
امام خمینی 
 صبح امروز 
در تهران 

امام  حضرت  یاران  که  حالی  در 
تمام  وجود  با  مذهبی،  مبارزان  و 
نگرانی ها در تدارک برگزاری مراسم 
استقبال باشکوهی از امام بودند، اعالم 
خبر تصمیم امام برای آمدن، مسئوالن 
و سردمداران رژیم پهلوی را سخت به 

تکاپو انداخت.
12 بهمن 

سالم بر بازرگان  
نخست وزیر 

ایران
نخست وزیری  به  بازرگان  مهدی 
انقالب انتخاب شد؛ پس از این انتخاب 
تظاهرات عظیم مردم به پشتیبانی از 

بازرگان انجام گرفت. 
15 بهمن 

جمعه سیاه

فرمان امام خمینی )ره( برنامه ای 
مبنی بر تشكیل كمیته امداد 

صادر شد
تشکیل بنگاه 
خدمت رسانی

 در اهمیت 
حمایت از ارتش

شورای انقالب اسالمی تشکیل شد
روز 22 دی  1۳5۷، شــورای انقالب به فرمان امام خمینی )ره(
تشکیل شد. این شــورا که ایده شــکل گیری آن آذرماه 1۳5۷ 
در جریان ســفر شــهید مطهری به پاریس با امام مطرح شــد، 
اساسی ترین رکن قدرت سیاســی و اجرایی انقالبیون محسوب 
می شــد. پیام امام بدین شرح اســت: »به موجب حق شرعی و 
براســاس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نســبت به 
اینجانب ابراز شده اســت، در جهت تحقق اهداف اسالمی ملت، 
شورایی به نام شورای انقالب اسالمی، مرکب از افراد با صالحیت 
و مســلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتا تعیین شده و شروع به 
کار خواهند کرد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی 
شده اســت؛ از آن جمله ماموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت 
انتقالی را مورد بررســی و مطالعه قــرار داده و مقدمات اولیه آن 
را فراهم ســازد. آقایان مرتضی مطهری،  هاشمی رفســنجانی، 
سیدمحمد حسینی بهشتی، موسوی اردبیلی و محمدجواد باهنر 
مأمور تأســیس شورای انقالب شــدند. بعدا آقایان سیدمحمود 
طالقانی، ســیدعلی خامنه ای و مهدوی  کنــی و در مرحله بعد 

آقایان مهدی بازرگان، یداهلل سحابی به این گروه پیوستند.

شــهریورماه  ســال 5۷ بود که تهران در تــب التهابات و 
ناآرامی  های قبل از پیروزی انقالب می سوخت؛ واقعه کشتار 
مردم تهران در روز 1۷ شــهریور 1۳5۷ که »جمعه سیاه« 
هم نام گرفت، یکی از نقاط عطف تاریخ انقالب اسالمی بود. 
این واقعه باعث تسریع روند مبارزات انقالبی و به ثمررسیدن 
آنها در بهمن 1۳5۷ شــد. در این  راهپیمایی  زنان  با چادر 
ســیاه  جلوی جمعیت  در حرکت  بودند و موتورسواران  با 
فاصله  100 و 200متری  جلوتر از همه  حرکت  می کردند 
تا هم  راه  را باز کنند و هم  به  راهپیمایان  آب  و غذا برسانند. 
در این  تظاهرات  رهبران  جبهه  ملی  نیز شــرکت  کردند. 
روزنامه  اطالعات  نیز گــزارش  داد: جمعیت  راهپیمایی  در 
پایان  به  صدها  هزار نفر رسید. مردم  بر سر راهپیمایان  گالب  

می ریختند. 
اما درنهایت تظاهرات مردم تهران با سرکوب خونین ماموران 
حکومت محمدرضا پهلوی روبه رو شد. امام  خمینی  در پیام 
به  ملت  ایران  آرزو کردند که  » ای  کاش  خمینی  در میان  شما 

بود و در کنار شما در جبهه  دفاع  برای  خدای  تعالی  کشته  
می شد .« امام  خمینی  بار دیگر از ارتش  خواستند به  مردم  
بپیوندند تا » نام  خود را در تاریخ  که  به  ســود ملت  ایران  به  
راه  خود ادامه  می دهد، هرچه  زودتر ثبت   کنند.« فرمانداری 
نظامی تهران آمار 8۷ کشــته و 250 مجروح را تأیید کرد، 
اما مخالفان حکومت، اعالن داشتند که در این روز بیش از 
4هزار نفر کشته شده اند و تعداد کسانی که تنها در میدان 
ژاله جان باخته اند، 500نفر اســت. سال ها بعد عماد الدین 
باقی طی تحقیقی با توجه به دسترســی اش به آمار بنیاد 
شهید انقالب اسالمی و منابع دیگر تعداد کشته شدگان 1۷ 
شهریور را 88نفر ذکر می کند که 64نفر آنها در میدان ژاله 

کشته شدند.

