
 علیرضا محمدی
اكنون كه بیش از چهار دهه از پیروزي انقالب 
اسلالمي ايران مي گذرد، بارها شاهد برپايي 
سلالگرد بزرگداشلت اين اتفاق شكوهمند 
تاريخي بوده ايم، اما در اولین سالگرد پیروزي 
انقالب چه گذشلت و آن روزها مردم چطور 
اين اتفاق را جشن گرفتند؟ اين سؤالي بود كه 
براي دريافت پاسخ آن به سراغ رضا عظیمي 
از جوان هاي انقالبي و رزمندگان دفاع مقدس 
رفتیم. از او خواستیم اتفاقاتي كه در 22 بهمن 

سال 58 ديده است را تعريف كند. 
      

  از كردستان تا تهران
من بخ��ش عمده ای از س��ال 58 را در كردس��تان 
بودم. يك مدتي در مريوان، روانس��ر، پاوه، سنندج 
و نهايتاً مهاباد بودم و س��پس به تهران برگش��تم. 
كمي قب��ل از بهمن ماه )ش��ايد اواس��ط دي( بود 
كه به تهران رس��يدم. حوادثي مثل تس��خير النه 
جاسوسي، تهديد هاي امريكا عليه كشورمان. وقايع 
تلخ كردس��تان و آش��وب هايي كه هر از گاهي در 
گوشه اي از كشورمان رخ مي داد، باعث شده بود تا 
اذهان عمومي معطوف آنها شود. خصوصاً جوان هاي 
انقالبي كه درگير مسائل آشوب هاي مرزي بودند و 
ش��ايد خيلي از آنها فرصت نكردند اولين سالگرد 
انقالب را در شهر و خانه خودش��ان باشند.  به رغم 
وقايع پيش آمده، اولين س��الگرد پيروزي انقالب 
يك اتفاق خاص بود. يادم است خيلي از جريان هاي 
معاند و همين طور كارش��ناس هايي از كشورهاي 
غربي و ش��رقي اينطور مي گفتند كه انقالب ايران 
يك سالگي خودش را نمي بيند. درگيري هاي مرزي 
نخستين قدم هايي بودند براي اتفاق هاي بدتر كه 
قرار بود باعث شوند اين انقالب نوپا به خطر بيفتد، 
بنابراين مردم با شور و حال خاصي به پيشواز اولين 

سالگي انقالب اسالمي  رفتند. 
  سرماي نويدبخش

وقتي من به تهران رس��يدم، حال و هواي شهر طور 
ديگري ش��ده بود. سرماي هوا حس��ي در خودش 
داش��ت كه حافظه همه ما را قلقلك م��ي داد. اين 
س��رما نويدبخش بود، چراكه ما را به ياد اتفاق هاي 
س��ال قبل مي انداخت. م��ن 14 بهم��ن 1358 را 
در دفتر خاطراتم نوشته ام. يك س��ال قبل به رغم 

اينك��ه حضرت ام��ام به اي��ران آمده بودن��د، هيچ 
كس��ي نمي توانس��ت با قطعيت بگويد كه انقالب 
پيروز مي ش��ود يا نه؟ چون هنوز بختيار به عنوان 
نخست وزير رأس كار بود و پادگان ها در اختيار ارتش 
شاهنشاهي قرار داشتند. 14 بهمن 58 آنطور كه در 
دفتر خاطراتم نوشته بودم، به وقايع يك سال قبل 
فكر مي كردم و اينكه آن سال در چه حال و هوايي 

بوديم و امسال در چه حال و هوايي... .
  22 بهمن 58

22 بهمن 1358 هواي تهران و بس��ياري از نقاط 
كشورمان باراني بود. جشن پيروزي انقالب از طرف 

مردم مديريت مي ش��د. عمده برنامه هاي اين روز 
مربوط به رژه نيروهاي مسلح بود. تا آنجا كه حافظه ام 
ياري مي كند 22 بهمن 57 نه برفي آمد و نه باراني. 
هوا خوب بود و انگار شرايط جوي هم دست به دست 
مردم داده بود تا رژيم شاه را به نابودي بكشاند، اما 
سال 58 برعكس باران زيادي  باريد، طوري كه مردم 
مجبور شده بودند با چتر به راهپيمايي بيايند. حتي 
يكس��ري را مي ديدم كه نايلون به سرشان انداخته 

