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فاطمـه نيـك |  بيشـتر مـا وقتـى رفيق هـاى جان جانـى را مى بينيـم بـه آن هـا حسـودى مان مى شـود و توى دلمـان مى گوييـم كاش مـا هم از 
اين جـور رفقـا و رفاقت هـا داشـتيم، امـا حواسـمان نيسـت كـه معموالً اين جـور چيزهـا توى زندگـى همين طـور االبختكـى به وجـود نمى آيد و 
خيلـى از آشـنايى ها و بـا هـم بودن هـا نتيجـه يـك عمر تالش و فرازونشـيب اسـت. حـاال حكايت مـا و وطنمـان اسـت. اگر مى بينـى بعضى ها 
جانشـان را هـم برايـش مى دهنـد، بـه  خاطر اين اسـت كه عمرى براى شـناختش وقـت گذاشـته اند و راه ها بـا هم رفته انـد. راه هايى كـه معموالً 
بـا يـك سـؤال كوچك شـروع مى شـود و به آشـنايى هاى بـزرگ مى رسـد. اگر شـماره قبلـى ويژه نامه «هشـت» را خوانـده باشـيد مى دانيد كه 
چنـد شـماره اى اسـت كـه ما هـم در طلب ايـن آشـنايى سـراغ بزرگ ترهايى رفتـه و بـا آن ها بـه گفت وگـو نشسـته ايم و از آن ها سـؤال هايى 
پرسـيده ايم. در ايـن نوبـت سـراغ آقـاى «وحيـد جليلـى» رفته ايـم كه سال هاسـت به عنـوان يـك انقالبـى در حوزه فرهنـگ و هنـر فعاليت 

مى كنـد. اگـر دوسـت داريد در ايـن گفت وگـو هم با مـا همراه باشـيد.

فكر مى كردند انقالب نمى ماند

سـؤا ل هاى  اسـت  قـرار  مى گوييـم  جليلـى  آقـاى  بـه  وقتـى 
نوجوان هـا را بـه عنـوان نسـل چهـارم انقـالب ازشـان بپرسـيم، 
مى گويـد كـه مى خواهـد بـه عنـوان مقدمـه از مـا بپرسـد كه ما 
وقتـى مى گوييـم نوجـوان، آيا درباره قشـر خاصي كه دسترسـى 
بـه فضـاى مجـازى و رسـانه دارد، حـرف مى زنيـم يـا اين كـه از 
دل نوجوانـى روسـتايى در جنوب كرمان، خوزسـتان و سيسـتان 
يـا شهرسـتان هايى دورتـر هـم خبـر داريـم و از جانـب آن ها هم 
حـرف مى زنيـم؟ بعـد هـم مى گوينـد اين طـور نباشـد كـه ايـن 
سـؤال هايى كـه تحـت عنـوان سـؤال هاي نسـل چهـارم و بـه 
عنـوان درخواسـت آن هـا ارائـه مى شـود، نتيجـه القائـات عده اي 
خـاص باشـد. عـده اى كـه در ميدان واقعـى نتوانسـتند انقالب را 
شكسـت دهنـد، بـا اين كـه تصـور مى كردنـد ايـن انقـالب چند 
مـاه هـم دوام نخواهـد آورد، امـا حـاال مى بيننـد ايـن انقـالب به 
تثبيـت  بـه  نه تنهـا  و  نزديـك مى شـود  چهل سـالگى خـودش 
رسـيده بلكـه در منطقـه بـه ابرقـدرت هـم تبديـل شـده اسـت، 
بـه هميـن خاطـر جنـگ نـرم را راه انداختنـد تا آن چـه را كه در 
ميـدان واقعيـت نتوانسـتند به دسـت بياورند، در فضـاى ذهنى و 

تصـورات مخاطبـان القـا كنند.»

هويت ايرانى با سهم خواهى منافات دارد

بعـد از توضيـح ايشـان سـراغ سـؤال هايمان مى رويـم 
و بـه عنـوان اوليـن سـؤا ل مى پرسـيم كـه به نظرشـان 
سـهم مـا از انقـالب اسـالمى چيسـت كـه ايشـان بـه 
نـگاه متفاوتـى بـه ايـن سـؤا ل پاسـخ داده و مى گويـد: 
«اين گونـه پرسـيدن بـا اسـاس تفكـر فرهنگـى مـا و 
هويـت مـا در تضـاد اسـت، مـا پرورش يافتـه تفكـرى 
هسـتيم كـه رويكـرد اجتماعـى دارد. فرهنـگ ايرانـى 
فرهنـگ آرمان گرايـى و فـداكارى اسـت كـه در انقالب 
بـه اوج خـودش رسـيده اسـت. وقتـى هويـت خـود را 
كنـار بگذاريـم و فردگرايـى را كـه محصول غرب اسـت 
بپذيريـم، حـرف سـهم و سـهم خواهى به ميـان مى آيد. 
در پاسـخ بـه ايـن پرسـش كـه سـهم نسـل چهـارم از 
انقـالب پدرانـش چيسـت، بايـد بگوييم كه سـهم شـما 
همين فضايى اسـت كه در آن تنفس مى كنيد. مشـكل 
از اين جاسـت كـه نوجـوان و جـوان بـه خاطـر شـرايط 
سـنى اش امـكان درك بعضى از امتيازهـا را ندارد. اولين 
ميراث اين انقالب اسـتقالل اسـت، ولي نسـلى كه هيچ 
دركـى از سرسـپردگى و ذلـت نـدارد، نمى توانـد درك 
روشـنى هـم از نعمـت اسـتقالل داشـته باشـد. نسـلى 
كـه نديـده انگليـس يـك شـاه را برمـى دارد و به راحتى 
يـك شـاه ديگـر را مى گـذارد، نسـلى كه تجربـه حضور 
55هزار مستشـار آمريكايى را در كشـورش نداشـته كه 
هرچـه مى خواسـتند در كشـور انجـام مى دادنـد و هيچ 
دادگاهى حق محاكمه شـان را نداشـت، مشـخص اسـت 
بـدون ايـن تجربه هـا نتوانـد درك كاملـى از اسـتقالل 
امـروزش داشـته باشـد. سـهم نسـل امـروز از انقـالب 
كشـورى سربلند، سـرافراز و در حال پيشرفت و مستقل 

ست. ا

عزت ميراث انقالب براى اين نسل

بـا ايـن توضيح آقاى جليلـى مدل پرسـيدنمان را عوض 
مى كنيـم و مى گوييـم كـه پدرانمـان بـا انقـالب چـه 
ميراثـى بـراى مـا به جـاى گذاشـتند، ايشـان در جواب 
مى گويـد: «ميـراث انقـالب براى اين نسـل عـزت ايران 
اسـت. بـراى اين كـه ايـن ماجـرا را درك كنيـد مثالـي 
مى زنـم؛ يكـى از شـيوخ عـرب در فضـاى مجـازى بـه 
ايران حمله كرده بود و كسـى از همان كشـورها كامنت 
گذاشـته بود كـه ايرانى ها رآكتور مى سـازند و مـا كاباره! 
ايـن حسـرتى اسـت كـه بسـيارى از مـردم كشـورهاى 
منطقـه بـه آن دچار هسـتند. كشـورهايى كـه امكانات 
بسـيارى دارنـد، امـا به دليـل رويكـرد حاكمانشـان كه 
سـلطه غـرب را پذيرفته اند، يـك كشـور دسـت چنـدم 
در مناسـبات جهانـى شـده اند. ميـراث بعـدى انقـالب 
بـراى نوجـوان ايـن اسـت كـه وقتـى صبح چشـمانش 
را بـاز مى كنـد، در كشـورش امنيـت برقـرار اسـت و در 
آرامـش زندگى مى كند. اگر به كشـورهاى همسـايه مان 
توجـه كنيد، متوجه مى شـويد كه در چه شـرايطى قرار 
داريـم و چقـدر برقـرارى ايـن امنيت سـخت اسـت و از 
چـه نعمـت بزرگـى برخورداريم. امـروز حتـى در تركيه 
كه تصور مى شـود از بقيه كشـورها شـرايط بهترى دارد، 
حمله هـاى تروريسـتى را مى بينيم، كودتـا را مى بينيم، 
ديگـر الزم نيسـت كـه از افغانسـتان و سـوريه و سـاير 

كشـورها نـام ببريم. 

مهم ترين ميراث انقالب، انسان هاى متعالى اند

حـرف كـه بـه اين جـا مى رسـد آقـاى جليلـى مكثـى 
كـرده و مى گويـد بـا اين همـه مهم ترين ميـراث انقالب 
چيـزى جز اين هاسـت و ادامه مى دهد: «ميـراث انقالب 
مهم ترينـش انسـان هايى اسـت كـه در آن پـرورش پيدا 
كرده انـد. شـهيد چمـران، شـهيد شـهريارى و شـهيد 
آوينى سـرمايه هايى هسـتند كـه در يـك فاصله چهل، 
پنجاه سـاله رشـد كردند؛ آن هم در شـرايطى كه الگويى 
مثـل خودشـان را پيش رو نداشـتند، در حالى كه نسـل 
امـروز ايـن الگوهـا را دارد. مگـر در دنيـا در يـك نسـل 
چنـد انسـان بـزرگ بـه  وجـود مى آيـد؟ ببينيـد كـه 
شـرايط انقالب چه تعداد آدم هـاى بزرگى را تربيت كرد. 
كسـانى كـه در معنويـت، آرمان خواهـى و عدالت طلبى، 
در علم جويـى و گسـترش دانـش، در معيارهاى اخالقى 
و انسـانى، در مبـارزه در ميادين بين المللـى اول بودند و 
از ميدان هـاى زيـادى پيـروز خـارج شـده بودنـد. كمتر 
كشـورى پيـدا مى كنيـد كـه اين همـه قلـه و قهرمـان 

داشـته باشـد؛ آ ن هـم در چهل سـال!»

