران(

ویژه نامه  دهه انقالب
برای نسل چهارمی ها

برای انتقال امام از فروداگه 
به داخل شهر به دنبال 

تهیه  ماشین بودیم. یکی از 
برادرانمان به نام حاج علی 
مجمع الصنایع، بلیزری داشتند 
که آن را برای این اکر 
انتخاب کردیم. سپس به 

اکرخانه شیشه سازی میرال 
فشار آوردیم تا شیشه های 

عقب و دو طرف این ماشین 
را ضدلگوله کنند. بدنه های 
ماشین را هم، به خصوص 

قسمتی را که قرار بود امام 
بنشینند، فوالد اکر گذاشته بودیم. 

فکر کردیم که چه اکر کنیم، ما 
از همین کمیته  استقبال که 

همین تقریباً یک اکغذهای 
کوچکی بود یک نفر را پیدا کردیم 
که از دوستانمان گفتیم بیا یک 
حکم نوشتیم که آقای فالنی 
آقای خوانساری شما باید 
امنیت غرب تهران را برقرار 
کنید. پنجاه، شصت قبضه ژ-3 
به او دادیم گفتیم برو و غرب 
تهران و شمال و جنوب...

بزرگ تـــــــــــــــــرین 

استقبال تاریخ
الهام صالح   |   امام خمینی)ره( بعد از سال ها می خواست به ایران بازگردد. باید همه چیز را 
برای این ورود آماده می کردند. به همین دلیل هم کمیته ای به اسم »کمیته استقبال از امام

 خمینی)ره(« راه اندازی شد. کتاب »تاریخ شفاهی کمیته استقبال از امام خمینی)ره(«، درباره
 فعالیت های این کمیته است. 

4خوانشکتاب»تاریخشفاهیکمیتهاستقبالازامامخمینی)ره(«
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نگاهی به جایگاه اجتماعی و منزلت زن قبل و بعد از انقالب اسالمیپای ثابت انقالب

همانطورکهدرقسمتاولگزارشهای»دستاوردهایانقالب«گفتیم،بعدازانقالببهدستورامامخمینی)ره(نهضتسوادآموزیتشکیلشد.خدماترایگاننهضت
سوادآموزیبرایهمهمردمبودوفرقیبینزنومردوجودنداشت.بههمینخاطرنرخباسوادیزناناز35درصدقبلازانقالببه89درصدبعدازپیروزیانقالب
رسیدهاست

حفاظت از امام 

اعضـایکمیتـهاسـتقبالمسـئولیتسـنگینیداشـتند،بنابرایـنالزمبـودکـهآموزشهایـیرادریافـتکننـد.اینآموزشهـابااعضـایگروه
حفاظـتآغـازشـد:»آقایـانرفیقدوسـتوعراقیبرایآمـوزشگروهحفاظـت،خانههایـیرادراختیارماقـراردادهبودند.فکـرمیکنماین
مکانهـامنـازلخانـوادهواقـوامخـودآنهـابـودکـهبرایایـنمنظورخالـیکـرده،دراختیارمـاقـراردادهبودندچراکـهوسـایلآنمنازل
مشـخصمیکـردکـهمحـلزندگیخانوادههاییبودهاسـت.ماشـبهنگامباچنددسـتگاهمینیبـوسواتوبـوسبچههاراکهعموماًازشـهر
قـمبودنـد،بـهایـنمنـزلمیآوردیـموبهآنهاآمـوزشمیدادیـم.«)اکبربراتـی(خوباسـتبدانیکهکمیتهاسـتقبالاز10واحدتشـکیل
میشـد؛»تبلیغـات«،»انتظامـات«،»تـدارکات«،»برنامهریـزیوتشـریفات«،»برنامهریزیداخلـیوانتظامـاتداخلکمیتهاسـتقبالازامام«،
»روابطعمومـیوزیرمجموعههـایآن«،»دربورودوزیرمجموعههـایآن«،»شهرسـتانها«و»خبرنگارانداخلـیوخارجی«.واحدانتظامات،
وظیفـهبسـیارسـنگینحفاظـتازجـانامـام)ره(رابرعهـدهداشـت،بایدهمهمسـائلرامـدنظرقـرارمیدادند.یکـیازمکانهایـیکهباید
بـهامنیـتآندقـتمیکردنـد،فـرودگاهبـود:»قبلازورودامام...سـعیکـردمآنچهراکـهازنظرحفاظتیبـرعهدهماگذاشـتهبودندبرای
آخرینبـاربازبینـیکنـم.درنظـرگرفتنراههـایمخفیوزیرزمینیفـرودگاه،مواظبـتازاطرافباندفـرودگاهوکنترلسـالناجتماعازجمله
وظایفـیبـودکـهبـردوشمـاسـنگینیمیکـرد.بعـدازاطمینـانازمطلوببـودناوضـاعواحوالبـرایاینکـهبهتربتوانـمباندفـرودگاهرا
کنتـرلکنـمبـهرویپشـتباممشـرفبهبانـدفرودگاهرفتـموازآنجـااطرافرازیـرنظرگرفتـم...«)اکبربراتـیازاعضـایواحدحفاظت(
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سوادآموزی زنان
اولیـن سـازمانی کـه در ایـران بـرای سـوادآموزی اقدام کـرد نامش »اکابـر« بود. اکابر در سـال 
1315 و در زمـان رضاشـاه طبـق قانـون موظـف شـد در مـدارس بـرای بزرگسـاالن کاس 