بودند تا از گزند باران در امان بمانند. 
اوايل پيروزي انقالب اگر رژه اي برگزار مي شد، اغلب 
بچه هاي ارتش رژه مي رفتند، اما سال 58 كه چند 

ماه از تشكيل سپاه مي گذش��ت، اين نهاد انقالبي 
هم آنقدر رش��د يافته بود كه بچه هاي پاس��دار با 
يونيفرم هاي متحد الشكل رژه مي رفتند. من سپاهي 
بودم، اما بين بچه هايي ك��ه رژه مي رفتند، حضور 
نداشتم. مرخصي بودم و صرفاً تماشا مي كردم. كنار 
مردمي بودم كه در بعضي از خيابان ها آنقدر پرشمار 

آمده بودند كه جاي  سوزن انداختن نبود. 
  حسي ناگفتني

حضور پرش��ور مردم، رژه نظامي ه��ا، پالكارت ها و 
جشن هايي كه به صورت خودجوش برگزار مي شد، 
چيزهايي بودند كه به چشم مي ديديم، اما آن شور و 

حال و حسي كه در وجود اين مردم بود را نمي شود 
بيان كرد. بعضي از مردم هنوز داغ عزيزاني را داشتند 
كه در جريان انقالب به ش��هادت رس��يده بودند. يا 
جوان هاي انقالبي مشغله هايي مثل كردستان، گنبد، 
خوزستان و مقابله با جريان هاي ضدانقالبي را داشتند 
كه به يك سال نكشيده، داشتند ماهيت پليد خود را 
نش��ان مي دادند. همه اينها باعث شده بود تا حسي 
ناگفته در بين مردم موج بزند. كسي نمي دانست فردا 
چه مي شود و چند نفر از اين ارتشي ها يا سپاهي ها كه 
رژه مي رفتند در كدام جبهه و كدام منطقه عملياتي 

به شهادت خواهند رسيد. ياد آن روزها بخير... .

  علیرضا محمدي
متن زير خاطلره عبداهلل نلوري از جوان هاي 
انقالبي حاضر در درگیري هاي نظامي روزهاي 
منتهي به پیروزي انقالب اسالمي ايران است 

كه با هم مي خوانیم. 
     

  شب بیستم بهمن
دو سه روز منتهي به انقالب برايم خاطره انگيز است. 
شب بيستم بهمن 57 خبر رس��يد كه گاردي ها از 
خيابان كوكاكوال )پيروزي( به در اصلي ستاد نيروي 
هوايي حمله كرده اند، اما چون مردم جلوي شان را 
گرفته  بودند، می خواستند از راه خيابان تهران نو وارد 
عمل شوند. به من مأموريت دادند طول خيابان تهران 
نو از ايستگاه حسيني تا ميدان امام حسين)ع( را با 

موتور طي كنم و گشت بدهم. يكي از همافرها هم كه 
اسلحه ژ 3 داشت، تركم نشسته بود. مرتب خيابان را 

باال و پايين مي كرديم تا اينكه شب شد. 
  تانك هاي چیفتن

نيمه هاي شب متوجه ش��ديم گاردي ها يك واحد 
تانك چيفتن را وارد عمل كرده اند و مي خواهند از 
ميدان امام حسين)ع( پيش��روي كنند، ولي اولين 
تانك شان در ورودي زير پل ميدان گير كرده است. 
سريع برگشتيم مسجد و موضوع تانك ها را اطالع 
داديم. اصغر خلبان كه يكي از انقالبي هاي شناخته 
شده محل بود، از من خواست موتور را داخل كوچه 
مخفي كنم و باالي پش��ت بام بروم و در بانك ملي 
مشرف به خيابان در اصلي ستاد نيروي هوايي و پشت 
سنگري كه آن باال بود، موضع بگيرم. يك قبضه ژ 3 با 

چند خشاب پر هم در اختيارم گذاشت، آن باال چند 
بار به طرفم تيراندازي ش��د و من هم جواب شان را 
دادم.  روز بعد )21 بهمن( درگيري ها شديدتر از قبل 
شد. تانكي كه ديشب زير گذر ميدان امام حسين)ع( 
ديديم، منهدم شده و راه نفوذ گاردي ها را بسته بود. 
همافرها پيش بيني مي كردند حمله بعدي لش��كر 
گارد با هلي كوپتر باش��د. حدس ش��ان هم درست 
بود. حدود س��اعت دو بعد از ظهر صداي چند فروند 