نسل جديد حرف هايش را بزند

بـا توجـه بـه توضيحاتـى كـه آقـاى جليلـى داده اند از ايشـان 
مى پرسـيم يعنـى در حـال حاضـر نسـل چهـارم مى توانـد در 
تصميمات مهمى كه در سرنوشـتش تأثير دارد، سـهيم باشـد؟ 
ايشـان در جـواب بـه تاريخچـه ايـران اشـاره كـرده و مى گويد: 
«طى چند هزار سـال، حكومت با ارث پدرى تقسـيم مى شـد، 
برويد از نسـل گذشـته بپرسـيد كه در زمان گذشته چندبار در 
انتخابـات شـركت كردنـد؟! آن زمـان هـم به اصطـالح مجلس 
بـود و انتخاباتـى برگـزار مى شـد، امـا كسـى توقـع نداشـت 
رأى اش در انتخابـات ديـده شـود و تأثيـر داشـته باشـد! همـه 
مى دانسـتند انتخابـات واقعـى وجـود نـدارد، شـايد ماجـراى 
معـروف آقـاى مدرس را شـنيده باشـيد كه در زمان رضاه شـاه 
تـوى انتخابات مجلس شـركت كردند و بعـد از انتخابات گفتند 
شـما يـك رأى هـم نياورديـد! آقـاى مـدرس گفتنـد: پس آن 
يـك رأيـي كـه خـودم بـه خـودم دادم، چه شـد؟! حاال سـؤا ل 
ايـن اسـت كـه چه كسـى بعد از هـزاران سـال و اين سـبك از 
زندگـى اجتماعـى محـدود و بدون مشـاركت؛ جمهـورى را به 
كشـورمان آورد؟ جمهوريـت را يـك مرجـع تقليـد بـراى ملت 
مـا آورد. امـام خمينى(ره) بـا محبوبيتى كه آن زمان داشـتند، 
هـر نـوع پيشـنهادى مى توانسـتند بدهند و هر جـور حكومتى 
را مى توانسـتند پايه گـذارى كنند، اما سـازوكارهاى جمهوريت 
را در ايـران برقـرار كردنـد و خواسـتند مـردم با رأى خودشـان 
تعيين كننـده دولت هـا و... باشـند. در حال حاضر مشـاركت در 
انتخابـات بـاالى 70درصـد اسـت. ايـن ميـزان مشـاركت براى 
چيسـت؟ چـون مـردم مى داننـد رأى شـان در انتخابـات مؤثـر 
نيسـت، شـركت مى كننـد؟! آمار مشـاركت مـردم در انتخابات 
در حـال حاضر از بسـيارى از كشـورهاى اروپايـى و غربى باالتر 
اسـت، حـاال ايـن وضعيـت را مقايسـه كنيـد با كشـور ديگرى 
ماننـد آمريـكا كـه مدعـى دموكراسـى اسـت، دويسـت سـال 
اسـت كـه ايـن كشـور دو حـزب دارد و هيـچ حـزب جديـدى 
در آن بـه وجـود نيامـده اسـت. اگر فضاى بـاز وجـود دارد چرا 
اين جـورى اسـت؟ تازه مگـر ايـن دو حزب چقدر بـا هم تفاوت 
دارنـد؟! قطعـاً تنـوع و تفـاوت گزينه هـا در انتخابـات ايـران از 
آمريـكا بيشـتر اسـت. توجه كنيد كـه تفاوت خانـم كلينتون با 
آقـاى ترامـپ چقدر اسـت و تفـاوت آقاى روحانى مثـًال با آقاى 
قاليباف يـا حتـى آقـاى واليتى چقـدر؟ دايره انتخـاب در ايران 
متنوع تـر از آمريكاسـت. مشـاركت در آمريكا حـدود 50درصد 
اسـت و در ايـران 70درصـد! فضـاى رسـانه اى مـا اين هـا را به 
چشـم نمى آورد. نسـل جديد مى تواند در فضاى مردم سـاالرى 

مشـاركت كنـد و حرف هايـش را بزند.»

ما و پرسش هاى نسل چهارم انقالب (قسمت اول)

#حرفم_ را_ گوش_كن...!

سهم نسل امروز از انقالب كشورى 
سربلند، سرافراز و در حال پيشرفت و 

مستقل است

طى چند هزار سال، حكومت با ارث پدرى 
تقسيم مى شد، برويد از نسل گذشته بپرسيد 
كه در زمان گذشته چندبار در انتخابات شركت 

كردند؟! آن زمان هم به اصطالح مجلس 
بود و انتخاباتى برگزار مى شد، اما كسى توقع 
نداشت رأى اش در انتخابات ديده شود و 

تأثير داشته باشد!

ميراث بعدى انقالب براى نوجوان 
اين است كه وقتى صبح چشمانش 
را باز مى كند، در كشورش امنيت برقرار 

است و در آرامش زندگى مى كند

آسيه سالم

استقالل با طعم پيشرفت
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خوانش كتاب
«در طلوع آزادى»
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ما و پرسش هاى نسل 
چهارم انقالب (قسمت اول)

#حرفم_ را_ 
گوش_كن...!

بـه فضـاى مجـازى و رسـانه دارد، حـرف مى زنيـم يـا اين كـه از 
دل نوجوانـى روسـتايى در جنوب كرمان، خوزسـتان و سيسـتان 
يـا شهرسـتان هايى دورتـر هـم خبـر داريـم و از جانـب آن ها هم 
حـرف مى زنيـم؟ بعـد هـم مى گوينـد اين طـور نباشـد كـه ايـن 
سـؤال هايى كـه تحـت عنـوان سـؤال هاي نسـل چهـارم و بـه 
عنـوان درخواسـت آن هـا ارائـه مى شـود، نتيجـه القائـات عده اي 
خـاص باشـد. عـده اى كـه در ميدان واقعـى نتوانسـتند انقالب را 
شكسـت دهنـد، بـا اين كـه تصـور مى كردنـد ايـن انقـالب چند 
مـاه هـم دوام نخواهـد آورد، امـا حـاال مى بيننـد ايـن انقـالب به 
تثبيـت  بـه  نه تنهـا  و  نزديـك مى شـود  چهل سـالگى خـودش 

دل نوجوانـى روسـتايى در جنوب كرمان، خوزسـتان و سيسـتان 
يـا شهرسـتان هايى دورتـر هـم خبـر داريـم و از جانـب آن ها هم 
حـرف مى زنيـم؟ بعـد هـم مى گوينـد اين طـور نباشـد كـه ايـن 
سـؤال هايى كـه تحـت عنـوان سـؤال هاي نسـل چهـارم و بـه 
عنـوان درخواسـت آن هـا ارائـه مى شـود، نتيجـه القائـات عده اي 
خـاص باشـد. عـده اى كـه در ميدان واقعـى نتوانسـتند انقالب را 
1شكسـت دهنـد، بـا اين كـه تصـور مى كردنـد ايـن انقـالب چند 
يـا شهرسـتان هايى دورتـر هـم خبـر داريـم و از جانـب آن ها هم 

1
يـا شهرسـتان هايى دورتـر هـم خبـر داريـم و از جانـب آن ها هم 
حـرف مى زنيـم؟ بعـد هـم مى گوينـد اين طـور نباشـد كـه ايـن 1حـرف مى زنيـم؟ بعـد هـم مى گوينـد اين طـور نباشـد كـه ايـن 
سـؤال هايى كـه تحـت عنـوان سـؤال هاي نسـل چهـارم و بـه 1سـؤال هايى كـه تحـت عنـوان سـؤال هاي نسـل چهـارم و بـه 
عنـوان درخواسـت آن هـا ارائـه مى شـود، نتيجـه القائـات عده اي 1عنـوان درخواسـت آن هـا ارائـه مى شـود، نتيجـه القائـات عده اي 
خـاص باشـد. عـده اى كـه در ميدان واقعـى نتوانسـتند انقالب را 1خـاص باشـد. عـده اى كـه در ميدان واقعـى نتوانسـتند انقالب را 
شكسـت دهنـد، بـا اين كـه تصـور مى كردنـد ايـن انقـالب چند 1شكسـت دهنـد، بـا اين كـه تصـور مى كردنـد ايـن انقـالب چند 
مـاه هـم دوام نخواهـد آورد، امـا حـاال مى بيننـد ايـن انقـالب به 1مـاه هـم دوام نخواهـد آورد، امـا حـاال مى بيننـد ايـن انقـالب به 

دل نوجوانـى روسـتايى در جنوب كرمان، خوزسـتان و سيسـتان 
يـا شهرسـتان هايى دورتـر هـم خبـر داريـم و از جانـب آن ها هم 
حـرف مى زنيـم؟ بعـد هـم مى گوينـد اين طـور نباشـد كـه ايـن 
سـؤال هايى كـه تحـت عنـوان سـؤال هاي نسـل چهـارم و بـه 
عنـوان درخواسـت آن هـا ارائـه مى شـود، نتيجـه القائـات عده اي 
خـاص باشـد. عـده اى كـه در ميدان واقعـى نتوانسـتند انقالب را 
شكسـت دهنـد، بـا اين كـه تصـور مى كردنـد ايـن انقـالب چند 
مـاه هـم دوام نخواهـد آورد، امـا حـاال مى بيننـد ايـن انقـالب به 

مى زنـم؛ يكـى از شـيوخ عـرب در فضـاى مجـازى بـه 
ايران حمله كرده بود و كسـى از همان كشـورها كامنت 
گذاشـته بود كـه ايرانى ها رآكتور مى سـازند و مـا كاباره! 
ايـن حسـرتى اسـت كـه بسـيارى از مـردم كشـورهاى 
منطقـه بـه آن دچار هسـتند. كشـورهايى كـه امكانات 
بسـيارى دارنـد، امـا به دليـل رويكـرد حاكمانشـان كه 
سـلطه غـرب را پذيرفته اند، يـك كشـور دسـت چنـدم 
در مناسـبات جهانـى شـده اند. ميـراث بعـدى انقـالب 
بـراى نوجـوان ايـن اسـت كـه وقتـى صبح چشـمانش 
را بـاز مى كنـد، در كشـورش امنيـت برقـرار اسـت و در 

گذاشـته بود كـه ايرانى ها رآكتور مى سـازند و مـا كاباره! 
ايـن حسـرتى اسـت كـه بسـيارى از مـردم كشـورهاى 
منطقـه بـه آن دچار هسـتند. كشـورهايى كـه امكانات 
بسـيارى دارنـد، امـا به دليـل رويكـرد حاكمانشـان كه 
سـلطه غـرب را پذيرفته اند، يـك كشـور دسـت چنـدم 

ايـن حسـرتى اسـت كـه بسـيارى از مـردم كشـورهاى 
منطقـه بـه آن دچار هسـتند. كشـورهايى كـه امكانات 
بسـيارى دارنـد، امـا به دليـل رويكـرد حاكمانشـان كه 
3سـلطه غـرب را پذيرفته اند، يـك كشـور دسـت چنـدم 
ايـن حسـرتى اسـت كـه بسـيارى از مـردم كشـورهاى 
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ايـن حسـرتى اسـت كـه بسـيارى از مـردم كشـورهاى 

