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آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

ساختن سخت است و... 
س�يدعلي ميرفتاح|كرگ��دن نام�ه| هـرجا، 
ــريع كنارم  ــت، س ــتن اس هركس فهميده كارم نوش
ــمم نگاه كرده و گفته »بيا  ــيده و صاف توي چش كش
ــي، راننده  ــروش، چلوكباب ــرا بنويس.« ميوه ف قصه م
ــي كه فكر كنيد به  ــي، معلم و هر صنف و قماش تاكس
ــب چيزي  ــيده اند و به تناس اقتضاي زحمتي كه كش
ــتحق آن مي دانند كه  ــود را مس ــاخته اند خ ــه س ك
ــود و حكايت شان سرزبان ها  داستان شان جاودانه ش
ــتم  ــوم و خويش هايم، دس ــار يكي از ق ــد. يك ب بيفت
ــانم داد و گفت  ــه اش را نش ــت و اتاق هاي خان را گرف
»اينجا را خودم ساخته ام. اين دور و بر همه بيابان بود 
ــتم و اين خانه  ــت تنها آجر روي آجر گذاش و من دس
ــي ديدند چراغ اينجا  ــردم. اهل محل همه وقت را باال ب
ــد و آمدند و خانه  ــد يكي يكي پيداشان ش روشن ش
ــاختند.« هويت اكثر آدم ها به چيزي و جايي است  س
ــد. در روزنامه نگاري  ــد آورده ان ــاخته اند و پدي كه س
ــده اند. سال ها پيش  ــاخته اند نامدار ش هم آنها كه س
شمس الواعظين و دوستانش جامعه را منتشر كردند. 
اين روزنامه متفاوت از عادت هاي مرسوم ژورناليستي 
ــان دهند  ــد مردم به آن روي خوش نش بود و باعث ش
ــه داليلي جامعه و  ــه باال برود. البته بنا ب و تيراژ روزنام
ــفانه به محاق  ــاط و طوس ديري نپاييدند و متاس نش
ــس از خود  ــا بر مطبوعات پ ــد اما نه تنه توقيف رفتن
ــگاران و  ــه در خاطرات روزنامه ن ــتند بلك تاثير گذاش
روزنامه خوان ها ماندند و اسم شان ماندگار شد. 20 سال 
بعد براي آن روزنامه ها فيلم مستند ساختند و تصوير 
ــگاري آن ايام به  ــه مثابه نمادي از روزنامه ن گلبهار را ب
نام خود سند زدند. آنها چيزي ساخته بودند كه از پس 
سال ها به آن افتخار مي كردند و با سربلندي و با آب و 
ــد. من هم مجله مهر  تاب قصه اش را تعريف مي كردن
ــاخته بودم. از هيچ، آجر روي آجر گذاشته بودم و  را س
ــبت آن ايام خوش آب و رنگ باال  هفته نامه اي را به نس
ــود و هم در مطبوعات  برده بودم. هم تيراژش خوب ب
ــا صحبت پيش  ــود. هرجا مي روم و هرج صدا كرده ب
ــتر مرا به مهر مي شناسند تا به چيز ديگر.  مي آيد بيش
ــر نماند، خدا  ــت. مه كرگدن هم از همين جنس اس
ــت كه هويت ما به  كند كرگدن بماند... عرضم اين اس
ــاخته ايم، گاهي هم به  ــت كه س چيزها و جاهايي اس
ــم. خراب كردن را  چيزها و جاهايي كه خراب كرده اي
دست كم نگيريد. بعضي چيزها را به راحتي نمي شود 