هلي كوپتر شنيده شد. يك سروان انقالبي سراغم آمد 
و گفت اينها هوانيروزي نيستند. زود گول مي خورن! 
مي توني منحرفشون كني؟ اصغر خلبان خودش را 
وارد بحث مان كرد و گفت س��راغ اهلش اومدي. آقا 

عبداهلل بسم اهلل... .
  جنگ مردم با بالگردها

موتورم را آم��اده كردم و با اش��اره اصغر خلبان يك 
افسر مس��لح پريد تركم. كاله ايمني مجهزي سرم 

بود. صداها را خوب نمي شنيدم. افسر تركم چند بار 
جمله اي گفت كه متوجه نشدم. عاقبت داد زد برو 
زير هلي كوپتر. چرخي زدم و با سرعت رفتم به سمت 
بالگرد و زير هلي كوپتر كه آن باال ثابت ايستاده بود، 
قرار گرفتم. همانجا جناب سروان كه تركم نشسته 
بود با ژ. 3 به س��مت بالگرد ش��ليك كرد. نمي دانم 
گلوله هايش به بالگرد خورد يا نه؟ اما خلبان بالگرد، 
متوجه ما شد و به سمت مان شليك كرد. من هم گاز 

موتور را گرفتم و از مهلكه فرار كرديم. 
  فرار گاردي ها

نيروه��اي گارد از ما مس��لح تر بودند، ام��ا غير از 
مردم، همافرها و تع��دادي از نيروهاي ارتش هم 
با ما بودند. به همين خاطر نفرات مس��لح زيادي 
در خيابان وجود داشت. همه آنها در يك زمان به 
س��مت بالگردهاي نيروي گارد شليك مي كردند. 
حجم آتش به قدري بود كه گاردي ها نتوانس��تند 
وضعيت را تحمل كنند و به يك دقيقه نكش��يده 
بالگرد هاي ش��ان رفتن��د و از نظرها محو ش��دند. 
آخرين باري بود كه بالگردهاي گارد را در آسمان 
تهران مي ديديم. بع��د از آن بيش��تر درگيري ها 
زميني بود. روز بعد كه 22 بهمن بود، من در سنگر 
نگهباني در خيابان پيروزي بودم كه خبر رس��يد 

انقالب پيروز شده است. 
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خاطرات اولین سالگرد پیروزي انقالب در گفت و گو با يكي از رزمندگان دفاع مقدس

هوای بارانی 22 بهمن سال 58 خاطره انگيز و نويدبخش بود

خاطراتي از روزهاي منتهي به پیروزي انقالب 
 در گفت و گو با يكي از رزمندگان دفاع مقدس

گاردي ها با بالگرد  و تانك هم 
حريف مردم نشدند

   غالمحسین بهبودی 
واقعله 12بهمن 1357 منشلأ خیرات بسلیاري براي نظلام جمهوري 
اسالمي ايران شد. در اين نوشتار به سه نكته اي كه از اين واقعه سرمنشأ 

گرفتند، مي پردازيم. 
      

1- دوازدهم بهمن 1357 نقطه عطفي در تاريخ معاصر كشورمان است. در اين 
روز نه تنها حضرت امام از تبعيد 15س��اله به ميهن بازمي گش��ت كه نهادهاي 
انقالبي مثل كميته و حتي س��پاه نيز نفرات خود را مي ش��ناختند و مقدمات 
تشكيل شان را پشت سر مي گذاشتند. ش��اهد اين مدعا حضور جوانان انقالبي 
در كميته اس��تقبال از حضرت امام بود كه تنها 11روز بعد با تش��كيل رسمي 
كميته هاي انقالب اسالمي در 23بهمن 1357 بسياري از همين جوان ها )كه 
سازماندهي شده بودند( در تهران و ديگر شهرها كميته هاي انقالب را تشكيل 
دادند. چند ماه بعد نيز با تشكيل رسمي سپاه، نيروهاي كميته از اولين گزينه هاي 