منطقـه بـه آن دچار هسـتند. كشـورهايى كـه امكانات 3منطقـه بـه آن دچار هسـتند. كشـورهايى كـه امكانات 3
بسـيارى دارنـد، امـا به دليـل رويكـرد حاكمانشـان كه 3بسـيارى دارنـد، امـا به دليـل رويكـرد حاكمانشـان كه 
سـلطه غـرب را پذيرفته اند، يـك كشـور دسـت چنـدم 3سـلطه غـرب را پذيرفته اند، يـك كشـور دسـت چنـدم 
در مناسـبات جهانـى شـده اند. ميـراث بعـدى انقـالب 3در مناسـبات جهانـى شـده اند. ميـراث بعـدى انقـالب 
بـراى نوجـوان ايـن اسـت كـه وقتـى صبح چشـمانش 3بـراى نوجـوان ايـن اسـت كـه وقتـى صبح چشـمانش 

ايران حمله كرده بود و كسـى از همان كشـورها كامنت 
گذاشـته بود كـه ايرانى ها رآكتور مى سـازند و مـا كاباره! 
ايـن حسـرتى اسـت كـه بسـيارى از مـردم كشـورهاى 
منطقـه بـه آن دچار هسـتند. كشـورهايى كـه امكانات 
بسـيارى دارنـد، امـا به دليـل رويكـرد حاكمانشـان كه 
سـلطه غـرب را پذيرفته اند، يـك كشـور دسـت چنـدم 
در مناسـبات جهانـى شـده اند. ميـراث بعـدى انقـالب 
بـراى نوجـوان ايـن اسـت كـه وقتـى صبح چشـمانش 

بپذيريـم، حـرف سـهم و سـهم خواهى به ميـان مى آيد. 
در پاسـخ بـه ايـن پرسـش كـه سـهم نسـل چهـارم از 
انقـالب پدرانـش چيسـت، بايـد بگوييم كه سـهم شـما 
همين فضايى اسـت كه در آن تنفس مى كنيد. مشـكل 
از اين جاسـت كـه نوجـوان و جـوان بـه خاطـر شـرايط 
سـنى اش امـكان درك بعضى از امتيازهـا را ندارد. اولين 
ميراث اين انقالب اسـتقالل اسـت، ولي نسـلى كه هيچ 
دركـى از سرسـپردگى و ذلـت نـدارد، نمى توانـد درك 
روشـنى هـم از نعمـت اسـتقالل داشـته باشـد. نسـلى 
كـه نديـده انگليـس يـك شـاه را برمـى دارد و به راحتى 

در پاسـخ بـه ايـن پرسـش كـه سـهم نسـل چهـارم از 
انقـالب پدرانـش چيسـت، بايـد بگوييم كه سـهم شـما 
همين فضايى اسـت كه در آن تنفس مى كنيد. مشـكل 
از اين جاسـت كـه نوجـوان و جـوان بـه خاطـر شـرايط 
سـنى اش امـكان درك بعضى از امتيازهـا را ندارد. اولين 
ميراث اين انقالب اسـتقالل اسـت، ولي نسـلى كه هيچ 
دركـى از سرسـپردگى و ذلـت نـدارد، نمى توانـد درك 

انقـالب پدرانـش چيسـت، بايـد بگوييم كه سـهم شـما 
همين فضايى اسـت كه در آن تنفس مى كنيد. مشـكل 
از اين جاسـت كـه نوجـوان و جـوان بـه خاطـر شـرايط 
سـنى اش امـكان درك بعضى از امتيازهـا را ندارد. اولين 
2ميراث اين انقالب اسـتقالل اسـت، ولي نسـلى كه هيچ 
انقـالب پدرانـش چيسـت، بايـد بگوييم كه سـهم شـما 
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انقـالب پدرانـش چيسـت، بايـد بگوييم كه سـهم شـما 
همين فضايى اسـت كه در آن تنفس مى كنيد. مشـكل 2همين فضايى اسـت كه در آن تنفس مى كنيد. مشـكل 
از اين جاسـت كـه نوجـوان و جـوان بـه خاطـر شـرايط 2از اين جاسـت كـه نوجـوان و جـوان بـه خاطـر شـرايط 
سـنى اش امـكان درك بعضى از امتيازهـا را ندارد. اولين 2سـنى اش امـكان درك بعضى از امتيازهـا را ندارد. اولين 
ميراث اين انقالب اسـتقالل اسـت، ولي نسـلى كه هيچ 2ميراث اين انقالب اسـتقالل اسـت، ولي نسـلى كه هيچ 
دركـى از سرسـپردگى و ذلـت نـدارد، نمى توانـد درك 2دركـى از سرسـپردگى و ذلـت نـدارد، نمى توانـد درك 

در پاسـخ بـه ايـن پرسـش كـه سـهم نسـل چهـارم از 
انقـالب پدرانـش چيسـت، بايـد بگوييم كه سـهم شـما 
همين فضايى اسـت كه در آن تنفس مى كنيد. مشـكل 
از اين جاسـت كـه نوجـوان و جـوان بـه خاطـر شـرايط 
سـنى اش امـكان درك بعضى از امتيازهـا را ندارد. اولين 
ميراث اين انقالب اسـتقالل اسـت، ولي نسـلى كه هيچ 
دركـى از سرسـپردگى و ذلـت نـدارد، نمى توانـد درك 
روشـنى هـم از نعمـت اسـتقالل داشـته باشـد. نسـلى 

مهم ترينـش انسـان هايى اسـت كـه در آن پـرورش پيدا 
كرده انـد. شـهيد چمـران، شـهيد شـهريارى و شـهيد 
آوينى سـرمايه هايى هسـتند كـه در يـك فاصله چهل، 
پنجاه سـاله رشـد كردند؛ آن هم در شـرايطى كه الگويى 
مثـل خودشـان را پيش رو نداشـتند، در حالى كه نسـل 
امـروز ايـن الگوهـا را دارد. مگـر در دنيـا در يـك نسـل 
چنـد انسـان بـزرگ بـه  وجـود مى آيـد؟ ببينيـد كـه 
شـرايط انقالب چه تعداد آدم هـاى بزرگى را تربيت كرد. 
كسـانى كـه در معنويـت، آرمان خواهـى و عدالت طلبى، 
در علم جويـى و گسـترش دانـش، در معيارهاى اخالقى 

كرده انـد. شـهيد چمـران، شـهيد شـهريارى و شـهيد 
آوينى سـرمايه هايى هسـتند كـه در يـك فاصله چهل، 
پنجاه سـاله رشـد كردند؛ آن هم در شـرايطى كه الگويى 
مثـل خودشـان را پيش رو نداشـتند، در حالى كه نسـل 
امـروز ايـن الگوهـا را دارد. مگـر در دنيـا در يـك نسـل 
چنـد انسـان بـزرگ بـه  وجـود مى آيـد؟ ببينيـد كـه 

پنجاه سـاله رشـد كردند؛ آن هم در شـرايطى كه الگويى 
مثـل خودشـان را پيش رو نداشـتند، در حالى كه نسـل 
امـروز ايـن الگوهـا را دارد. مگـر در دنيـا در يـك نسـل 
4چنـد انسـان بـزرگ بـه  وجـود مى آيـد؟ ببينيـد كـه 
آوينى سـرمايه هايى هسـتند كـه در يـك فاصله چهل، 
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آوينى سـرمايه هايى هسـتند كـه در يـك فاصله چهل، 
پنجاه سـاله رشـد كردند؛ آن هم در شـرايطى كه الگويى 4پنجاه سـاله رشـد كردند؛ آن هم در شـرايطى كه الگويى 
مثـل خودشـان را پيش رو نداشـتند، در حالى كه نسـل 4مثـل خودشـان را پيش رو نداشـتند، در حالى كه نسـل 
امـروز ايـن الگوهـا را دارد. مگـر در دنيـا در يـك نسـل 4امـروز ايـن الگوهـا را دارد. مگـر در دنيـا در يـك نسـل 
چنـد انسـان بـزرگ بـه  وجـود مى آيـد؟ ببينيـد كـه 4چنـد انسـان بـزرگ بـه  وجـود مى آيـد؟ ببينيـد كـه 
شـرايط انقالب چه تعداد آدم هـاى بزرگى را تربيت كرد. 4شـرايط انقالب چه تعداد آدم هـاى بزرگى را تربيت كرد. 

كرده انـد. شـهيد چمـران، شـهيد شـهريارى و شـهيد 
آوينى سـرمايه هايى هسـتند كـه در يـك فاصله چهل، 
پنجاه سـاله رشـد كردند؛ آن هم در شـرايطى كه الگويى 
مثـل خودشـان را پيش رو نداشـتند، در حالى كه نسـل 
امـروز ايـن الگوهـا را دارد. مگـر در دنيـا در يـك نسـل 
چنـد انسـان بـزرگ بـه  وجـود مى آيـد؟ ببينيـد كـه 
شـرايط انقالب چه تعداد آدم هـاى بزرگى را تربيت كرد. 
كسـانى كـه در معنويـت، آرمان خواهـى و عدالت طلبى، 

چوب حراج

دوران شاه كه مى گويند 

چه خبر بوده است؟
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يـك رأيـي كـه خـودم بـه خـودم دادم، چه شـد؟! حاال سـؤا ل 
ايـن اسـت كـه چه كسـى بعد از هـزاران سـال و اين سـبك از 
زندگـى اجتماعـى محـدود و بدون مشـاركت؛ جمهـورى را به 
كشـورمان آورد؟ جمهوريـت را يـك مرجـع تقليـد بـراى ملت 
مـا آورد. امـام خمينى(ره) بـا محبوبيتى كه آن زمان داشـتند، 
هـر نـوع پيشـنهادى مى توانسـتند بدهند و هر جـور حكومتى 
را مى توانسـتند پايه گـذارى كنند، اما سـازوكارهاى جمهوريت 
را در ايـران برقـرار كردنـد و خواسـتند مـردم با رأى خودشـان 
تعيين كننـده دولت هـا و... باشـند. در حال حاضر مشـاركت در 

ايـن اسـت كـه چه كسـى بعد از هـزاران سـال و اين سـبك از 
زندگـى اجتماعـى محـدود و بدون مشـاركت؛ جمهـورى را به زندگـى اجتماعـى محـدود و بدون مشـاركت؛ جمهـورى را به 
كشـورمان آورد؟ جمهوريـت را يـك مرجـع تقليـد بـراى ملت 
مـا آورد. امـام خمينى(ره) بـا محبوبيتى كه آن زمان داشـتند، 
هـر نـوع پيشـنهادى مى توانسـتند بدهند و هر جـور حكومتى 
را مى توانسـتند پايه گـذارى كنند، اما سـازوكارهاى جمهوريت 