ــيد را  ــتند تخت جمش ــرد. خيلي ها خواس ــراب ك خ
ــه جانش افتادند  ــش زدند، با كلنگ ب خراب كنند. آت
ــال  اما كاري از پيش نبردند. بعد از دو هزار و پانصد س
ــتون هاي سنگي با شكوه  همچنان در وسط بيابان س
ــي چندين گروه  و باعظمت پابرجايند. خلفاي عباس
ــخ و بن بكنند و  ــيل كردند كه ايوان مدائن را از بي گس
ــد. نتوانستند. مثل بيستون  با خاك يكسان كنند. نش
كه هنوز هست. مثل مجسمه هاي عظيم الجثه بودا كه 
طالبان هرچه زور زدند از پس شان برنيامدند. زخم شان 
ــان افتادند، آسيب جدي  زدند، با ديناميت به جان ش
ــوداي باميان در دل  زدند اما بوداي باميان همچنان ب
ــراب كردن  ــت. مي خواهم بگويم خ ــته اس كوه نشس
ــت. بعضي چيزها و جاها آنقدر  هم همچه آسان نيس
ــه باروت هيچكدام  مقاومند كه نه زمان، نه كلنگ و ن
ــان برنمي آيند. اين حرف را اولين بار از مريم  از پس ش
ــاختن به همين  ــنيدم كه خراب كردن و س فيروز ش
ــيده بود و از  ــت. بعد از آنكه سختي كش ــاني نيس آس
ــر كه از انقالب و  زندان آمده بود، در جواب مصاحبه گ
ــيده بود گفت فكر كردي مضمحل  امام خميني پرس
ــال سلطنت به همين آساني  كردن دوهزار و پانصد س
ــت؟ او توده اي بود. بعد از انقالب هم با شوهرش به  اس
زندان افتاد و تحقير شد. دختر فرمانفرما، زن نورالدين 
كيانوري به زندان افتاد و تحقير شد. در زندان كه حلوا 
ــته و زجر ديده.  ــه او بد گذش خير نمي كنند. حتما ب
ــو مي كرد گفت  ــا او گفت وگ ــي كه ب مع ذلك به كس
ــلطنت مگر به  ــال س خراب كردن دوهزار و پانصد س
ــي مي گوييم  ــت؟ ما به امام خمين ــاني اس همين آس
ــالمي. براي او دو عنوان به كار  بنيانگذار جمهوري اس
ــذار. اين هردو در  مي بريم؛ يكي رهبر، يكي هم بنيانگ
ــدني اند و كسي كه موفق به  زمره كارهاي سخت و نش
آنها بشود شايسته تكريم و تعظيم است. به اول مطلب 
ــاده دواشكوبه  نگاهي دوباره بيندازيد. ما يك خانه س
ــازه ها را به  ــازيم و عمري با آن پز مي دهيم و س مي س
ــي را مي كوبيم و جايش  هويت مان گره مي زنيم. بناي
ــه خودمان حبذا و  ــازيم، تا زنده ايم ب بناي ديگر مي س
آفرين مي گوييم. اصال كار ندارم كه انقالبي هستيد يا 
ــتيد يا آن طرفي.  ضد انقالب. كار ندارم اين طرفي هس
ــر انصاف نگاه  ــت كه اگر بخواهيم از س عرضم اين اس
ــه تبعيد شده به  كنيم بايد در برابر پيرمرد عارف پيش
ــر برداريم و انصاف  نجف، تمام قد بايستيم و كاله از س
ــه تنها بناي  ــت. ن بدهيم كه او كاري عظيم كرده اس
ــه نظامي از نو  ــاله را ويران كرد بلك دوهزار و پانصد س
ــت... اگر مي خواهيد بفهميد اين كار چقدر  پايه گذاش