شـبانه روزی سـوادآموزی برگـزار کند.
ایـن کاس هـا تـا سـال 1320 و تبعیـد رضاشـاه ادامـه داشـت، امـا در طـول ایـن سـال ها هم 
فقـط مـردان حق داشـتند در اکابر شـرکت کننـد و هم چنان برای سـوادآموزی زنـان برنامه ای 

وجود نداشـت!
بعـد از اکابـر هـم فعالیت هـای پراکنـده دیگـری بـرای آمـوزش زنـان برگـزار شـد، امـا همه یا 
نیمـه کاره رهـا شـدند یـا نتوانسـتند همـه جمعیـت زنان یـا حتی همـه بی سـوادان کشـور را 

بدهند. پوشـش 
همان طـور کـه در قسـمت اول گزارش هـای »دسـتاوردهای انقـاب« گفتیم، بعـد از انقاب به 
دسـتور امام خمینی)ره( نهضت سـوادآموزی تشـکیل شـد. خدمات رایگان نهضت سوادآموزی 
بـرای همـه مـردم بـود و فرقـی بیـن زن و مـرد وجود نداشـت. به همیـن خاطر نرخ باسـوادی 

زنـان از 35درصـد قبـل از انقـاب بـه 89درصد بعد از پیروزی انقاب رسـیده اسـت.
حـاال بیـش از نیمـی از زنـان مـا یعنـی 60درصـد بـه دانشـگاه ها می رونـد. قبـل از انقـاب 
83درصـد زنـان روسـتایی بی سـواد بوده انـد، ولـی بعـد از انقـاب و در سـال 1357 ایـن آمار 
بـه 38درصـد کاهـش پیـدا کـرد. در حـال حاضـر 6500 زن هـم به عنـوان هیئـت علمی در 

دانشـگاه ها مشـغول تدریس هسـتند.

زن عزمتند و مؤثر 
بعـد از وقـوع انقـاب مثـل همـه موضوعـات دیگـر، حکومـت دینـی جمهـوری اسـامی، نوع 
جدیـدی از فعالیـت و حضـور زنـان در اجتمـاع را بـه دنیـا نشـان داد. در ایـن سـبک زنان هم 
می تواننـد خانـواده خـود را اداره کننـد، هـم در انواع فعالیت های بیـرون از خانه حضور داشـته 
باشـند؛ یعنـی حکومـت برای هیچ کـدام از ایـن فعالیت ها، محدودیتی نگذاشـته اسـت و حتی 
موظـف اسـت شـرایطی را فراهـم کنـد تـا زنـان عاقه مند بتواننـد هم فعالیـت بیـرون از خانه 