ورود به اين نهاد انقالبي بودند. 
البته نبايد از نظر دور داشت كه ريشه  كميته انقالب اسالمي در مساجدي بود كه 
در دل محالت، سنگر اصلي انقالب شدند، اما وقايعي چون 12 بهمن ماه و سپس 
درگيري هاي به وقوع پيوسته پس از 19 بهمن و ديدار همافران با حضرت امام)ره(، 
انسجام جوان هاي انقالبي را بيش از پيش كرد و نهايتاً كميته  انقالب اسالمي اولين 
نهادي بود كه تنها يك روز پس از اعالم پيروزي انقالب اسالمي اعالم وجود كرد. 

2-  رژه باشكوه فرزندان در گهواره امام روح اهلل)ره( از ديگر نكاتي است كه مي توان 
از واقعه 12 بهمن 1357 درك كرد. حضرت امام پيش از تبعيد خود در س��ال 
1342، عنوان كرده بود كه ارتش ايش��ان در گهواره ها و در آغوش مادران شان 
هستند. كودكاني كه شايد در آن مقطع زماني به چشم نمي آمدند، ولي در آينده اي 

نزديك قدرت خود را نه تنها به رژيم شاه كه به تمام جهان نشان دادند. 
12بهمن 1357، آن كودكي كه زمان تبعيد حضرت ام��ام)ره( در گهواره بود، 
حداقل به سن 15 سالگي رسيده اس��ت. تاريخ انقالب مملو از حماسه آفريني 
همين نوجوان هاي كم سن و س��ال اس��ت كه در مقطع انقالب حماسه ها خلق 
كردند. به عنوان نمونه در 13 آبان 1357، دانش آموزان در كنار دانش��جويان 
تظاهرات گسترده اي در تهران به راه انداختند كه منجر به شهادت تعداد زيادي 
از آنها شد. اين واقعه باعث شد تا بعد از پيروزي انقالب، 13آبان به روز دانش آموز 
نامگذاري شود. بنابراين روز بازگشت حضرت امام از تبعيد 15 ساله، اين سربازان 
نوجوان و جوان، با حضور در كنار ديگر آحاد مردم، چنان اس��تقبال تاريخي از 

حضرت امام انجام دادند كه بي شباهت به يك رژه قدرت عظيم و باشكوه نبود. 
ارتش امام خميني تنها دو س��ال پس از پيروزي انقالب وارد بحث دفاع مقدس 
شد و نبض اصلي جبهه ها را به دست گرفت. همه مي دانيم كه جوان هاي دهه 
40بيشترين سابقه حضور در هشت س��ال دفاع مقدس را داشتند، چراكه اين 
دهه )همان بچه هايي كه امام آنها را سربازان در گهواره شان ناميده بود( در دوران 
جنگ، به مقطع سني جواني و نوجواني رسيده بودند و به شكل طبيعي بيشترين 

حضور در جبهه ها را به ثبت رساندند. 
3-  تسريع در روند پيروزي انقالب يكي ديگر از نكاتي است كه مي توان از واقعه 
12بهمن ماه استخراج كرد. ضرب آهنگ پيروزي انقالب از 12بهمن سرعت قابل 
توجهي گرفت و شمارش معكوس براي فروپاشي رژيم شاه از همين روز آغاز شد. 
امام شمعي بود كه پروانه ها را گرد خود جمع كرد و وجودش دل ها را گرما بخشيد. 
واقعه 19بهمن و ديدار همافران با حضرت امام)ره( تنها يكي از نتايج ورود ايشان 
به ايران بود. پس از بيعت همافرها، بدنه ارتش به وضوح اعالم كردند كه آماده اند 
به مردم بپيوندند و به اين ترتيب، حمله نيروهاي گارد به همافران، اعالن جنگ 
به مردم و به بدنه انقالبي ارتش بود. نظاميان مسلماني كه نياز به يك جرقه براي 
اعالم برائت از رژيم شاه داش��تند. اين اتفاق )حمله گاردي ها به همافرها( باعث 
ايجاد جنگ مسلحانه اي شد كه در 20 و 21 بهمن ماه به اوج خود رسيد و در روز 

22 بهمن هم كه ارتش اعالم بي طرفي كرد و انقالب اسالمي به پيروزي رسيد. 