زندگـى اجتماعـى محـدود و بدون مشـاركت؛ جمهـورى را به 
كشـورمان آورد؟ جمهوريـت را يـك مرجـع تقليـد بـراى ملت 
مـا آورد. امـام خمينى(ره) بـا محبوبيتى كه آن زمان داشـتند، 
هـر نـوع پيشـنهادى مى توانسـتند بدهند و هر جـور حكومتى 
5را مى توانسـتند پايه گـذارى كنند، اما سـازوكارهاى جمهوريت 
زندگـى اجتماعـى محـدود و بدون مشـاركت؛ جمهـورى را به 

5
زندگـى اجتماعـى محـدود و بدون مشـاركت؛ جمهـورى را به 
كشـورمان آورد؟ جمهوريـت را يـك مرجـع تقليـد بـراى ملت 5كشـورمان آورد؟ جمهوريـت را يـك مرجـع تقليـد بـراى ملت 
مـا آورد. امـام خمينى(ره) بـا محبوبيتى كه آن زمان داشـتند، 5مـا آورد. امـام خمينى(ره) بـا محبوبيتى كه آن زمان داشـتند، 
هـر نـوع پيشـنهادى مى توانسـتند بدهند و هر جـور حكومتى 5هـر نـوع پيشـنهادى مى توانسـتند بدهند و هر جـور حكومتى 
را مى توانسـتند پايه گـذارى كنند، اما سـازوكارهاى جمهوريت 5را مى توانسـتند پايه گـذارى كنند، اما سـازوكارهاى جمهوريت 
را در ايـران برقـرار كردنـد و خواسـتند مـردم با رأى خودشـان 5را در ايـران برقـرار كردنـد و خواسـتند مـردم با رأى خودشـان 

ايـن اسـت كـه چه كسـى بعد از هـزاران سـال و اين سـبك از 
زندگـى اجتماعـى محـدود و بدون مشـاركت؛ جمهـورى را به 
كشـورمان آورد؟ جمهوريـت را يـك مرجـع تقليـد بـراى ملت 
مـا آورد. امـام خمينى(ره) بـا محبوبيتى كه آن زمان داشـتند، 
هـر نـوع پيشـنهادى مى توانسـتند بدهند و هر جـور حكومتى 
را مى توانسـتند پايه گـذارى كنند، اما سـازوكارهاى جمهوريت 
را در ايـران برقـرار كردنـد و خواسـتند مـردم با رأى خودشـان 
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تهران آبستن حادثه

در ايـن كتـاب، همه چيـز از 20بهمـن57 آغـاز مى شـود، از تهـران كـه شـبى آرام را 
پشت سـر مى گذرانـد: «تهـران، آرام گرفته در دامن البرز، در سـكوت شـب زمسـتانى 
اواخـر بهمـن فـرو رفتـه اسـت. كسـى در خيابان هـا نيسـت. مغازه هـا بسـته اسـت. با 

اين همـه شـهر بيـدار اسـت. ايـن از روشـنى پشـت پنجره ها پيداسـت.» 
كمـى بعـد بـه پـادگان دوشـان تپه مى رسـيم، بـه خوابـگاه همافـران نيـروى هوايـى. 
همافرها مشـغول تماشـاى تلويزيون اند: «طرفـداران بختيار با صداهايى كه مى كوشـند 
زيـاد هـم بلنـد و گوش خـراش نباشـد، روى صندلى هـاى امجديـه نشسـته اند و شـعار 

مى دهنـد: بختيـار، بختيار، سـنگرتو نگـه دار!» 
همافرهـا كـه بـا امـام خمينـى(ره) بيعـت كرده انـد، بـه اين حرف هـا مى خندنـد. يكى 
از جمـع آن هـا داد مى كشـد: «منقلـت رو نگـه دار!» بعضى هـا هو مى كشـند. بـا اخطار 
افسـران ضداطالعـات نيـروى هوايـى، سـروصدا كمـى فروكـش مى كنـد، امـا نمايـش 
گزارشـى از اقامـت امـام(ره)، همافرها را دوبـاره ترغيب مى كند: «صـداى صلوات، بلند 
و مهارناپذيـر از ديوارهـا مى گـذرد و بـار ديگر به مقـر ضداطالعات مى رسـد. تذكرى 
دوبـاره و اين بـار تندتـر، اما همافـران جـوان هيجان زده تـر از آن اند كه بـه اخطارهايى 
از ايـن دسـت توجـه كنند. صلـوات و تكبير به شـعار مى رسـد. فريـاد درود بر خمينى، 

فضاى پـادگان را بـه لرزه درمـى آورد.» 
مردم در كنار همافرها

شـور انقالبـى بيـن همافرها جـارى مى شـود. يكى، دو نفر شـروع به سـخنرانى مى كنند، امـا افسـران ضداطالعات از 
راه مى رسـند: «آن هـا بـا زبـان مسلسل هايشـان حـرف مى زننـد و دانشـجويان كـه بى دفاع انـد، پاسـخى ندارند جز 
از دهـان زخـم. صـداى رگبـار مسلسـل ها هر صـداى ديگرى را خفـه مى كند. در همـان لحظه هاى اول چنـد نفر در 

خـون مى غلتنـد و بقيه هر جـا كـه بتوانند پنـاه مى گيرند.»
صداهـا بـه كوچـه و خيابان مى رسـد، مـردم متعجب اند كه چـه اتفاقى افتـاده. حدس هايى وجـود دارد، امـا باالخره 

يكـى از همافرهـا مـردم را در جريـان اتفاقات قرار مى دهد: «مسـلمان بپاخيز، همافرت كشـته شـد!» 
مـردم وارد عمـل مى شـوند: «مـردم زيـر بـاران گلوله هايـى كـه بى هـدف شـليك مى شـود و بـه فـرش خيابـان 
مى خـورد، مى دونـد و خـود را بـه نرده هـاى در پادگان مى رسـانند. در چشـم به هم زدنـى، چندين نفـر وارد پادگان 
مى شـوند. چنـد نفـر ديگر كلنـگ به دسـت از راه مى رسـند. مى خواهند گوشـه اى از ديـوار پادگان را خـراب كنند 

تـا راه ورود مـردم باز شـود.» 
كمـى بعـد هلى كوپترهـا، نيروهـاى گارد را به پادگان مى رسـانند. آن ها آمده اند تـا با حمله مردم به پـادگان مقابله 
كننـد، امـا مـردم پيروزنـد: «چنـد كاميـون ارتشـى به وسـيله مردم آتـش زده مى شـود و نيروهـاى نظامـى به ناچار 
عقب نشـينى مى كننـد. چيـزى نمى گـذرد كـه درهـاى پـادگان بـه وسـيله همافران مسـلح باز مى شـود و مـردم به 
پـادگان هجـوم مى برنـد. هدف همه انبار اسـلحه اسـت. اسـلحه و مهمات بين مردم تقسـيم مى شـود. هركسـى كه 

كارت پايـان خدمـت خـود را نشـان مى دهـد، يك اسـلحه و هفت فشـنگ مى گيرد.»

استقالل با طعم پیرشفت

آسيه سالم

بـا گذشـت نزديـك به چهـار دهه از پيـروزى انقـالب اسـالمى متوجه مى شـويم كه 
ايـن پيروزى شـروع عصـر تـازه اى در تاريخ ايران به شـمار مـى رود. ايـران كه چند 
صـد سـال تحـت سـلطه و ظلـم شـاهان و اسـتعمارگران بود حـاال با كمك مـردم و 
رهبـرى امـام خمينى(ره) پيروز شـده بود و سرنوشـت آن را مردم مسـلمان و انقالبى 
رقـم زدند. بعـد از پيروزى، بسـيارى از ابرقدرت هـاى دنيا منتظر نشسـتند تا ناتوانى 
ايـران را ببيننـد، امـا ايـن انقـالب نوپا توانسـت با اقتـدار روى پـاى خود بايسـتد و 
كشـورش را از نـو بسـازند. ايـران در دوران طاغـوت يـك وابسـته به تمـام معنا بود. 
خانـدان پهلـوى در همـه زمينه ها خود را وابسـته غرب كـرده بودنـد و ابرقدرت ها از 
ايـن موقعيت بـراى تـاراج مملكت بهـره مى بردند.  بـا پيـروزى انقالب مـردم ايران، 
غربى هـا مى خواسـتند بـه زانـو درآمـدن كشـورمان را ببيننـد، اما نزديـك به چهل 

سـال اسـت كه به ايـن آرزو نرسـيده اند.
يكـى از دسـتاوردهاى انقالب اسـالمى را مى توان اسـتقالل اقتصادى نام بـرد. انقالب 
اسـالمى از همان روزهاى اول سـعى كرد تا دسـت اسـتكبار را از اقتصاد كشـور كوتاه 
كنـد. بـا وجـود اين كه دشـمنان جنگ را بـه ما تحميـل كردند تـا مردم را در فشـار 
بگذارنـد و بـه خواسـته هاى خـود كه همانـا وابسـتگى بود برسـند، امـا جنگ فقط 
مدتـى ما را عقـب انداخت. پـس از پايان جنگ طـى دو برنامه پنج سـاله با هماهنگى 
مـردم و دولـت، سـازندگى آغـاز شـد. حجم سـازندگى در ايـن مدت كوتـاه به حدى 
سـريع بوده كه تعجـب جهانيـان را برانگيخت. عالوه بـر بازسـازى خرابى هاى جنگ 
تحميلـى، مي تـوان از طرح هـاى بزرگى ازجملـه مجتمع فـوالد مباركه، فـوالد اهواز، 
سدسـازى، كارخانجات متعدد سـيمان، نيروگاه هـاى مختلف برق، گسـترش راه آهن 
و پروژه هاى مختلف در امور كشـاورزى، صنعتى، پااليشـگاهى، نفت، گاز، پتروشـيمى 
و... نـام بـرد. عـالوه بـر ايـن، دسـتاوردهاى ارزشـمندي در حـوزه نانو، ليـزر، انرژى 
هسـته اى و... از ديگـر آثار پيشـرفت هاى علمى و فنـاورى ايران بعد از انقالب اسـت. 
جمهـورى اسـالمى اكنون كشـورى بـا توانمندى هاى هسـته اى شـده و عمـًال عضو 
باشـگاه هسـته اى جهان اسـت. به  رغم همـه تحريم ها و تهديدهـا، ايران بـا تالش ها 
و مجاهدت هـاى جوانـان و متخصصـان خـود، بـه چرخـه كامـل سـوخت  هسـته اى 
(غنى سـازى) دسـت يافتـه و از نظر دانش علمـى و فنـاورى در اين عرصـه در رديف 
10 كشـور پيشـرفته جهان قرار گرفته اسـت. انـرژى هسـته اى در عرصه هاى مختلف 
پزشـكى، دامپزشـكى، صنعت، كشـاورزى، توليد برق و... كاربرد دارد.  انقالب اسالمى 
نه تنهـا وابسـتگى مـا را از بيگانگان از بين برد بلكه كشـور را به توانمنديهايى رسـاند 

كـه حـاال زبانزد همه دنياسـت و در بسـيارى از مـوارد حـرف اول را مى زند. 