داشـته باشـند و هـم بـه امور خانه برسـند.
در ایـن سـبک نمی تـوان زن را بـه فعالیتـی کـه دوسـت نـدارد مجبـور کـرد و مثـل فرهنـگ 
غـرب نمی تـوان او را وادار کـرد کـه همپـای مـردان کار کند و درآمد داشـته باشـد بلکه در هر 
صـورت مسـئول تأمیـن درآمـد مردها هسـتند و زن می تواند بـا حفظ احترام و شـأن خودش 
فعالیت هـای مـورد عاقـه اش را انجـام دهـد. آیـا در فرهنـگ و دیـن دیگـري این احتـرام به 

زن هـا را دیده ایـد؟ 

فعال اجتامعی
عـاوه بـر فعالیت هـای سیاسـی، زنـان در جمهـوری 
اسـامی فعالیت هـای مختلـف اجتماعـی و فرهنگـی 
هـم انجـام می دهنـد. بسـیاری از زنـان یـا در ایـن 
حوزه هـا مسـئولیت دارنـد یـا به صـورت غیررسـمی 

فعالیـت اجتماعـی ـ فرهنگـی انجـام می دهنـد.
در اسـام یکـی از کارهـای اساسـی زن، رسـیدگی 
بـه خانـه، همسـر و فرزنـدان اسـت. کاری کـه هیـچ 
شـخص دیگـری بـه جـز زن از عهده سـختی های آن 
برنمی آیـد، امـا انجـام ایـن فعالیت هـا بـه ایـن معنی 
نیسـت کـه زن نمی توانـد فعالیت هـای دیگـری هـم 
داشـته باشـد. در فرهنـگ غـرب هـم زن ویژگی های 
آزادانـه زیـادی دارد، امـا بـه ایـن خاطـر کـه در همه 
زمینه هـا حتـی فعالیـت اجتماعی و شـغلی باید مثل 
مـردان رفتـار کنـد، در واقـع احتـرام و عـزت خود به 
عنـوان یک زن را از دسـت داده اسـت؛ مثل وضعیتی 
کـه زنـان در دوران قبل از انقاب داشـتند و اسـم آن 

را آزادی گذاشـته بودنـد.

عالوه بر فعالیت های سیاسی، زنان 
در جمهوری اسالمی فعالیت های 
مختلف اجتماعی و فرهنگی هم انجام 

می دهند. بسیاری از زنان یا در 
این حوزه ها مسئولیت دارند یا به صورت 

غیررسمی فعالیت اجتماعیـ  فرهنگی 
انجام می دهند.

ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان 
و خرد و الکن در صحنه های فرهنگی و 
اقتصادی و نظامی حاضر و هم دوش 
مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی 

اسالم و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند
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عل خیلیگناهمیکنموتوبهمیکنم...

دیگربساست،اینهمهتکرارهابساست
اینباربخر...کهدگرراحتمکنی...
بیهودهرفتنسربازارهابساست...

توسفرهرابرایهمهپهنمیکنی
درمهربانیتوهمینکارهابساست
مارابهشتهمنبر...اماقبولکن
لبخندتوبرایگنهکارهابساست

شور انقالبی در جامعه
بهتیترروزنامههاکهنگاهمیکنم،میبینمکهتیتر

روزنامههرروزشوروشوقیرادرجامعهنشانمیدهد،
کهتاپیشازاینکسیدرجامعهایرانسراغنداشته
است.روزنامههایپنجشنبه19بهمن1357راکه
مرورمیکنمباتیترهاییمواجهمیشومکهنشان

میدهدضربانانقالبرابیشازگذشتهمیتوانشنید.
باهمتیترهایمهمروزنامههایامروزرامرورمیکنیم:»راهپیمایی

میلیونهاایرانی،امروزتاریخساخت«،»مردمبهبازرگانرأیاعتماد
دادند«،»لیبیدولتبازرگانرابهرسمیتشناخت«،»شاهدر

دادگستریمحاکمهمیشود«،»آغازمذاکرهبازرگانوارتش«،»خروج
مرموزشریفامامیازایران«،»طرحبرگزاریرفراندوموانتخاباتملی«

»زاهدیسرانجامشکستخورد«.