نگاه

تشكيل كميته ها از جواناني 
كه به استقبال امام رفتند

3 نكته اي كه مي توان
 از واقعه 12 بهمن 1357 استخراج كرد
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طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6690

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 س س ج ت م  ن ا م ز م ا م ا  1
 ي ا م ه  ي س ي س  س ا ي ل ا 2
 ر م ع  س ك ي م  س ا  ت ي ن 3
 ا ر  ا ك ت م  ر ب و ن  ش م 4
 ل ا ق ت ن ا  ر ا د ا ه ب  ي 5
 م  ر ي د  ي ط ح  ت ر ا چ  6
 ل ه  ه ر ا ه ب  ش  و د ك ي 7
 و ش ق  ي ل و  ك ا پ  ي م ا 8
 ك ا ر ك  ن  ر ي م ش ك  ه ل 9
  م ا ل س  ل ن ش  ت م س  و 10
 ج  ن ا ر ك م ج  ي ك ا ت ن ك 11
 ا ا  ه ا ي س  ل و و ن  ي و 12
 م ت ا  م ف  ت ا ر ه  د ن پ 13
 ع و ب ن ي  ي ر ي ش  ر س و ا 14
  ن د ر ك ب ل ا ق  س ك ت ا ل 15

 
 

از باال به پايین
 1-  ورزش مشتزني- آخرين ديكتاتور آلمان شرقي   2-  سود- س��فره چرمي- بازار فروش اجناس كشورهاي 
مختلف  3-  سال آذری- س��يب تبريزی- كتف- واحد اندازه گيری  4- صفت عدد- رعشه- ذات و شخصيت- 
تصديق ايتاليايي  5-  چاه جهن��ده- ميمون  6- از عناصر چهارگانه- هزينه- متضاد نقمت  7-  بند دس��ت- 
پيش درآمد گنج- منطقه قرمز تشك كشتي- قومي متمدن و پيش��رفته در مكزيك قديم  8-  چوب بلند كبوتر 
 پرانی- ميل نفس��اني- كتاب ابن س��ينا- دروازه بان  9- گل ش��هيدان- زبان آذري- جزاير دوگانه- معاون هيتلر 
 10-  خداي هندو- شير اول زائو- مرغ همسايه  11- رب النوع زمان نزد يونانيان- شهري در ژاپن  12-  نيم 
ساعت!- از ابزار كفاشي- فرزند س��هراب- صدمتر مربع  13- ظرف آب- خش��كي- قرقي- علف خوردن چهارپا 
 14- بيماري التهاب پوس��ت- گياهی يك س��اله از تيره نعناعيان- دوره نهفتگي بيم��اري  15- ماهي بزرگ 

طعمه خوار- جوهر مازو

از راست به چپ
 1-   غالباً به اموال دولتی گفته می شود- شيپور گوش  2- كمك پرستار- نوعي پنير- صمغ درخت  3-  سوسمار 
استراليايي- عالمت بيماري- يونان قديم- عمل گزيدن  4- كوچك- لقب امپراتوران روس- مرد بخشنده- عالمت 
فعل استمراري  5- خارپشت استراليايي- يك واحد از توپخانه  6- حاال- بخشش- نماز يك ركعتي  7- مشك 
خالص- رودي در استان لرستان- بنده و شما  8- تزوير- چشم زخم- گودال- گوسفندزاده  9- دريا-  آلياژ - لعب  
 10- كاله جنگی- طالي سياه- آلت نوازندگي ويولن  11- از آهنگ های موسيقی ايرانی- نوعی صمغ گياهی 
و دارويی بودار    12-  قورباغه- در ناز و نعمت زيس��تن- مرفق- ويتامين انعقاد خون  13-   زندان مسعود سعد 
سلمان- كوهي در اس��تان هرمزگان- به دنيا آوردن- جنس زمين فوتبال  14- پرنده الشخور- گوي شيشه اي- 

پرآب ترين رود ايران  15- آرزوي دربند-  ناحيه اي كوهستاني و جنگلي در شمال استان آذربايجان شرقي 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

2 6 8 3
7 9 2
6 9 4

5
6 8

7 3 2
8 1

4 1 2
5 4

124678359
875943162
369215478
593486721
247591683
681732945
956327814
412869537
738154296
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