1در ايـن كتـاب، همه چيـز از 20
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ويژه نامه  دهه انقالبانقـــــــالب
براى نسل چهارمى ها

صداها به كوچه و خيابان 
مى رسد، مردم متعجب اند كه چه 
اتفاقى افتاده. حدس هايى 
وجود دارد، اما باالخره يكى از 
همافرها مردم را در جريان 

اتفاقات قرار مى دهد: 
ªمسلمان بپاخيز، همافرت كشته 

شد!» 

صدای انقالب 

یک ملت
الهام صالح  |  همين  كه تلويزيون را روشن كنى، با وقايع روزهاى انقالب آشنا مى شوى، حتى

 برنامه هاى راديو هم درباره آن روزهاست. مى دانم كه با آن اتفاقات ناآشنا نيستى و بارها 
و بارها درباره شان شنيده اى، اما كتاب «در طلوع آزادى» فقط به سه روز مى پردازد؛ همان

 روزهايى كه به پيروزى انقالب اسالمى منجر شد؛ 20، 21 و 22 بهمن 57. اين كتاب هم نثر 
متفاوتى دارد، هم اطالعاتى را با تو به اشتراك مى گذارد كه كمتر درباره آن ها مى دانى. پس

 شال و كاله كن و به آن روزها برو، هرچند هواى بهمن 57 بهارى است و نيازى به شال و كاله ندارد. 

خوانش كتاب «در طلوع آزادى»

ج دوران شاه كه مى گويند چه خبر بوده است؟چوب حرا

اقتصاد كشور ما وابسته به نفت است؛ يعنى ما بيشتر نيازهاى اقتصادى مان را با فروش نفت به كشورهاى ديگر تأمين مى كنيم، چون كشور نفت خيزي هستيم؛ البته 
ماجراى اقتصاد وابسته ايران به نفت خيلى هم قديمى نيست؛ مثالً در دوره قاجار ايران بيشتر نيازهايش را داخل كشور تأمين مى كرد و اصالً نفتى استخراج نمى شد 

كه بخواهد به فروش برسد. در واقع در اواخر حكومت رضاشاه بود كه اهميت نفت و نقش آن در اقتصاد ايران پيدا شد.

صبحانه در خيابان

انقـالب آرام آرام بـه پيـروزى نزديـك مى شـود. صبـح بيسـت ويكم بهمـن 1357 اسـت: «صبـح روز 
بيسـت ويكم بهمـن بسـيارى از مـردم تهـران صبحانـه خـود را در خيابان هـا مى خورنـد. دِر خانه هـا بـاز 
اسـت و بسـاط چايى به راه. خيابان ها يكسـره آكنده از دود و السـتيك هاى سـوخته اسـت؛ مملؤ از فرياد 
و خبـر. خنـده و انـدوه. چشـم ها از بى خوابـى سـرخ شـده اسـت و صورت هـا از دودى كـه همه جـا را پر 
كـرده، سـياه.»  خبـر پشـت خبر اسـت كـه بين مـردم پخـش مى شـود: «خبرها پشت سـر هم مى رسـد: 
سـرگرد توانا، فرمانده سـربازان گارد كه دسـتور تيراندازى به سـوى سـربازان نيروى هوايى را داده بود، 
سـاعتى پيـش هـدف گلوله قرار گرفـت. كالنتـرى نارمـك و كالنترى هـاى 9، 10، 11، 14، 16 و 26 به 

تصـرف مـردم درآمـد. فرمانده گارد، سـپهبد رحيمى به دسـت مردم كشـته شـد.» 
موتورسـوارهاى بسـيارى را مى توان در سـطح شـهر ديد: «موتورسـوارها در حالى كه مقواهايى در دسـت 
دارنـد كـه روى آن نيـاز بيمارسـتان ها بـه خون، دارو و وسـايل زخم بندى نوشـته شـده اسـت در سـطح 
شـهر مى چرخند. ماشـين هاى شـخصى پر از مالفه هاى سـفيد، غذا و دارو به سـوى بيمارسـتان ها و مراكز 

درگيـرى در حركت اند.» 

نفت در اقتصاد ایران
اقتصـاد كشـور مـا وابسـته به نفت اسـت؛ يعنى ما بيشـتر نيازهـاى اقتصادى مـان را با فروش نفت به كشـورهاى ديگـر تأمين مى كنيم، چون كشـور 
نفت خيـزي هسـتيم؛ البتـه ماجـراى اقتصـاد وابسـته ايران بـه نفت خيلى هـم قديمى نيسـت؛ مثـًال در دوره قاجار ايران بيشـتر نيازهايـش را داخل 
كشـور تأميـن مى كـرد و اصـًال نفتى اسـتخراج نمى شـد كه بخواهد به فروش برسـد. در واقـع در اواخر حكومت رضاشـاه بود كه اهميـت نفت و نقش 

آن در اقتصـاد ايران پيدا شـد.
در دوره رضاشـاه كار اسـتخراج نفـت و مديريـت منابـع بيشـتر بـه عهده خارجى هـا بود و آن ها از طريق اسـتخراج و صـادرات نفت ايران سـود زيادى 

به دستشـان مى رسـيد كه فقط بخشـى از آن به كشـورمان داده مى شـد. 
مثـًال قـرارداد دارسـى يـا قـرارداد 1933، تعهداتـى بودند كه براسـاس آن ها رضاشـاه كل اختيار اسـتخراج و بهره بـردارى از چاه هاى نفت ايـران را در 
اختيـار خارجى هـا به خصـوص انگليسـى ها قـرار مـى داد و فقـط مبلـغ كمـى از اين سـود را مى گرفـت. اين كار رسـماً يك كشـور بيگانـه را به منابع 
نفتـى و حتـى طبـق قـرارداد بـه موضوعات نظامى و فرهنگى كشـور هم مسـلط مى كـرد؛ البته قراردادهايى مثل دارسـى بـا اعتراض مـردم و بزرگان 
كشـور لغـو شـد، امـا ايـن نكتـه را عوض نمى كـرد كه نگاه رضاشـاه به صنعـت نفت اين بـود كه ايرانى هـا توانايـى اداره اين سـرمايه بـزرگ را ندارند 

و خارجى هـا بهتـر از پـس آن برمى آيند!

ملی شدن صنعت نفت 
نـگاه رضاشـاهى در ماجـراى «ملـى شـدن صنعـت نفـت» هم دقيقـاً وجود 
داشـت. «ملـى شـدن صنعـت نفـت» تـالش دكتر «مصـدق»، نخسـت وزير 
محمدرضـا پهلـوى و «آيـت اهللا كاشـانى» از رهبـران دينـى زمان بـود، براى 
اين كه اسـتخراج و اسـتفاده از سـرمايه نفت بر عهده ايرانى ها گذاشـته شـود 

و هيـچ كشـورى خارجـى از چاه هـاى نفت ايـران امتيـاز نبرد.
ايـن تـالش رسـماً به يـك نهضت و درخواسـت مردمـى تبديـل و در نهايت 
بـا درگيرى هـا و سـركوب هاى بسـيار از سـمت حكومـت پيـروز شـد، امـا 
مثـًال «رزم آرا»، نخسـت وزير وقـت در زمان ملى شـدن صنعت نفـت (در آن 
زمـان مصـدق از نخسـت وزيرى كنار گذاشـته شـده بـود) در مجلس بر سـر 
نمايندگانـى كـه پيگيـر ملـى شـدن نفـت بودنـد فريـاد مى زنـد و مى گويد: 
«ايرانـى هيچ چيـز نمى تواند درسـت كند، شـما مى خواهيد پااليشـگاه اداره 

كنيد؟!»
هميـن نـگاه باعـث مى شـد حتـى هميـن سـرمايه اندكـى كـه از واگـذارى 
پااليشـگاه هاى نفـت بـه خارجى هـا به دسـت دولت مى رسـيد، بـراى مردم 
مصرف نشـود؛ مثًال قبل از پيروزى انقالب فقط پنج شـهر كشـور لوله كشـى 
گاز داشـتند، در حالى كه بعد از انقالب نه تنها شـهرها بلكه بيشـتر روسـتاها 

هـم از نعمت گاز برخوردار هسـتند.
حتـى پانـزده ماه بعد از كودتـاي 28 مـرداد، دوباره طرح واگذاري اسـتخراج 
نفـت ايـران بـه خارجي هـا مطـرح شـد و سـرانجام در توافقـي بيـن ايـران، 
انگلسـتان و آمريكا، اسـتخراج نفت ايران به مدت 25 سـال به شـركت نفتى 
بين المللي شـامل شـركتى انگليسي، پنج شـركت آمريكايي، شركت هلندي 

رويال داچ شـل و شـركت نفت فرانسـه واگذار شـد.

1اقتصـاد كشـور مـا وابسـته به نفت اسـت؛ يعنى ما بيشـتر نيازهـاى اقتصادى مـان را با فروش نفت به كشـورهاى ديگـر تأمين مى كنيم، چون كشـور 

ملی شدن صنعت نفت 
2نـگاه رضاشـاهى در ماجـراى «ملـى شـدن صنعـت نفـت» هم دقيقـاً وجود 
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هر انقالبى آرمان هايى دارد كه ممكن است 
به بعضى از آن ها برسد و به بعضى ديگر نه. 