لبـیک به خواست امام
گزارشهایروزهایانقالب،گزارشهایمتفاوتی
بودکهباعثمیشدهرخوانندهایساعتهاوقت

خودراصرفمطالعهآنکند.شایدبهتراست
بگوییمشورانقالببهدلگزارشهایروزنامهها
همنفوذکردهبودوخوانندهرادردلماجراقرار

میداد.انگارکهخوداودرلحظهلحظهوقایعواتفاقاتحضورداشته
است.دربریدهجرایدامروزبخشیازگزارشروزنامهاطالعاترا
میخوانیمکهدرصفحهنخستروزنامهروایتیداردازحضورمردم
تهراندرراهپیماییحمایتازنخستوزیریمهندسمهدیبازرگان
کهبهدستورامامخمینیبرگزارشد:»امروزمیلیونهانفردرسراسر
کشورباراهپیماییهایگستردهواجتماعبهدولتبازرگان،منتخب
امامخمینیرأیموافقدادند.بااعالمراهپیماییوتظاهراتامروز،

ازنخستینساعاتبامداددرتهرانوشهرستانهاطرفدارانحضرت
آیتاهللالعظمیخمینیبرایتأییدحکومتانقالبیونخستوزیری
مهندسمهدیبازرگاندرراهپیماییشرکتجستندوباشعارهای
گوناگون،یکباردیگرراهامامخمینیراتأییدکردند.بزرگترین

اجتماعوراهپیماییامروزدرتهرانبرگزارگردیدکهگزارشآنرا
گروههایخبرنگارانروزنامهاطالعاتتهیهکردهاند.

امروزنیزباردیگرطبقاتمختلفمردم،برایتأییدحضرتآیتاهلل
خمینیوحمایتازبازرگان،نخستوزیرحکومتانقالبیدستبهیک

راهپیماییطوالنیزدند.«

همافران در منزل امام
ازخبرهایمهمیکهدرروزنامههای

19بهمنتوجهمراجلبکرد،
حضورهمافراندرخانهامامبود.در
اینخبرآمدهبود:»امروزصبحگروه
کثیریازهمافرانوپرسنلنیروی

هواییبالباسشخصی،بهمنزلامامخمینیآمدندودر
حالیکهکارتهایشناساییخودرادردستداشتند،
همبستگیخودراباانقالب،ملتایرانبهرهبریامام

خمینیاعالمکردند.وسپسبهسمتیکیازمسیرهای
راهپیماییحرکتکردند.صبحامروزخیابانایران،

آرامترینروزخودراازبازگشتامامخمینیگذراند.
بهغیرازچندتنازمأمورانکمیتهانتظامیوبعضیاز
اعضایکمیتهاستقبالازامام،شخصدیگریدرآنجا
دیدهنمیشد.نزدیکاناماموحتیفرزندشانحاجآقا

احمدونوههاوعروسشانبهصفوفمردمدرراهپیمایی
پیوستهبودند.«

تهران یکپارچه شور
درادامهگزارشخبرنگارانازراهپیماییامروزمیخوانیم:»راهپیماییامروزهمانند

راهپیماییهایروزهایتاسوعا،عاشوراواربعیناز9منطقهآغازشدوتامیدانآزادی
ادامهیافت.گزارشهایخبرنگارانسیارماحاکیاستکهراهپیماییامروزتوأمبانظم
بودودرمیانشعارها،شعارهایتازهایبهگوشمیرسیدکهبعضیازآنهانیزروی