سخت بوده تاريخ اين 40 سال را مرور كنيد. 
ــت ها تا توانستند كشتند و منفجر  جنگ شد، تروريس
ــووالن رده باال نزاع  ــا كردند، بين مس كردند و آتش بپ
ــاه زور زدند تا  و درگيري شد، خيلي از عادات زمان ش
ــمن خارجي هم كم زور نزد تا اين  دوباره برگردند، دش
ــانش كند... عمارت  بناي تازه باال آمده را با خاك يكس
ــيلي را مگر فرو نريختند؟ عمارت مصدق  آلنده در ش
ــبه صاف نكردند؟ عمارت ناصر را مگر به  را مگر يك ش
ــادات ندادند؟ الجزاير مگر به مدار سابقش  ــت س دس
ــه الاقل تا  ــادي برافكند ك ــت؟ اما پيرمرد بني برنگش
اينجاي كار كسي زورش به آن نرسيده، از من بپرسيد 
مي گويم بعدا هم كسي زورش نخواهد رسيد؛ البته به 

شرطها و شروطها... 

راديو ايران چگونه سقوط كرد
ــاهي را زماني  بهروز بهزادي | اگر پايان نظام شاهنش
بدانيم كه براي نخستين بار پيروزي انقالب از راديو ايران 
اعالم شد، بايد گفت، اين اتفاق در روز بيست و يكم بهمن 
افتاد. جالب تر اينكه صداي پيروزي انقالب قبل از اينكه 
از داخل استوديو در جام جم پخش شود به احتمال قوي 
از داخل فرستنده راديو در بي سيم قصر كه يك محوطه 
ــيم  ــد. چرا به احتمال قوي از بي س نظامي بود پخش ش
ــت اين اتفاق در ميدان  قصر؟ به اين دليل كه ممكن اس
ارك، محوطه توليد راديو افتاده باشد، ولي در آن زمان در 
ساختمان ميدان ارك استوديويي كه بتوان از آن صدا را 

به آنتن فرستنده راديو رساند وجود نداشت. 
ــتنده هاي  ــال كه پادگان قصر محل فرس پس اين احتم
راديو، زودتر از »جام جم« با ورود مردم سقوط كرده باشد 
ــت كه تا پيش از كودتاي 28  بسيار زياد است.گفتني اس
ــه  ــد ولي هميش مرداد، راديو از ميدان ارك پخش مي ش
فرستنده هاي راديويي در پادگان قصر بودند. ظاهرا رژيم 
شاه اين اختيار را به نظاميان داده بود كه در ناآرامي هاي 
تهران اگر استوديوهاي خارج از پادگان سقوط كند، آنان 
ــتنده ها برنامه – كه شايد نوارهاي  بتوانند از محل فرس
ــبت هايي بودـ  پخش كنند.بايد  آماده براي چنين مناس
ــم از راديو  ــت و يك ــادآوري كنم كه خود من ظهر بيس ي
ــقوط كرده است. البته به  شنيدم كه نظام شاهنشاهي س
ــد اين صدا از  خاطر ندارم كه گوينده به تصريح گفته باش

پادگان قصر به گوش شنوندگان مي رسد.
ــوج ديگري هنوز  ــد، از طول م وقتي اين صدا پخش ش
ــد و وقتي به جام جم  صداي گوينده راديو شنيده مي ش
زنگ زدم، متوجه شدم كه هنوز انقالبيون به آنجا نرسيده 

بودند. 
ــده داخل  ــد از گوين ــد روز بع ــوال چن ــام اين اح با تم
ــنيدم كه او بعدازظهر بيست ويكم  استوديوي جام جم ش
ــي داده و از  ــتوديو را تحويل نيروهاي انقالب بهمن ماه اس
ــت. همان گوينده به من  محوطه جام جم خارج شده اس
گفت كه اعالميه ارتش كه به پادگان ها برمي گردد، ظهر 
ــيده بود. ماجرا را با  بيست ويكم بهمن به دست شان رس
ــت وزير نظام شاهنشاهي در  شاپور بختيار، آخرين نخس
ميان مي گذارند و بختيار به آنان مي گويد اين اعالميه را 
ــاعت ديگر پخش كنيد تا او بتواند با سران ارتش  چند س

تماس بگيرد. 
ــتقيم بختيار را در نخست وزيري  مدتي بعد كه تلفن مس
ــس از همان روز  ــت. پ مي گيرند، او ديگر آنجا نبوده اس
ــتقر داشت و نه شوراي  حكومت شاه نه نخست وزير مس

سلطنت كه با رفتن بختيار از هم پاشيده بود.

باور كنيد خود انقالب مظلوم تر 
ــم  ــت. نمي دان ــز اس از همه چي
ــالمي در  ــر بگويم انقالب اس اگ
ــالگردش بيش  سي ونهمين س
ــري، صفت  ــت ديگ ــر صف از ه
مظلوميت دارد، قبول مي كنيد 
ــاورم. با يكي  ــن بر اين ب يا نه؟ م
ــي دو جهت نه؛ از  ــا داليل فراوان. از يك دوتا دليل نه؛ ب
ــته در سال ٥٧  همه سو. اصل انقالب عليه رژيم گذش
ــت همگاني بود.  يك نياز عمومي بود. اصال يك خواس
مگر مي شود يك ملت اشتباه كنند؟ حتي فرهيختگان 
و شاعران و داستان نويسان و قلم زنان كه حتي از سال 
ــدند  دوم پس از انقالب تاكنون مخالف تند انقالب ش
ــته  هم در موقع بروز انقالب براندازي عليه رژيم گذش
يك خط مخالفت ننوشتند. اين از اصل انقالب. حوادث 
تاريخي را هم نمي شود خارج از ظرف زماني آن بررسي 
كرد. اما شايد كسي از آدم هايي را كه عمرشان به انقالب 
ــته باشند  ــود پيدا كرد كه باور داش قد مي دهد هم نش
آنچه اتفاق افتاد يا در حال اجراست، همان خواست ها و 