شايد در گذر اين چهل سال انقالب ما هم 
هنوز به بعضى آرمان ها و خواسته هايش 

نرسيده باشد و به همين خاطر مشالكتى هم 
به وجود آمده باشد، اما مهم اين است كه 

خواسته هاى اصلى كه مردم براى آن 
انقالب كردند هنوز مهم ترين خواسته و آرمان 

انقالب سال 1357 است

در طلوع آزادى (گزارشى از وقايع
 روزهاى 21 و 22 بهمن 1357)/ حميدرضا
 شاه آبادى/ تهران: كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان/ 36 ص: مصور، عكس

 (از مجموعه روزهاى خدا)

ايران يكپارچه مبارزه

عوامـل رژيـم پهلـوى در روز بيسـت ويكم بهمن به تكاپـو افتاده اند كـه از حضور مردم 
در خيابان هـا جلوگيـرى كننـد: «اطالعيـه شـماره 40 فرمانـدارى نظامى تهـران كه از 
اخبـار سـاعت 14 راديـو پخـش مى شـود، سـاعت منـع عبـور و مـرور را از 16:30 تـا 
5 بامـداد روز 22بهمـن اعـالم مى كنـد.» كمـى بعـد اطالعيـه شـماره 41 هـم صـادر 
مى شـود: «فرمانـدارى نظامـى تهـران و حومه به حكم وظيفه و مسـئوليت سـنگينى كه 
بـر عهـده دارد نمى توانـد در مقابل عمليات وحشـيانه و ضدانسـانى عناصـر اخالل گر و 
فريب خـورده بى تفـاوت بمانـد. على هذا بدين وسـيله سـاعت منـع عبور و مرور شـبانه 
را تـا سـاعت 12 روز يك شـنبه 22 بهمـن سـال 1357 تمديد مى كنـد.»  اما هيچ چيز 
جلـودار مـردم نيسـت: «هـزاران حلقـه السـتيك در خيابان هـا مى سـوزد. مـردم همـه 
راه هايـى را كـه مى توانـد محل عبـور خودروهاى نظامى باشـد با ماشـين هاى سـوخته، 
لـوازم منـزل، تيرآهـن و تنـه درختـان مى بندنـد. در خيابان سـپه مـردم با تيـپ زرهى 
قزويـن كـه مى خواهـد خـود را بـه فرح آبـاد ژالـه برسـاند، درگيـر مى شـوند و آن را 
همان جـا متوقـف مى كنند.»  روز بيسـت ويكم بهمن، ايـران يكپارچه مبارزه اسـت: «در 
تهـران كارخانـه مسلسل سـازى ارتـش در محاصره مردمى اسـت كه با رگبـار پياپى و 
همه سـويه مسلسـل ها هـم پراكنده نمى شـوند و مى خواهنـد از هر راهى به انبار اسـلحه 

دسـت پيدا كنند.»

روز خوب پيروزى

سـاعت ها مى گـذرد و بهمـن بـه بيسـت ودومين روز خود مى رسـد: «سـاعت 9 صبـح روز بيسـت ودوم بهمن فرماندهـى ارتش به 
دعوت ارتشـبد قره باغى در شـوراى امنيت كشـور تشـكيل جلسـه مى دهند... كاخ سـفيد پس از بحث بسـيار بر سـر اوضاع ايران 

بـه ايـن نتيجه رسـيده اسـت كه تنهـا راه جلوگيرى از فروپاشـى ارتش، اعالم همبسـتگى بـا انقالب مردم ايران اسـت .»
در ايـن روز شـوراى عالـى ارتـش، بى طرفـى خـود را نسـبت به اوضـاع اعـالم مى كند: «بـا توجه به تحوالت اخير كشـور، شـوراى 
عالـى ارتـش در سـاعت 10:30 روز 22بهمـن1357 تشـكيل و بـه اتفاق تصميم گرفته شـد كه بـراى جلوگيـرى از هرج ومرج و 
خونريزى بيشـتر، بى طرفى خود را در مناقشـات سياسـى فعلى اعالم كند. «ارتش ايران هميشـه پشـتيبان ملت شـريف و نجيب و 
ميهن پرسـت ايـران بـوده و خواهـد بود و از خواسـته هاى ملت شـريف ايران بـا همه قدرت پشـتيبانى مى كند.»  اتفاقـات ديگرى 
هـم رخ مى دهـد كـه مـردم، نقـش اول آن هسـتند: «قـرارگاه سـتاد بـزرگ ارتـش در محاصـره اسـت و پـادگان لويـزان، مركز 
وفادارتريـن ارتشـيان به نظام سـلطنتى بعد از يك درگيرى سـنگين به دسـت مردم مى افتـد.»  و باالخره پيروزى انقـالب از راديو 
اعـالم مى شـود: «اين جـا تهـران اسـت! صداى راسـتين ملت ايـران، صـداى انقـالب! توجه فرماييـد! توجـه فرماييد! ايـن صداى 
انقـالب ملـت ايـران اسـت.»  مردم پيروزى شـان را جشـن مى گيرنـد: «هرچه شـيرينى در مغازه هاسـت در خيابان ها ميـان مردم 
پخـش مى شـود. همـه دل ها جوان اسـت. همه سـبك نفس مى كشـند و همـه اميدوارند، اما توى چشـم ها و در عمـق خنده ها، غمى 

نهفتـه اسـت. در اين شـادى بى ريـا، جاى خيلى هـا خالى اسـت... در طلـوع آزادى، جاى شـهدا خالى...» 

ويژه نامه  دهه انقالب
براى نسل چهارمى ها

انقالب آرام آرام به پيروزى 
نزديك مى شود. صبح 

بيست ويكم بهمن 1357 
است: ªصبح روز بيست ويكم 

بهمن بسيارى از مردم 
تهران صبحانه خود را در 

خيابان ها مى خورند. درِ خانه ها 
باز است و بساط چايى به راه. 
خيابان ها يكسره آكنده از دود و 
الستيك هاى سوخته است؛ 
مملؤ از فرياد و خبر. خنده و اندوه.

صدای انقالب 

یک ملت
الهام صالح  |  همين  كه تلويزيون را روشن كنى، با وقايع روزهاى انقالب آشنا مى شوى، حتى

 برنامه هاى راديو هم درباره آن روزهاست. مى دانم كه با آن اتفاقات ناآشنا نيستى و بارها 
و بارها درباره شان شنيده اى، اما كتاب «در طلوع آزادى» فقط به سه روز مى پردازد؛ همان

 روزهايى كه به پيروزى انقالب اسالمى منجر شد؛ 20، 21 و 22 بهمن 57. اين كتاب هم نثر 
متفاوتى دارد، هم اطالعاتى را با تو به اشتراك مى گذارد كه كمتر درباره آن ها مى دانى. پس

 شال و كاله كن و به آن روزها برو، هرچند هواى بهمن 57 بهارى است و نيازى به شال و كاله ندارد. 

خوانش كتاب «در طلوع آزادى»

4عوامـل رژيـم پهلـوى در روز بيسـت ويكم بهمن به تكاپـو افتاده اند كـه از حضور مردم 

همه سـويه مسلسـل ها هـم پراكنده نمى شـوند و مى خواهنـد از هر راهى به انبار اسـلحه 

5 صبـح روز بيسـت ودوم بهمن فرماندهـى ارتش به 

ج دوران شاه كه مى گويند چه خبر بوده است؟چوب حرا

در زمان پيروزى انقالب اسالمى، همه كاركنان فعال در نفت اعتصاب (دست از كار كشيدن) كردند و صادرات نفت به كلى متوقف شد. از 
طرف ديگر همه كارشناسان و مستشاران (مشاوران) خارجى از مناطق نفتى و عملياتى بيرون رفتند و براى اولين بار، صنعت نفت كامالً در 
اختيار متخصصان داخلى قرار گرفت. 

صبحانه در خيابان

انقـالب آرام آرام بـه پيـروزى نزديـك مى شـود. صبـح بيسـت ويكم بهمـن 1357 اسـت: «صبـح روز 
بيسـت ويكم بهمـن بسـيارى از مـردم تهـران صبحانـه خـود را در خيابان هـا مى خورنـد. دِر خانه هـا بـاز 
اسـت و بسـاط چايى به راه. خيابان ها يكسـره آكنده از دود و السـتيك هاى سـوخته اسـت؛ مملؤ از فرياد 
و خبـر. خنـده و انـدوه. چشـم ها از بى خوابـى سـرخ شـده اسـت و صورت هـا از دودى كـه همه جـا را پر 
كـرده، سـياه.»  خبـر پشـت خبر اسـت كـه بين مـردم پخـش مى شـود: «خبرها پشت سـر هم مى رسـد: 
سـرگرد توانا، فرمانده سـربازان گارد كه دسـتور تيراندازى به سـوى سـربازان نيروى هوايى را داده بود، 
سـاعتى پيـش هـدف گلوله قرار گرفـت. كالنتـرى نارمـك و كالنترى هـاى 9، 10، 11، 14، 16 و 26 به 

تصـرف مـردم درآمـد. فرمانده گارد، سـپهبد رحيمى به دسـت مردم كشـته شـد.» 
موتورسـوارهاى بسـيارى را مى توان در سـطح شـهر ديد: «موتورسـوارها در حالى كه مقواهايى در دسـت 
دارنـد كـه روى آن نيـاز بيمارسـتان ها بـه خون، دارو و وسـايل زخم بندى نوشـته شـده اسـت در سـطح 
شـهر مى چرخند. ماشـين هاى شـخصى پر از مالفه هاى سـفيد، غذا و دارو به سـوى بيمارسـتان ها و مراكز 

درگيـرى در حركت اند.» 

 بهارى است و نيازى به شال و كاله ندارد.  بهارى است و نيازى به شال و كاله ندارد. 