پالکاردهانوشتهشدهبود.بهدلیلراهپیماییامروزازترافیکسنگیندیروزخبرینبود
ودرخیابانهاییکهمسیرحرکتراهپیمایاننبوداتومبیلهایمعدودیدررفتوآمد

بودند.اولینگزارشخبرنگارماازمیدانشهنازبود.دراینمیدان
گروههایمختلفیازمردمدردستههایچندصدنفریازخیابانهای

شهناز،نیرویهوایی،فرحآباد،میدانخراسان،نارمک،پدرثانی،نظامآباد
وسایرخیابانهایاطرافبهیکدیگرملحقشدندوسپسبادادنشعار

بهسویمیدانآزادیحرکتکردند...«

محمـدعـکاف|چـرابـرایحسـین)ع(روضهخوانـیمیکنیـم؟اینپرسـشیکپاسـخعقالنـیداردویکپاسـخ
احساسـی.پاسـخعقالنـیروضهخوانـیبـرایسیدالشـهدا)ع(عظمتواقعهعاشـوراومصائبیاسـتکهبـرایاهلبیت
پیامبـررخداد.مـابـرایامـامحسـین)ع(روضـهمیخوانیـمتابـازبانسـوگوارانهمانعمـقظلمیکهبرسیدالشـهدا،
خانـدانواصحابـشدرروزعاشـوراگذشـترابیـانکنیـم.زبـانروضه،زبـانحالامامیاسـتکهیکتنـهدربرابر
ظلـمیزیـدایسـتادوتـنبهتسـلیمنـداد.روضهبرخـالفآنچهجماعـتروشـنفکرتالشمیکننـدبهنسـلنوجوانو
جـوانتلقیـنکننـد،نشـانهضعـفمانیسـت،بلکـهزبـانروضه،زبانحماسـهاسـت.حماسـهایکـههمچنـانتاریخ
بشـریترابعـدازهـزاروچنـدصـدسـالدرگیـرومتعجـبخـودسـاختهاسـت.روضـههمزمانیاشـکوحماسـه،
همخوانـیسـوگواریوافتخـاراسـت.همانطـورکـهعاشـوراصحنهرشـادتمـردانوزنانیاسـتکهتاریـخبهخود
ندیـدهاسـتامـاصفحاتـیداردکـههیـچقلبیتـابوتحملتماشـایشرانـدارد.امادرکنارپاسـخعقالنـیبهاینکه
مـاچـرابـرایحضـرتسیدالشـهداروضـهمیخوانیمیکپاسـخاحساسـیهـمداردکـهآنرابایددرقلبشـیعیان
علـی)ع(جسـتوجوکـرد.مـاروضـهحسـین)ع(رابرایخشـنودیقبـلمادرشـانمیخوانیـم.نهاینکـهذکرمصیبت
دیگـراهلبیـت،صدیقـهطاهـره)س(راخشـنودنکنـد،امـاهنگامیکـهپیامبـرخـدا)ص(عزمرحیـلکردوبـهدیار
معبـودشـتافت،علـی)ع(وفاطمـه)س(وفرزنـدانواصحـابدرکنـاروجـودمقدسپیامبـرحاضربودنـد.زمانیکه
صدیقـهطاهـرهبـهملکـوترفتند،علـی)ع(وفرزندانشـاندرکناربسـترفاطمـه)س(حضورداشـتند.زمانـیکهامیر
مؤمنـانعـروجکـردامامحسـن)ع(وامامحسـین)ع(،بانوزینبکبریوفرزنـدانعلی)ع(بربالینپـدربودند،زمانی
کـهامامحسـن)ع(بهشـهادترسـیدامامحسـین)ع(،زینبکبـری)س(وابوالفضلعباس)ع(سـربـرادررابهدامن
داشـتندامـازمانـیکهحسـیندرگـودالقتلگاهباپیکـرچاکچاکبهسـویمعبودمیشـتافت،چنانانبوهدشـمناناو
رامحاصـرهکـردهبودنـد،کـهخواهـرمجالیبراینزدیکشـدننداشـت،زینبکبریتنهابـربلندایقتلـگاهبرادری