آرمان هايي است كه براي آن انقالب كردند. 
اما چرا انقالب مظلوم است؟ انقالب مظلوم است چون 
در رسانه هاي رسمي فعلي به جاي آنكه به آرمان هاي 
ــود، سعي مي كنند به خاطر  مترقي انقالبيون اشاره ش
تعريف از وضع موجود، اتفاقات فعلي را و سياست هاي 
موجود را اصل قرار دهند و با هزار وصله پينه بگويند در 

ابتداي انقالب آرمان هاي مردم هم اين بوده است. 
ــح در مورد  ــه اش فقط قضاوت ناصحي كاري كه نتيج
ــود. انقالب مظلوم است  انقالب و نسل انقالبگر مي ش
چون مهربان ترين وكم قرباني ترين انقالب جهاني بود. 
ــد. رهبرش  ــكر حكومت نظامي گل دادن حتي به لش
ــلحانه نداد. اما از فرداي  تا آخر اجازه جدي جنگ مس
ــار انقالبي معرفي  ــام رفت ــونتي را به ن انقالب هر خش
ــت چون گمان مي كنند بايد  كردند. انقالب مظلوم اس

عينا بر اصولي كه 40 سال پيش مترقي و مقبول همه 
جامعه ايراني بود پا فشاري كرد. دليل اين را نسل جديد   

نمي فهمد. 
خواست ها و آرمان هاي اوليه هم وقتي مقبول مي افتد 

كه با نيازها و واقعيت هاي جامعه انطباق داشته باشد. 
مردم در دهه 50 به اين قناعت رسيده بودند كه انقالب 
منافع مادي و معنوي آنان را پاسخگو خواهد بود. شكل 
حفاظت از منافع مادي ومعنوي هميشه متغير است. 
ــود، منافع مردم و آرمان اوليه  اگر اين تغيير اعمال نش

انقالب اسالمي هم محو مي شود
ــده به  ــاي ارايه ش ــت چون داده ه ــالب مظلوم اس انق
ــت. فضاي مونولوگ در سطح  نسل حاضر متناقض اس
ــمي  ــده. ده ها مركز رس ــه ديالوگ تبديل ش جهاني ب
ــوند تا انقالب  كه از بيت المال و پول ملت تغذيه مي ش
ــاور ندارند و  ــالم را معرفي كنند اصال به ديالوگ ب و اس
شايد اكثرا بلد نيستند ديالوگ كنند. 40 سال است با 
ــر مي كنند  پول مردم بيانيه هاي غير قانع كننده منتش
ــتگي به  ــه آن را نتواند بپذيرد، به وابس و اگر هم جامع
بيگانه متهم مي كنند و خالص و براي سال هاي بعدي 
هم تقاضاي بودجه جديد مي كنند تا همان بيانيه هاي 
ــر كنند. انقالبي مظلوم كه در ايران و در  قبلي را منتش

اين منطقه جغرافيايي انجام شده است. 
ــه از جهان به  ــه منافع همه دنيا در اين نقط نقطه اي ك
هم گره مي خورد. مهم ترينش نفت است. هيچ قدرتي 
ــاي تاريخي  ــه بگذرد. طمع ه ــد از اين منطق نمي توان
ــالب در برابر  ــت بعد انق ــدان جهاني و مقاوم قدرتمن
ــودن ايران در برابر  آنها و البته متفاوت بودن و مقاوم ب
ــده تا در يك محاصره  قدرت هاي جهان همه باعث ش

دشمني جهاني قرار بگيريم. 
ــال ابتداي  ــت چون مردان ميانس و انقالب مظلوم اس
انقالب هنوز بر مراكز اصلي اجرايي و مديريتي كشور در 
سطوح مختلف تصميم گير هستند و سخن نسل معاصر 

را نمي فهمند. 