3 اسـت: «صبـح روز 

نفت بعد از انقالب
در زمـان پيـروزى انقـالب اسـالمى، همه كاركنان فعال در نفت اعتصاب (دسـت از كار كشـيدن) كردنـد و صادرات نفت به كلى متوقف شـد. از طرف 
ديگـر همـه كارشناسـان و مستشـاران (مشـاوران) خارجـى از مناطـق نفتى و عملياتى بيـرون رفتند و بـراى اولين بـار، صنعت نفت كامـًال در اختيار 

متخصصان داخلى قـرار گرفت. 
البتـه ايـن را هـم بايـد يادمـان باشـد كـه رابطـه حكومـت پهلـوى بـا كشـورهاى قدرتمنـد در دنيا مثـل آمريكا خـوب بود، بـراى همين هـم راحت 
مى توانسـت بشـكه هاى نفت كشـور را بفروشـد و پول به دسـت بياورد، اما بعد از انقالب به خاطر تحريم هاى همين كشـور آمريكا و چندين كشـور 
غربـى، مـا گاهـى حتـى بـراى فـروش نفت هـم به مشـكل خورده ايم، به طـورى كه مثـًال آمريكا كشـورهايى كـه از ايران نفت يـا سـاير فرآورده هاى 

نفتـى را مى خرنـد، تهديـد مى كنـد كه در صـورت خريد از ايـران تحريم خواهند شـد.
مـدت كمـى بعـد از وقـوع انقالب، جنگ تحميلى آغاز شـد و تأسيسـات نفتى زيـادى از ايران در اين جنگ آسـيب ديد. در نخسـتين روزهاى جنگ، 
پااليشـگاه آبـادان، يكـى از بزرگ تريـن پااليشـگاه هاى جهـان به خاطر حمالت زيـاد زمينى و هوايى دشـمن، به كلـى از كار افتاد و به دنبـال بمباران 

پااليشـگاه آبادان، همه تأسيسـات نفت و گاز و پتروشـيمى در خشـكى و دريا در هشـت سـال تحميلى آسـيب هاى جدى ديد.
بـا ايـن حـال صنعـت نفت ايـران بعد از انقالب پيشـرفت زيادى كـرد. تعداد چاه هـاى ايـران در مناطق نفت خيز جنـوب در سـال 1350، 754 حلقه 

بـود و در سـال 1357 در زمـان به ثمـر رسـيدن انقالب اسـالمى تعـداد كل چاه ها به 1397 حلقه رسـيد.
 بـا بازسـازى تأسيسـات، صنعـت نفـت 38درصـد رشـد را تجربه كرد و سـطح توليد كه در سـال 1368 بـه 2ميليون و 600 هزار بشـكه رسـيده بود 
تـا يك ميليـون بشـكه در روز يعنـى 3ميليـون و 600 هـزار بشـكه در روز افزايش پيـدا كرد. در ايـن مدت صادرات نفت هم با رشـد زيـادى به ميزان 
34درصـد مواجـه شـد كـه دليـل آن گسـترش روابـط بين الملـل دولت به خصـوص در حوزه نفـت بود. قيمت نفـت و درآمـد صادرات نفـت در طول 
سـال هايي كـه از انقـالب مى گـذرد نوسـان زيـادى داشـته اسـت، امـا در همه دوره هـا اين متخصصـان و دولت ايـران بوده اند كـه درباره اين سـرمايه 

ملى تصميـم گرفته اند.

ویژگی های انقالب مردمی
هـر انقالبـى آرمان هايـى دارد كـه ممكـن اسـت بـه بعضـى از آن ها برسـد و بـه بعضى 
ديگـر نـه. شـايد در گـذر ايـن چهـل سـال انقالب مـا هم هنـوز بـه بعضـى آرمان ها و 
خواسـته هايش نرسـيده باشـد و بـه همين خاطر مشـكالتى هم بـه وجود آمده باشـد، 
امـا مهـم ايـن اسـت كـه خواسـته هاى اصلى كه مـردم بـراى آن انقـالب كردنـد هنوز 
مهم ترين خواسـته و آرمان انقالب سـال 1357 اسـت. مردم از ظلم پهلوى، بى توجهى 
به خواسته هايشـان، وابسـته بودن كشـور و رعايت نشـدن اصول دين اسـالم در كشـور 
ناراضى بودند. با انقالب، حكومتى اسـالمى به دسـت آوردند كه مسـتقل اسـت، بازيچه 
دسـت كشـورهاى زورگو نيسـت، منابع مادى و پيشـرفت هاى علمى اش به نام خودش 
در دنيـا ثبـت مى شـود، مـردم در آن آزاد هسـتند تا در عين اين كه هنوز خواسـته هايى 
دارنـد از انقـالب خـود حمايت مى كننـد. انقالب ما ايـن ويژگى ها را بـا هدايت هاى امام 
خمينـى(ره) بـه دسـت آورد و فقط اين چنين انقالبى اسـت كه مى تواند چهل سـال در 
كنـار همـه ظلم هايـى كه از طرف دشـمنان به او مى شـود، هم چنان سـرزنده و اسـتوار 

براى مردمش جشـن پيـروزى  بگيرد. 

نعيمه موحد   |   در هفت قسمت با هم وضعيت روزهاى قبل و بعد از انقالب را مقايسه كرديم. حاال اگر كسى از ما بپرسد كه بعد از 
انقالب در واقع چه تغييراتى در كشورمان رخ داد، مى توانيم از وضعيت تحصيل، شغل و فعاليت هاى زنان بگوييم كه بعد از انقالب چقدر 
عوض شده و چقدر زنان بيشترى اين امكان را پيدا كردند كه با حفظ حجاب و شأن و شخصيت يك زن مسلمان در مشاغل و سطوح 
تحصيلى مختلف حضور پيدا كنند. مى توانيم از وضعيت هنر سينما بگوييم كه برخالف تصور عده اى نه تنها جمهورى اسالمى با سينما و 
انواع ديگر هنر مخالفت نكرد بلكه براى پيشرفت جامعه هنرى هم كارهاى زيادى انجام داد، با اين تفاوت 
كه محتواى توليدات هنرى طبق گفته امام خمينى(ره) در خدمت مردم و براى تربيت آن ها به كار گرفته 
ـ درمانى به خصوص  شد. پيشرفت در علوم مختلف نظامى، دريايى، فضايى و پيشرفت امكانات بهداشتى 
در روستاها از موضوعات ديگرى بودند كه با اسم «دستاوردهاى انقالب» درباره آن ها صحبت كرديم. 
آمارها نشان مى داد كه چقدر سطح اين موضوعات در جمهورى اسالمى باال رفته است. مقايسه بين وضعيت 
روستاها قبل و بعد از انقالب و مقايسه سطح سواد مردم در دوران پهلوى و جمهورى اسالمى موضوعات 
ديگرى بودند كه درباره آن ها صحبت كرديم و كلى هم آمار و اطالعات جديد ياد گرفتيم. هشتمين و 
آخرين گزارش «دستاوردهاى انقالب» يك موضوع هيجان انگيز ديگر هم دارد؛ آن هم مقايسه اي درباره 
وضعيت سرمايه ملى ايران يعنى «نفت» است. موضوعات اقتصادى به خودى خود پيچيده هستند، وقتى هم پاى مقايسه وسط باشد 

پيچيده تر هم مى شوند؛ آن هم مقايسه دو دوره مختلف حكومت دارى در يك كشور.

نفت بعد از انقالب
در زمـان پيـروزى انقـالب اسـالمى، همه كاركنان فعال در نفت اعتصاب (دسـت از كار كشـيدن) كردنـد و صادرات نفت به كلى متوقف شـد. از طرف 
ديگـر همـه كارشناسـان و مستشـاران (مشـاوران) خارجـى از مناطـق نفتى و عملياتى بيـرون رفتند و بـراى اولين بـار، صنعت نفت كامـًال در اختيار 

متخصصان داخلى قـرار گرفت.  3
سـال هايي كـه از انقـالب مى گـذرد نوسـان زيـادى داشـته اسـت، امـا در همه دوره هـا اين متخصصـان و دولت ايـران بوده اند كـه درباره اين سـرمايه 

4هـر انقالبـى آرمان هايـى دارد كـه ممكـن اسـت بـه بعضـى از آن ها برسـد و بـه بعضى 
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فاط
 درياي من! درون نگاهت شناورم
بر گنبد زالل ضريحت، كبوترم

 مي آمدم كنار تو اي ناجي بزرگ!
 هر وقت سقف فاجعه مي ريخت بر سرم

شرمنده ام كه اين همه زخم كبود را 
هر روز و شب به محضر پاكت مي آورم
امشب دوباره رو به ضريحت نشسته ام

تو آسمان آبي و من يك كبوترم 

روز خونين تهران
روزنامه هاى صبح شنبه 21 بهمن 

1357 حال  و هوايى متفاوت 
داشت. صفحات روزنامه خبر از 

درگيرى هاى خونين تهران داشت. 
باهم تيتر روزنامه ها را مرور 

مى كنيم: «نبردهاى خونين ميان واحدهاى مسلح 
در تهران»، «63 كشته به 2 بيمارستان جرجانى و 
بوعلى انتقال داده شده، عده كشته ها و زخمى ها را 
از نظر كثرت هنوز نمى توان تأييد كرد»، «گروهى 
از افراد گارد خلع سالح شدند»، «در وقايع خونين 

شهرستان ها 28 نفر كشته شدند»، «منطقه فرح آباد تا 
تهران نو به اشغال همافران مسلح در آمد»، «گروهى 

از افراد گارد خلع سالح شدند» حاال با هم يكى از 
گزارش هاى خواندنى 21 بهمن را مى خوانيم كه از 

حوادث تهران مى گويد

مردم به كمك مى آيند
گزارش ديگر خبرنگار ما حاكى است كه 

هم زمان با اين درگيرى مردم با روشن 
كردن چراغ هاى اتومبيل خود و بوق زدن 
ممتد سايرين را در جريان قرار مى دادند. 

در اين ساعت از شب تعدادى الستيك 
آتش زده شد و مردم دست به تظاهرات زدند. گروهى نيز 

اعالم داشتند كه نزديك 150 نفر از تظاهرات كنندگان 
توسط افراد فرماندارى نظامى دستگير شدند.

حمله اگرد شاه به همافران
شب گذشته ناگهان شهر تهران حالت عادى 
خود را از دست داد و اضطراب و نگرانى بر 

ساكنان پايتخت حكم فرما شد. حدود ساعت 
9 شب ناگهان در شرق تهران تيراندازى هاى 
مكرر به گوش رسيد و مردم از خانه ها بيرون 

ريختند و بار ديگر بانگ اهللا اكبر تهران را فراگرفت. حوادث 
در 2 منطقه شرق تهران به وقوع پيوست. گفته شاهدان عينى و 

تلفن هايى كه در حدود ساعت 10 شب به روزنامه شد حاكى از 
اين بود كه سربازان داخل پادگان دوشان تپه با گفتن اهللا اكبر از 

مردم كمك مى خواهند. علت كمك خواستن اين عده بنا بر اظهار 
اهالى اطراف دوشان تپه حمله يك دسته از افراد گارد جاويدان 

به داخل پادگان و تيراندازى به طرف سربازان داخل پادگان بوده 
است.

از سويى ديگر، در مقابل بيمارستان جرجانى نيز در پادگان 
نيروى هوايى تيراندازى شد و ميان افراد نيروى هوايى و افراد 

گارد درگيرى به وجود آمد. ساعت 10 شب هنگامى كه 
خبرنگاران و عكاسان روزنامه به مقابل پادگان رفتند كليه 

خيابان ها و اطراف پادگان و بيمارستان جرجانى توسط سربازان 
و مأموران فرماندارى نظامى و گارد محاصره شده بود. ديشب 
شايع بود كه تعدادى از همافران را در پادگان اعدام كرده اند. 
همچنين گفته مى شود هنگامى كه افراد نيروى هوايى در داخل 

پادگان برنامه استقبال از حضرت آيت اهللا خمينى را از تلويزيون 
مشاهده مى كردند با فرستادن صلوات به امام خمينى ابراز 

احساسات مى كردند و همين مسئله موجب درگيرى ميان افراد 
نيروى هوايى و سربازان گارد گرديد.