اســفندماه 1357  شهروند|  
هجری شمســی فرمــان امام 
خمینــی )ره( برنامه ای مبنی بر 
تشكیل كمیته امداد صادر شد.  
هدف از تشــكیل كمیته امداد    
برای قشــر محروم  رفاه  ایجاد 
جامعه بود. البتــه اگر بخواهیم 
با این رویكرد بــه  این نهاد نگاه 
كنیم، ســابقه طوالنی تری دارد 
و به قبل از انقــاب  برمی گردد؛ 
سال های 1342- 1343 تعدادی 
از انقابیون  ماموریت داشتند تا به 
خانواده های زندانیان، نیازمندان 
و مبارزین رسیدگی كنند. البته 
پس از پیروزی انقاب اســامی 
از مســتضعفان  ایران، حمایت 
در صدر برنامه ها قرار داشــت، 
به همین جهت با دســتور امام 
خمینی )ره( این نهاد، در راستای 
خدمت رســانی بــه نیازمندان  

تاسیس شد.
  كمیتــه امــداد، خدمات و 
از  فعالیت های دیگری هم دارد، 
جمله پرداخت وام قرض الحسنه 
برای راه اندازی كسب وكاری برای 
اقشار بی بضاعت. از دیگر اقدامات 
این نهاد می تــوان به كاس های 
آموزشی فنی و حرفه ای اشاره كرد 
كه برای افراد تحت پوشش برگزار 
می شود، تا بتوانند از این طریق 
هنرجویان را برای شــروع كار 
آماده كنند، همچنین افراد تحت 
پوشش كمیته امداد می توانند در 
اماكنی كه در رشته های قالیبافی، 
دامداری و مرغداری  برایشان در 
نظر گرفته شــده است، فعالیت 
كنند. این نهاد  به زنان سرپرست 
خانــواده نیز كمــک  می كند، 
به طوركلــی آنهــا از طریق این 
كمیته و تحت پوشش قرار گرفتن 
می توانند با فعالیت در زمینه های 
قالی بافی،  دامداری،  كشاورزی، 
خیاطی، كاردستی و سایر زمینه ها 
زندگی خود و خانواده شــان را 
تامین كننــد. البته كمیته امداد 
فعالیت های دیگری چون بازگشت 
روستاییان از شــهر به روستا و 
ایجاد شغل در روستاها را نیز انجام 
می دهد، همچنین تهیه جهیزیه 
خانواده های  نوعروســان  برای 
تحت پوشــش، كمک به بیماران 
هموفیلی، كلیوی و تاالســمی، 
خدمات درمانی و بهداشتی، ارایه 
خدمات فرهنگی و آموزشــی به 
دانش آموزان و دانشجویان تحت 
پوشش، كاریابی و معرفی آنان به 
مسكن  تامین  مناسب،  مشاغل 
بی بضاعت،  خانواده هــای  برای 
جبران دیه، اطعــام و افطاریه، 
به منظور  جمع آوری صدقــات 
هدایت صحیح آن، ارایه خدمات 
عمرانی مانند بازسازی و نوسازی 
مناطق ســیل زده و زلزله زده و 

آسیب دیده. 
جذب و صرف كمک های مردمی 
و بسیاری شبیه به دست كمک ها 
از دیگر فعالیت های كمیته امداد 
اســت كه  به منظور امدادرسانی 
و كمک به قشــر محروم جامعه 
است. بد نیســت بدانیم كمیته 
امداد امــام خمینی عــاوه بر 
فعالیت هایی كه در كشور انجام 
محروم  خانواده های  به  می دهد، 
در دیگر كشورهای مسلمان هم 
خدمت رسانی می كند، به طوری 
كه  این نهاد برای آحاد مسلمانان 
برای  نمی توان  و  راه اندازی شده 
آن محــدوده جغرافیای در نظر 
گرفت، به همین جهت محرومان 
نیز  را  كشورهای مسلمان نشین 
تحت پوشــش خود قرار داده و 
خدمات امدادرسانی را نیز به آنها 
ارایه می كند، ازجمله این كشورها 
عبارتند از: لبنان، افغانســتان، 
جمهوری آذربایجان، تاجیكستان 

و بوسنی.