ــال 1387 يعني  صدف فاطمي | پانزدهم بهمن ماه س
ــالمي ايران، روزنامه  ــال بعد از پيروزي انقالب اس 30 س
گاردين گزارشي با عنوان »انقالب 1357 در ايران: گاردين 
چگونه انقالب ايراني ها را پوشش داد« منتشر كرد. در اين 
گزارش روزنامه گاردين پوشش خبري كه سال 1357 به 
ــته را به اين شكل دوباره روايت  موضوع انقالب ايران داش
كرد: »جاه طلبي شاه در مورد تعريف جايگاه كشور غني 
ــور قدرتمند دنيا، در  از نفت ايران به عنوان پنجمين كش
اواسط دهه 1348 به بيراهه كشيده شد. جنبش اعتراضي 
كه سال 1355 آغاز شده بود، اواخر سال 1356 باال گرفت. 
ــاني بودند كه به طور  مارتين ووالكات و ليز تورگوود كس
ــش خبري انقالب ايران را در گاردين انعكاس  ويژه پوش
مي دادند.« اين گزارش در همان روزهايي كه منتشر شد 
بازتاب هاي زيادي داشت  و تكه هايي از آن  در رسانه هاي 
ــد. آنچه در ادامه مي خوانيد متن  مختلف ايراني ديده ش

كامل روايت گاردين از انقالب اسالمي ايران است: 

آبان 57
ــمندانه وضعيت  ووالكات، در يك تجزيه و تحليل هوش
ــه بي ثباتي پيش آمده  جناح بندي هاي ايران را با توجه ب
توصيف كرد. او به نقل از يكي از حاميان دولت شاه نوشت: 
»شاه نماد تمام مشكالت جاري در ايران است، به همين 

دليل مردم ايران خواستار رفتن او هستند.«

19 دي 1357

شاه كه بعد از كودتاي حمايت شده از سوي اياالت متحده 
ــال 1332 بار ديگر به قدرت رسيد، حاال  و انگليس در س
ــت. ووالكات تصويري از يك مرد  در حال ترك ايران اس
ــود را مانند قطار  ــور خ خجالت زده و بي اعتماد را كه كش
ــده كرد و  ــوييس اداره مي كند دوباره در خاطره ها زن س
ــاه به كشورش  ــت: »اغلب اوقات به نظر مي رسد ش نوش
مانند مردي كه پشت ميز مجللي ايستاده نگاه مي كند، در 
حالي كه او حاال مثل كسي است كه روي پل گير كرده يا 
پشت سدي مانده يا حتي ميان چند حزب سياسي دست 
ــيدن لباس هاي زرهي مجلل و با  و پا مي زند و تنها با پوش
چهره اي مغرور وانمود مي كند كه در حال بررسي آخرين 

سهام رسيده از سوييس است.«

25 دي 1357
ووالكات نوشت: »همه چشم ها به آيت اهلل خميني است 
كه بعد از 14 سال تبعيد در تركيه، عراق و فرانسه به ايران 

ــده از طريق نوارهاي  ــود تبعيد، او موفق ش مي آيد. با وج
قاچاق ناآرامي ها و اعتراض ها را مديريت و رهبري كند. در 

حال حاضر او در مركزيت تمام رويدادها است.«

27 دي 1357
ــوي دولتي كه  ــت و همچنين از س شاه از ايران رفته اس
ــي را از او  ــالح هايي امريكاي ــد به روزترين س بودجه خري
مي گرفت هم ترك شده است. سربازان شاه كه تمايلي به 
ــود را ترك كرده اند. حاال  قتل عام ايرانيان ندارند، رهبر خ
ــاپور  صحنه اي براي مبارزه قدرت بين حكومت موقت ش
بختيار و امام خميني كه از پاريس اوضاع را اداره مي كند، 

فراهم شده است. 

