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وي ژه كودك ونوجوان

م��رور خاط��رات روزه��اي پرالتهاب 
انقالب هم براي كساني كه آن روزها را 
درك كرده اند شيرين است و هم براي 
كساني كه بعد از پيروزي انقالب به دنيا 
آمده اند شنيدني تر است. مخصوصاً اگر 

خاطرات از زبان كسي باشد كه خود در 
فراز و نشيب و جزء به جزء زواياي انقالب 
حضور داشته است. ايشان مبارز انقالبي 
و يار دي��روز امام)ره( و س��كاندار امروز 
همان انقالب است. در ادامه چند خاطره 

از رهبر معظم انقالب را مي خوانيد. 

 روزنامه منتشر مي كرد يم 
»من در مدرس��ه رفاه ب��ودم كه مركز 
عملياِت مربوط به اس��تقبال از امام بود 
- همين دبس��تان دخترانه رفاه كه در 
خيابان ايران اس��ت كه شايد شما آشنا 
باش��يد و بدانيد- آنجا در يك قسمت، 
كارهايى را كه من عهده دار بودم، انجام 
مي گرفت؛ دو، س��ه تا اتاق ب��ود. ما يك 
روزنام��ه روزانه منتش��ر مي كرديم. در 
همان روزهاى انتظار امام، س��ه، چهار 
شماره روزنامه منتش��ر كرديم. عده اى 
آنج��ا بودي��م ك��ه كارهاى مرب��وط به 

خودمان را انجام مي داديم.« 

 من چاي مي د هم
 »م��ا عض��و ش��وراي انق��الب بوديم و 
بعضي هم در آن وقت، اي��ن موضوع را 
نمي دانستند و حتي بعضي ازرفقا -مثل  
 مرحوم رباني ش��يرازي يا مرحوم رباني 
املشي- نمي دانس��تند كه ما چند نفر، 
عضو ش��وراي انقالب هم هس��تيم. ما 
با ه��م كار مي كردي��م و صحبِت دولت 
هم در ميان نب��ود؛ صحبت همان بيت 
امام بود كه وقتي ايشان وارد مي شوند، 
مس��ئوليت هايي پي��ش خواه��د آمد. 
گفتيم بنشينيم براي اين موضوع، يك 
سازماندهي بكنيم. س��اعتي را در عصر 

يك روز معين كرديم و رفتيم در اتاقي 
نشستيم. صحبت از تقسيم مسئوليت ها 
شد و در آنجا گفتم كه مسئوليت من اين 
باشد كه چاي بدهم! همه تعجب كردند. 
يعني چه؟ چاي؟ گفت��م: بله، من چاي 
درس��ت كردن را خوب بل��دم. با گفتن 
اين پيشنهاد، جلس��ه حالي پيدا كرد. 
مي شود آدم بگويد كه مثاًل قسمت دفتر 
مراجعات، به عهده من باشد. تنافس و 
تعارض كه نيس��ت. ما مي خواهيم اين 
مجموعه را با همديگ��ر اداره كنيم؛ هر 
جايش هم كه قرار گرفتيم، اگر توانستيم 

كار آنجا را انجام بدهيم، خوب است. 
 اين، روحيه من بوده اس��ت. البته، آن 
حرفي كه در آنجا زدم، مي دانس��تم كه 
كس��ي من را براي چاي ريختن معين 
نخواهد كرد و نمي گذارن��د كه من در 
آنجا بنشينم و چاي بريزم؛ اما واقعاً اگر 
كار به اينجا مي رسيد كه بگويند درست 
كردن چاي به عهده شماست، مي رفتم 
عبايم را كنار مي گذاشتم و آستين هايم 

را باال مي زدم و چاي درست مي كردم. 
اين پيش��نهاد، نه تنها براي اين بود كه 
چيزي گفته باش��م؛ واقعاً براي اين كار 
آماده بودم. من با اين روحيه وارد شدم... 
گفتن اين مطالب ش��ايد چندان آسان 
نباشد و ممكن است حمل بر چيزهاي 
ديگر شود؛ اما واقعاً اعتقادم اين است كه 