همافران در ستاد امام
ديشب بالفاصله پس از انتشار خبر حمله گارد 

به خوابگاه همافران و به هم ريختن اوضاع تهران 
(بخصوص شرق تهران، نيرو هوايى، فرح آباد و ژاله) 

تلفن هاى ستاد روحانيت نخست وزيرى موقت و 
منزل امام خمينى به كار افتاد و تقريباً اغلب كسانى 
كه مى خواستند از واقعيت ماجرا خبردار شوند با اين دو محل تماس 

مى گرفتند. خبرنگار سياسى اطالعات نيز در ساعت يك بامداد 
توانست با يكى از نزديكان امام خمينى در محل اقامت ايشان تماس 

بگيرد و واقعيت ماجرا را بپرسد. مقام نزديك به امام اظهار داشت 
به علت آنكه گروهى از همافران پس از حادثه به منزل امام پناهنده 

شده اند بهتر است واقعه را از خود آن ها سؤال كنيد.

شاهد عينى از حادثه مى گويد
لحظاتى بعد تماس با همافران پناهنده برقرار شد. 

يكى از آن ها كه اسمش حسين... بود اظهار داشت 
به محض آنكه راديو اعالم كرد فيلم بازگشت امام 

خمينى بالفاصله پس از اخبار هشت و نيم تلويزيون 
نمايش داده مى شود، ما در دسته هاى دويست نفرى 

به سالن هايى كه تلويزيون در آن نصب شده رفتيم. هنگامى كه 
تصوير امام در صفحه تلويزيون ظاهر شد همافران سه بار صلوات 

فرستادند و به نفع امام خمينى (ره) شعار دادند. لحظاتى بعد گاردى ها 
كه از مدت ها پيش در محل اقامت و تعليم ما مستقرشده بودند 
با تانك هايشان به خوابگاه ها حمله كردند. هنگامه غريبى بپا شد 

به طورى كه هيچ كس نمى دانست چه كند. از طرفى مردم در بيرون 
محل اجتماع كرده و تظاهرات مى كردند. چراغ ها را خاموش كرديم 

و بعد تيراندازى از هر طرف به سوى ما در جريان بود. بعضى از رفقاى 
ما به دام افتادند و بعضى با استفاده از تاريكى شب و كمك مردم 

از مهلكه گريختند و تعدادى نيز به منزل امام پناهنده شدند. همافر 
پناهنده افزود اطالعى از تعداد كشته ها و مجروحان ندارد ولى فكر 

نمى كند كه تعداد زيادى از همافران آسيب ديده باشند چون كمك 
مردم در فرار دادن همافران واقعاً مؤثر بود.

درگيرى هاى امروز تهران
تهران امروز چهره اى كامالً غيرعادى داشت در پى حوادث 

شب گذشته و ماجراهايى كه در شرق تهران گذشت، امروز 
نيز تظاهرات گسترده اى در نقاط مختلف تهران صورت گرفت. 

شايعاتى كه  در مورد تيراندازى هاى ديشب و كشته شدن 
افراد نيروى هوايى از شب گذشته تهران را به خود مشغول كرد 
موجب شد كه از ساعت هشت صبح امروز در خيابان هاى فرح آباد، ژاله، تهران نو، 
اطراف ميدان شهناز، مقابل پادگان نيروى هوايى در دوشان تپه و مقابل بيمارستان 

جرجانى تظاهراتى از طرف مخالفان دولت انجام گيرد. گزارش گروه هاى سيار 
خبرنگاران اطالعات، كه به نقاط مختلف و مراكز تظاهرات رفته اند حاكى است 
كه بامداد امروز كاركنان اعتصابى شهردارى و سازمان برق منطقه اى در ميدان 

ژاله جمع شدند و به عنوان اعتراض به وقايع ديشب دست به تظاهرات زده اند اين 
عده فرياد مى زدند: «مسلمان به پا خيز همافرت كشته شد...»

محمد عكاف

سـالم بانو! هميشـه دوسـت داشـتم يكى كه «محرمه»، «نزديكه»، «ميشه احساسـم رو باهاش 
قسـمت كنـم» مادرانه دسـتم رو بگيـره و محبتش رو بريزه تـو دلم. يه مادر كـه خط و مرزى 
بيـن مـن و اون وجود نداشـته باشـه و احسـاس كنم، نزديك تريـن آدم روى زميـن به منه. به 
بچه هـاى پرورشـگاه ايـن چيزهـا رو گفتم. در جوابم گفتن: «اينقدر گشـتى آخـرش كه چى؟ 
فقـط خـودت رو خسـته كـردى. نگـرد! اون كه مادر گمشـده تو باشـه يه روزى خـودش پيدا 
مى شـه...» بانو جان! حاال فقط منتظرم...يعنى پيداش ميشـه؟ كسـى كه براى دوسـت داشـتن 
مـن، هزارتـا معادلـه دسـت و پاگيـرو الكـى واسـه خـودش نچينـه؟ كسـى كه براى دوسـت 
داشـتن مـن مجبـور نباشـه پيش خـودش هى مـرور كنه كه مـن كيـه اون مى شـم و اون كيه 
مـن. دسـت آخـر هـم اونقدر بـا ترديدهاش دسـت و پنجـه نرم كنـه كه مجبور بشـه صورت 
مسـئله رو پـاك كنـه. كسـى كـه مجبـور نباشـم بـراى هر چيـزى بهش توضيـح بـدم و دليل 
بيـارم. دسـت آخر هم احسـاس كنم چقـدر بيهوده بـراى اثبات چيزى كه وجود داشـته تالش 

كـردم. آخـه كـدوم آدم عاقلـى براى اثبـات آفتاب هـم بايد جواب پـس بده...
امسـال ايـام فاطميـه شـما بـا بچه هـاى پرورشـگاه بـراى مـادر گمشـدم دعـا خونـدم، تـوى 

عبادت هـام مهمونـش كـردم و آخـر شـب ها تـوى تنهاييـم باهـاش حـرف زدم...
بانـو جـان! منتظـرش مى مونـم كـه مادر گم شـدم بيـاد، هرچنـد كه نمـى دونم كى ميرسـه. 
منتظـرش مى مونـم تـا همه حرف هاى نگفتـم رو براش بگم. نمى دونم كى هسـت و كجاسـت، 

اما منتظر آمدنش هسـتم...! 
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تقــــــــــــــــــــــــــویم را ورق بـــــــــــــــــــــــــزن
21بهمن1357

روزهـا روزهـاى حكومت نظامـى اسـت، امـا مـردم ديگـر شـب و روز 
نمى شناسـند. درگيـرى بيـن مـردم و نيروهـاى گارد بيشـتر و بيشـتر 
شـده اسـت. سـاعت 10صبح 21بهمن1357 اسـلحه خانه  نيروى هوايى 
بـه همـت مـردم و كمـك همافـران فتـح و مـردم مسـلح مى شـود. حاال 
قـدرت مـردم براى مبارزه با نيروهاى گارد بيشـتر شـده اسـت. سـاعاتى 
بعـد خبـر جديـدى مى رسـد. كالنترى هـاى 9، 10، 11، 12، 16، 26 و 
كالنتـرى نارمـك بـه دسـت مـردم افتاده اسـت. شـور و هيجـان در بين 
تك تـك مـردم ديـده مى شـود. جوانـان در كوچه هـا و خيابان هـا خبرها 
بـه يكديگـر تبريـك  بقيـه مى رسـانند و  بـه گـوش  را دهان به دهـان 
مى گوينـد. مـردم تانك هـا و نفربرهـا را بـه خيابان هـا آورده انـد و به هم 
روحيـه مى دهنـد. دسته دسـته سـوار بر تانك هـا مى شـوند و در خيابان ها 
حركـت مى كننـد. فرمانـدارى نظامـى دسـت پاچه شـده  اسـت و تصميم 
مى گيرد سـاعت هاى تـردد مردم را محـدود كرد. اخبار راديويى سـاعت 
14، اعالميـه  فرمانـدارى نظامى تهـران مبنى بر برقـرارى حكومت نظامى 
از سـاعت 16:30 بـه بعـد را قرائت مى كند. اين ممنوعيت تـردد و ايجاد 
حكومت نظامـى نشـان مى دهـد كـه آمريـكا مى خواهـد آخريـن حربـه 
خـود را بـه كار بـرد. سـاعت هاى تعييـن سرنوشـت فـرا رسـيده اسـت. 
همـه منتظرنـد ببيننـد امـام خمينـى(ره) در برابـر ايـن تهديد جـدى چه 

عكس العملـى نشـان مى دهـد.
آن  در  كـه  امـام  اعالميـه  حكومت نظامـى،  آغـاز  از  قبـل  اندكـى 
و  دست به دسـت  شـهر  در  اسـت  كـرده  لغـو  را  حكومت نظامـى 
امـروز  «اعالميـه  اسـت:  گفتـه  امـام  مى شـود.  منتشـر  دهان به دهـان 
حكومت نظامـى خدعـه و خالف شـرع اسـت و مـردم به  هيچ وجـه به آن 
اعتنـا نكننـد. بـرادران و خواهـران عزيـزم هراس بـه دل خـود راه ندهيد 
كـه بـه خواسـت خداونـد تعالـى حق پيـروز اسـت.» سـاعاتى بعـد پيام 
امـام خمينـى خطـاب به مـردم مبنى بـر ناديـده  گرفتـن حكومت نظامى 
و حضـور در خيابان هـا منتشـر مى شـود. مـردم بـه خيابان هـا مى ريزنـد. 
در نقـاط مختلـف شـهر درگيرى آغاز مى شـود. شـب بيسـت ودوم بهمن 
كـه فرا مى رسـد درگيـرى بيـن نيروهـاى گارد و همافران ارتش شـدت 
مى گيـرد و مـردم بـه كمـك همافـران مى آينـد. درهـاي پادگان هـا بـا 
مقاومـت مـردم يكى يكى باز مى شـوند و سـالح و ادوات نظامى به دسـت 

مـردم مى افتنـد. تـا پيـروزى يـك سـحر باقى اسـت!
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سالم بانو...! (8)

منتظر آمدنت هستم 

مادر...!
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ويژه نامه  دهه انقالب
براى نسل چهارمى ها

گزارش يك حادثه
21بهمن 1357 در روزنامه ها چه گذشت؟

درگيرى هاى امروز تهران
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