1 3 5 7
15مروری بر  رویدادهای  سال  1357 به مناسبت چهلمین سالگرد انقاب اسامی

در جهت ارتش، ملت ما موظف است که 
از ارتش- االن- حمایت بکند. ارتش را 
تضعیف نکنید. ما احتیاج به ارتش داریم؛ 
ملت احتیاج به ارتش دارد. ارتش باید از 
طرف ملت حمایت بشود و تقویت بشود 

لکن ارتش هم باید مالحظه کند؛ روسای ارتش باید مالحظه کنند که 
اگر چنانچه یک اشخاصی در بین آنها هست که در خدمت طاغوت بوده  
و جنایتکار بوده است، آنها را با تدریج و به طور دیگر، آنها را کنار بگذارند و 
اشخاص شرافتمند را در رأس ارتش یا در مواردی که باید به کار بگیرند، به کار 
بگیرند. در انتصاباتشان خیلی دقت بکنند که انتصاباْت صحیح باشد؛ چنانچه 
وظیفه دولت هم همین است. انتصاب استاندارها، انتصاب فرماندارها، همه 
این انتصابات، انتصاب دادگستری ها، تمام این انتصابات باید بررسی بشود و 
تمام آنهایی که بیشتر در خدمت طاغوت بودند و جرم های آنها واضح است و 
مردم از آنها ناراضی هستند، اینها را انتخاب نکنند و به نارضایتی مردم اضافه 
نکنند. باید اینها االن در خدمت مردم باشند. دولت خدمتگزار مردم باید باشد.
امام خمینی )ره(؛ 29 اسفند 1357

نیم نگاه خاطره  نگارها

بازنشر گزارشنگاه سال

فانتزی

دریچه

سن ایچ و دیگر هیچ! 

w w w. s h a h r va n d - n e w s p a p e r. i r

پنجشــنبه  18 بهمن 1397 |  سال ششم |  شماره 1617

پیروزی انقالب

نفس های رژیم از نیمه دوم سال 57 به شمارش افتاد

خجسته باد این پیروزی
شهروند|  نفس های رژیم از نیمه دوم 
 ســال 57 به شــمارش افتاد. در ادامه 
اتفاقات سیاسی -اجتماعی  سال 57  با 
ورود امام به میهن زمزمه فروپاشی رژیم 
پهلوی شنیده شد. میلیون ها نفر از تهران 
و سایر نقاط كشــور برای استقبال او در 
بهشت زهرا حاضر شدند. امام خمینی )ره( 
پس از ورود به تهران در سخنرانی خود 
دولت بختیار را غیر قانونی اعام می كند. 
امام در بهشت زهرا اعام كرد كه به  زودی 
به پشتوانه رأی ملت و حق شرعی خود 
دولت تعیین می كند. پس از ســخنرانی 
بهشت زهرا امام در مدرسه علوی و رفاه 
مستقر شد و در 16 بهمن مهندس بازرگان 
را به نخست وزیر دولت موقت منصوب 

كرد.
 شب 21 بهمن در نیروی هوایی تهران 
درگیری مسلحانه ای بین عده ای از افراد 
این نیرو و گارد شاهنشاهی پیش آمد كه 
با دخالت مردم دِر پادگان ها به روی مردم 

باز شد و ساح هایی به دست مردم افتاد. 
سران ارتش دست اندر كار كودتا شدند و 
در روز 21 بهمن از ساعت چهار بعدازظهر 
اعام حكومت نظامی شد. امام اعام كرد 
كه مردم به حكومت نظامی اعتنا نكنند. 
مــردم در روز 22 بهمن به مراكز دولتی، 
نظامی، انتظامی و رادیو و تلویزیون حمله 
و آنها را فتح كردند. با فرار بختیار از ایران 
و اعام بیطرفی ارتــش در روز 22 بهمن 
1357 انقاب اســامی ایران با رهبری 
حضرت امام خمینی )ره( و همراهی مردم 
به پیروزی نهایی رسید و این نهضت در 
 سال 1341 شروع شد و در 57  به پیروزی 