براي انقالب بايد اينطوري باشيم.« 
)سخنراني در نهاد رياست جمهوري، 18 مرداد 1368(

  ورود امام من اشك مي ريختم!
»روز ورود امام البته آن روِز ورود ايشان 
كه ما از دانش��گاه، كه متحصن بوديم در 
دانش��گاه ديگر، مي رفتيم خدمت امام، 
توي ماشين من يك وقتي خدمت خود 
امام هم گفتم همين را. همه خوش��حال 
بودند، مي خنديدند، بن��ده از نگراني بر 
آنچه كه براي امام ممكن است پيش بيايد 
بي اختيار اشك مي ريختم و نمي دانستم 
كه براي امام چي ممكن است پيش بيايد. 
چون يك تهديدهايي هم وجود داشت.« 

  د لم می خواست طرف امام بروم
توي فرودگاه همه مي رفتند طرف امام. 
من هم خيلي دلم مي خواست بروم، اما 
خودم را مانع شدم، بعضي ديگر هم مانع 
مي شدم كه بروند طرف امام كه ايشان را 

خسته نكنند. 
آخر شب - حدود س��اعت 9/5 يا 10 
بود- همه خسته و كوفته، روز سختى 
را گذرانده بودند و متّفرق شدند. من در 
اتاقى كه كار مي كردم، نشسته بودم و 
مشغول كارى بودم؛ ناگهان ديدم مثل 
اينكه صداي��ى از داخل حياط مي آيد. 
صداى گفت وگويى مي آيد؛ مثل اينكه 
كسى آمد، كس��ى رفت. پا شدم ببينم 
چه خبر اس��ت. يك وقت ديدم امام از 
كوچه، تك و تنها به طرف س��اختمان 
مي آين��د! براى م��ن خيل��ى جالب و 
هيجان انگيز ب��ود كه بعد از س��ال ها 
ايشان را مي بينم. 15 سال بود، از وقتى 
كه ايشان را تبعيد كرده بودند، ما ديگر 
ايشان را نديده بوديم. براى ايشان در 
طبقه باال اتاقى معين شده بود به نحوى 
طرف پله ها رفتند تا به اتاق باال بروند. 
نزديك پاگرد پله كه رسيدند، برگشتند 
طرف ما كه پاى پله ها ايس��تاده بوديم 
و مشتاقانه به ايش��ان نگاه مي كرديم. 
روى پله ها نشس��تند؛ معلوم ش��د كه 
خود ايشان هم دلشان نمي آيد كه اين 
20، 30 نفر آدم را ره��ا كنند و بروند 
اس��تراحت كنند! روى پله ه��ا به قدر 
شايد پنج دقيقه نشس��تند و صحبت 
كردند. ح��اال دقيقاً يادم نيس��ت چه 
گفتند. به هرحال، »خس��ته نباشيد« 
گفتند و اميد ب��ه آينده دادند؛ بعد هم 
به اتاق خودش��ان رفتند و استراحت 
كردند.«)منبع: دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهلل 

العظمي خامنه اي(

 سجد ه كردم
»... ناگه��ان راديو گف��ت: اينجا صداي 
انقالب اس��المي اي��ران اس��ت و من از 
ماشين پايين آمدم، روي خيابان افتادم 

و سجده كردم.« 
)مصاحبه با خبرنگار صدا و سيما پيرامون خاطرات انقالب، 

11 بهمن 1363(

روزي   روزگاري...

  تصويرگر:حسين كشتكار

خاطره تصويري : مشاركت  نوجوانان مبارزدر انقالب

من الكي تــير خوردم  روزهاي پر التـهاب به روايت رهبر انـقالب 

ُرمان »ُچُغك« كه  توسط انتشارات »صهبا« منتشر 
شد ه است، كتابی  است مناسب رد ه سنی نوجوان و 
د رباره مبارزات مرد م مشهد د ر انقالب اسالمی و نقش 
آيت اهلل خامنه ای د ر رهب�ری آن مبارزات، خصوصا 
تظاهرات نهم و د هم د ی ماه سال 57. اين د و روز مهم 
د ر تاريخ مشهد تاكنون كمتر د ر تاريخ انقالب مطرح 
شد ه است. مضاف بر اينكه روايت اين اتفاقات همراه 
با روايت نقش حضرت آيت اهلل خامنه ای د ر مبارزات 
اس�ت و نوجوانان را با رهبر خود، بهتر و بيشتر آشنا 

می كند.