2 بهمن 1357

ووالكات گزارش داد: »همانطور كه روحانيت يك سيستم 
ــريعت را معرفي  ــالمي را ايجاد و قوانين ش دادگاهي اس
مي كند، وكالي هراسان تالش دارند وضعيت خودشان را 
سازماندهي كنند. قانوني كه براي ايران در حال وضع است، 
احتماال با وجود نگاهي كه به حقوق زنان، آزادي مطبوعات 

و استقالل منطقه اي دارد، اتفاق هاي تازه اي در راه است.«

12 بهمن 1357

ــت كه حاميان آيت اهلل منتظرش  اين همان لحظه اي اس
ــال باالخره به خاك  بودند: آيت اهلل خميني بعد از 14 س
ايران برگشت. امام خميني بدون هيچ مالحظه يا سازشي 
تهديد كرد: »تمامي اعضاي كابينه شاه را دستگير كنيد تا 

دهان شان را ببندند.«

14 بهمن 1357
ــت هايي كه امام  ــازي سياس تورگوود به دنبال شفاف س
ــت: »خميني قصد دارد  خميني دنبال خواهد كرد، نوش
تنها به عنوان يك روحاني راهنما عمل كند اما با توجه به 
محبوبيت فراوانش، دشوار است بتواند به اين صورت ادامه 

دهد.«

16 بهمن 1357
آيت اهلل خميني، مهدي بازرگان را به عنوان نخست وزير 
خود معرفي كرد. ايران در حال حاضر دو دولت و وضعيتي 

بي ثبات  دارد. 

22 بهمن 1357

تورگوود گزارش داد: »آيت اهلل خميني در نهايت موفق شد 
ــت بگيرد و حاال ديگر تنها يك نفر وجود  قدرت را به دس
ــديد در تهران، در نهايت  دارد. بعد از 48 ساعت مبارزه ش
با استعفاي بختيار و نابودي تاج و تخت، دولت شاه سقوط 

كرد.«

25 بهمن 1357
ــهر غرق در خوشحالي  ــدند و ش ــاكت ش ــلحه ها س اس
باورنكردني است. تورگوود گزارش داد: »اين انقالبي است 

كه همه، حتي خود ايراني ها را هم غافلگير كرده است.«

10 اسفند 1357
ــهر مقدس قم برگشت و خطاب به  آيت اهلل خميني به ش
دانشجويان گفت: »ايران بايد جمهوري اسالمي باشد نه 
دموكراتيك. از كلمه دموكراتيك استفاده نكنيد. اين يك 
سبك غربي است. ما به تمدن غربي  احترام مي گذاريم اما از 

آن پيروي نمي كنيم.«

16 اسفند 1357
ملي گرايان ادعا مي كنند وارث مصدق، نخست وزير سابق 
ــال 1332 سرنگون شد. آنها جبهه  هستند؛ مردي كه س
ــد  ــراي مخالفت با قدرت رو به رش دموكراتيك ملي را ب
روحانيون تشكيل دادند. تورگوود گزارش مي دهد: »اين 
ــياري از ايرانيان آمادگي  نخستين نشانه اي است كه بس
پذيرش آنچه در مورد حكومت جديد تصور مي كردند را 

ندارند.«
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پادگان عشرت آباد و نمايش يك نكته مهم 
39 سال پيش و در چنين شبي از خانه بيرون زدم تا ببينم در خيابان ها چه خبر 
ــهر مي چرخيدم و اتفاق  ها را مي ديدم. خاطرم مي آيد كه در  است. با ماشين در ش
ــرت آباد و پادگان، متوجه گرفتن پادگان توسط مردم شدم. نيروهاي  حوالي عش
ــرون آورده و روي زمين  ــده بودند، عده اي پرونده ها را بي انقالبي وارد پادگان ش
ــلحه را خالي كردند و  ــرده و انبار اس ــلحه حمله ك مي ريختند. عده اي به انبار اس
ــادگان هم همچنان  ــربازان رفته بودند. بيرون از پ ــايل س ــراغ وس عده اي هم س
ــت گرفتن دوباره پادگان بودند و مردم هم از  ــغول مبارزه براي دس سربازاني مش
باالي پشت بام ها با پرتاب كردن اشيا، در حال كمك به نيروهاي انقالبي بودند. شلوغي و به هم ريختگي 
كه آن شب ديدم هم برايم عجيب بود و هم مرا متوجه نكته اي مهم كرد؛ انقالب مردمي بود و نيروهاي 
انقالبي هم آموزش نديده. متوجه شدم كه اين نيروهايي كه در جريان گرفتن پادگان اين چنين اسناد 
و مدارك را به خيابان مي ريزند و وسايل سربازها را از بين مي برند، نياز به آموزش دارند. اين نيروها قرار 
بود كه در آينده نزديك اداره امور را در دست بگيرند و همان شب به اين نتيجه رسيدم كه براي ساختن 
ــيم تا بتوانيم آنچه آرمان و وعده انقالب  دوباره اين سرزمين بايد آموزش هايي تازه و جدي داشته باش