رانظـارهمیکـردکـهبردریـایخوندسـتوپـامیزد.
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تقــــــــــــــــــــــــــویم را ورق بـــــــــــــــــــــــــزن
19بهمن1357

همـهروزهـايدهـهفجـرپیـروزیانقـالبمهـمهسـتند،امـایکـیاز
مهمتریـنروزهـایانقـالبحضورهمافـرانوکارکناننیـرویهواییدر
مدرسـهعلـویوبیعتباامامخمینـی)ره(درروز19بهمناسـت.عکس
ایـندیـداردرهمـهروزنامههـایفـردایآنروزبهچاپرسـید؛بیعتی
کهبسـیارباشـکوهانجامشـد.دراینزمینهحجتاالسـالم»سیدمحمود
او دارد. زیبـا خاطـرهای »اطالعـات« روزنامـه سرپرسـت دعایـی«،
میگویـد:»زیباتریـنمنظـرهایکـهدرخاطـرماسـت،مراجعهبـرادران
همافـربـود.میتـوانگفتپیونـدارتشباانقـالبراآنهاشـکلدادند.
سـازماندهیایـنامـربـرعهـدهشـهیدمفتحبـود.ویقبـاًلبـاکارکنان
نیـرویهوایـیهماهنـگکردهوقرارگذاشـتهبـودکهآنهابـالباسفرم
دربرابـرحضـرتامـامرژهبروندوبهاینترتیباعالمهمبسـتگیکنند.
صبـحآنروزشـهیدرجایـیکـهیکیازمسـئوالندلسـوزمدرسـهرفاه
بـود،آنجـاحضـورداشـت.همافـرانبـرایانجـامرژهبهتجهیزاتـینیاز
داشـتندکـهشـهیدرجایـیبـابزرگـواریوصمیمیـتاعـالمکردندکه
آمادهانـدتـانیازهـایهمافـرانرابـرآوردهکننـد.همافرانبـهچندچیز
نیـازداشـتند:یکـیمحیطمناسـبیکـهجمعشـوندوصفآرایـیکنند؛
دوم،وسـیلهصوتیمناسـبیکهبتوانندباآنخودرادرآنمسـیرشـلوغ
هماهنـگکننـدوسـومکسـیکهبتوانـدباهمـکاریمسـئولانتظامات،
مسـیرمناسـبیراازمدرسـهرفـاهتامحـلاقامـتحضرتامـامکهدر
مدرسـهعلـویبـودفراهمکنـد.همهایـنوسـایلبایدفراهممیشـدتا

همافـرانبتواننـدرژهایهماهنگومناسـبراانجـامدهند.«
پـسازفراهـمشـدنامکانات،نـزدامامرفتمتاایشـانهمآمادهشـوند.
آنروزامـامبـهدلیـلخسـتگیناشـیازپذیراییمسـتمرازمـردمتب
داشـتند.بـاشـرمندگیبهامـامگفتـم:»بـرادراننیـرویهوایـیازقبل
وقـتگرفتهاندوامـروزمیخواهندبهشـمابپیوندندواجـازهمیخواهند

کـهشـماازآنانسـانببینید.«
امـامبـالبخندزیبـاوفروتنـیخاصیموافقتشـانرااعالموبـاهمافران
دیـدارکردنـد.بعـدازآنکـهمراسـمتمـامشـد،همافـرانتحـتتاثیـر
شـوروهیجانـیکـهداشـتندباهمانلبـاسوصفهـايمنظمبـهمردم

پیوسـتندوحمایتخـودرااعـالمکردند.
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ویژه نامه  دهه انقالبانقـــــــالب
برای نسل چهارمی ها

ضربان انقالب شنیده می شود
19بهمن 1357 در روزنامه ها چه گذشت؟

آزادی ادامه یافت9 منطقه آغاز شد و تا میدان تاسوعا، عاشورا  و اربعین از راهپیمایی های روزهای راهپیمایی امروز همانند 4