ُچ�ُغك را بخوانيد

شنبه بيست ويكم بهمن ماه بود. تعدادي از مردم 
شهرري كه ش��ب گذشته پس از ش��نيدن خبر 
در گيري در تهران به خيابان ها ريخته بودند و تا 
صبح مشغول راهپيمايي و شعار دادن در خيابان ها 
بودند، در اّولين س��اعات آن روز به سوي تهران 
سرازير شدند. من ، س��عيد و بهروز هم كه از اول 
صبح به جمعيت تظاهركننده پيوسته بوديم هر 
كدام پالكاردهايي را كه شعار هايي روي آن نوشته 
شده بود، به دس��ت گرفتيم و با جمعيت همراه 
بوديم. تظاهرات ادامه داش��ت تا به سه راه آذري 
رسيديم. مأموران فرمانداري نظامي جلوي ميدان 
دستور توقف دادند اما مردم اعتنايي نكردند و شعار 
دادند» ارتش تو بيگناهي، آلت دست شاهي.« در 
همان حال سربازي كه لباس نظامي به تن داشت 
بدون اسلحه از طرف نيروهاي گارد به طرف ما آمد 
و به جمعيت پيوست و مردم كه به هيجان آمده 
بودند، او را بر سر دست گرفتند و شعار دادند:» به 
گفته خميني ارتش برادر ماست.« در همين حال 
صداي شليك گلوله اي  بلند شد و چند لحظه بعد 
از لباس خونين سربازي كه بر سر دست مردم بود 
مشخص شد س��رباز تير خورده و پايش مجروح 
شده اس��ت. معلوم ش��د نيروهاي گارد از ترس 
نپيوستن ديگر س��ربازان به تظاهرات او را هدف 
قرار دادند. چند نفر سعي كردند او را به بيمارستان 
برسانند. من هم به كمك آنها رفتم و سعي كردم 
پاي سرباز را بگيرم و در حمل سرباز مجروح كمك 
كنم. در همان حال دوباره صداي ش��ليك گلوله 
به گوش رس��يد و جمعيت همه روي زمين دراز 
كشيدند. بهروز كه كنارم دراز كشيده بود، ناگهان 
با ديدن من رو به س��عيد كرد و فرياد زد:  اي واي 
محمد تير خورده اس��ت. م��ن ناباورانه به خودم 
نگاه كردم اما دردي احس��اس نك��ردم. فهميدم 
لباسم بر اثر تماس با لباس س��رباز خوني شده و 
باعث ش��ده بهروز فكر كند من هم تير خورده ام. 
خواستم بگويم تير نخورده ام كه چند نفر فوراً به 
طرفم آمدند و مرا بلند كردند و مي خواستند مرا به 
بيمارستان ببرند. من هم  مدام مي گفتم چيزيم 
نيست و سعي كردم بگويم تير نخورده ام اما مردم 
فكر مي كردند من به  خاطر روحيه دادن مي گفتم 
طوري نشده است و همينطور كه شعار مي دادند: 
»ما به شما گل مي ديم، ش��ما به ما گلوله« من را 
به دس��ت گرفته بودند. در همان لحظه ماشيني 
كه عبور مي كرد با ديدن آن وضع توقف كرد و آن 
چند نفر مرا سوار كردند و به همراه بهروز و سعيد 
به سمت بيمارستان راه افتاديم. من مدام مي گفتم 
چيزيم نيست اما سعيد و بهروز اشك مي ريختند و 
به دالورمردي من افتخار مي كردند. در بيمارستان 
وقتي لباسم را درآوردند حقيقت ماجرا مشخص 
شد. وقتي كه از بيمارستان بيرون مي آمديم، هر 
سه مي خنديديم و ش��اد بوديم. سعيد و بهروز به 
سر و بدن خوني من وآن ماجرا مي خنديدند و من 
براي پيروزي انقالب مي خنديدم و غرق ش��ادي 
بودم. در همان ح��ال صداي رادي��و از بلندگوي 
حياط به گوش رسيد كه ارتش اسلحه ها را تحويل 

داده و به مردم پيوسته است. 