بود به راستي و درستي انجام دهيم. 

چمدان هايي كه در هيجان جا ماند 
مرحوم بهشتي يكي از چهره هاي مهم ستاد استقبال از امام خميني بود. اما ما به عنوان 
خانواده ايشان، هيچ امتيازي نسبت به ديگران نداشتيم و روز 12 بهمن همراه ايشان به 
فرودگاه نرفتيم. روز 12 بهمن من به سمت خيابان انقالب رفتم و دانشگاه تهران. جمعيت 
بسيار زيادي، با نظمي خاص آنجا جمع شده بود. آنقدر شلوغ بود كه ماشين امام نتوانست 
متوقف شود و برنامه اين شد كه امام براي سخنراني به بهشت زهرا بروند. من فقط رد شدن 
ــتم. حوالي عصر بود كه رسيدم به  ماشين را ديدم و از همان جا هم به سمت خانه برگش
خانه. با تعجب ديدم كه پدر هم خانه است و پاي تلويزيون نشسته. فكر مي كرديم كه پدر 
با امام است و احتماال تا ديروقت هم به خانه نمي آيد. اما مشخص شد كه در جريان ورود امام و رسيدن ايشان به 
فرودگاه، شلوغ شده و جمعيت زياد و هيجان زده اي در فرودگاه جمع شده اند و پدر در لحظه آخر متوجه شدند 
ــمت فرودگاه به خيابان انقالب، تمام چمدان ها و وسايل ايشان در فرودگاه جامانده.  كه بعد از حركت امام از س
ــش به چمدان ها نبوده و در آن موقعيت هيجاني برنامه اي هم براي اين وسايل نداشتند. پدر هم  كسي حواس
چمدان و وسايل را پشت پژو 504 آبي رنگش مي گذارد و به مدرسه رفاه مي برد و برمي گردد خانه. با اين روايت 
بايد تاكيد كنم كه اهالي انقالب چنين انسان هايي بودند؛ انسان هايي بزرگ و خودساخته كه هميشه كارهاي 

زمين مانده را به سامان مي رساندند و برخالف آنچه درباره پدر مي گفتند به دنبال قدرت و موقعيت نبود. 

انقالب به روايت گاردين

حاال ديگر تنها يك نفر وجود دارد

عليرضا   بهشتياعظم  طالقاني 

با كاروان تا ماه من، محمل به محمل مي رود
سرگشته از پي، آه من، منزل به منزل مي رود

سرو خرامان مي رود، دل مي رود، جان مي رود
ني، مهر تابان مي رود، جان مي رود، دل مي رود

از ديده آذر مي رود، ني، دودم از سر مي رود
آهم به اختر مي رود، ماهم ز محفل مي رود

آتش مرا بر جان زده، در خرمن ايمان زده
و اين كشتي توفان زده، ساحل به ساحل مي رود

سالگرد شاعر انقالبي 
حوالي روزهاي انقالب  در تاريخ ادبيات ايران، سالروز تولد مهرداد 
ــابقه فعاليت  ــعار انقالبي اش و س ــاعري كه با اش ــت؛ ش اوستا اس
ــم و مبارز  ــي از چهره هاي مه ــاهي، يك ــارزه با رژيم شاهنش و مب
ــود. به همين مناسبت، يكي از اشعار  ادبيات ايران شناخته مي ش
او را در آستانه سي و نهمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي مرور 

مي كنيم. 

محمدعلي ابطحي 

انقالب مظلوم است

طرح:  ديويد سوتر، مجله تايم، 18 دي 1357

عكس : ديويد برنت 