رسید؛ یعنی تنها 16 سال.
پس از پیروزی انقاب، مردم ایران در 
راهپیمایی های سراسری حمایت كامل 
خویش را از دولت منتخب شورای انقاب 
و مورد تأیید امام ابراز داشــتند و دولت 
موقت به لحاظ پشــتوانه ملی احساس 
هیچ گونه كاستی نمی كرد. یک روز پس 

از پیروزی انقــاب گروهی از انقابیون 
وارد كاخ نیاوران شدند و دفتر كار شاه را 
تســخیر كردند؛ »الكس بووی« عكاس 
خارجی نیز همراه این گروه وارد كاخ شد 
تا از آن چه رژیم گذشته برجای گذاشته، 

عكاسی كند.
اما ســرانجام انقاب اســامی ایران 
به پیروزی رســید و مردم انقابی اداره 
حكومت كشور را به دست گرفتند. پس از 
پیروزی انقاب ایران از نظر اوضاع و احوال 
داخلی عرصه حــوادث تاریخی و مهم 
بی شمار و از نظر مسائل بین المللی كانون 
توجه سیاستمداران و عموم مردم جهان 
شد. به همین جهت از آغاز آماج دشمنی 
و توطئه ابرقدرت ها شد. در سال های پس 
از پیروزی انقاب كمیت و كیفیت حوادث 
كشــور به اندازه ای فراوان و مهم بوده 
است كه سال های پیش از پیروزی انقاب 
اسامی و حتی  سال 1357 در مقایسه با 

آن بسیار آرام و كم حادثه است.

شاه رفت
با فراگیر شــدن جرقه  های اولیه انقالب و فشار نیروهای مخالف 
رژیم و هماهنگــی قیام های مردمــی به رهبری حضــرت امام 
خمینی)ره( و پس از وقایع خونین کشــتار 1۷ شهریور و 1۳ آبان 
5۷، اعتصاب کارگران شرکت نفت، شاه مجبور شد ایران را به همراه 

همسرش فرح دیبا ترک کند.
26 دی

 گشت کمیته انقالب اسالمی
 راهپیمایی مردمی در سال 57 تاسیس شد

 پیش از انقالب اسالمی

عكس نوشت

 آتش 
در قلب آبادان

سینما رکس آبادان در حین نمایش 
فیلم گوزن ها دچار آتش سوزی  شد 
و چند صد نفر به همین دلیل کشته  

شدند
28 مرداد

نطق بختیار در مجلس 

من مرغ طوفانم!
بختیار که خود را در مجلس مرغ طوفان معرفی کرد، در روزهای پس 
از انقالب بعد از فرار از کاخ نخســت وزیري حدود 6 ماه در خانه یکي از 
آشنایان خود مخفي شد و سپس با گذرنامه جعلي و تغییر قیافه از ایران 

خارج شد و به اروپا گریخت.

  پايان اعتصاب 
در صنعت نفت

21 بهمن 

رژه پرسنل نیروی 
هوایی در مقابل 

امام خمینی
19 بهمن

به حکم دادگاه انقالب 
انجام شد

 تیرباران سرلشكر منوچهر خسروداد
 فرمانده هوانیروز

 اعدام سپهبد نعمت اهلل نصیری
 سومین رئیس ساواک

 اعدام سپهبد مهدی رحیمی
فرماندار نظامی تهران

به مناسبت سقوط رژیم شاه ارسال شد

 از سوی یاسر عرفات 
پیام تبریکی خطاب 

به حضرت امام 

آیت اهلل خویی با ارسال تلگرافی

ورود امام به ایران 
را تبریک گفت

12 بهمن

 امام موسی صدر
 رهبر معنوی شیعیان 

لبنان ناپدید شد
9 شهریور

تاسیس شــرکت سن ایچ 
یکــی از معــدود خبرهای 
غیرسیاسی  ســال5۷ است. 
عالیفرد )سهامی  شــرکت 
خاص( نام یک شرکت تولید 
کننده محصوالت غذایی است 
که با نام تجاری ســن ایچ در  
ســال 1۳5۷ بــا مدیریــت 
تاســیس  خصوصی  بخش 
شد.  این شــرکت در زمینه 
کنســانتره  انــواع  تولیــد 

 15 در  کاوه   صنعتــی  شربت و آبمیوه در شــهر  میــوه، 
کیلومتری ساوه فعالیت     می کند.


