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روایتی مستند و جذاب از
«لحظه های انقالب»

کتاب«لحظههایانقالب»،نوشتهمحمودگالبدرهای،گزارشیمستندوداستانوارازوقایعدورانانقالباست.اینکتابکهبرههتاریخیبینشهریورتابهمن
 1357رادربرمیگیرد،وقایعانقالبرااززاویهدیدمردمروایتمیکندوخوانندهمیتواندباتوجهبهمحتوایآن،وقایعراباتماموجودخود،احساسکند.کتاب
«لحظههایانقالب»ازسویدفترنشرمعارف،روانهبازارکتابشدهاست.

مروربرخیدستاوردهای4دههاخیر بهاستنادآمار«فائو»و«بانکجهانی»

رشدچشمگیر«برخورداریهایعمومی
در پرتو «انقالب اسالمی»
»

یکیازمهمتریناهدافانقالباسالمی،گسترشبرخورداریهایعمومیبودهوهست.رسیدنبه
اینهدفمهموراهبردی،ازنخستینروزهایپسازپیروزیانقالباسالمیدردستورکارمسئوالن
نظامقرارگرفتوروندروبهرشدآن،حتیدرشرایطدشوارهشتسالدفاعمقدسنیز،متوقفنشد.
آنچه مشاهده میکنید ،نمودار رشد برخورداری های مردم ایران ،بین سالهای )1339(1960

تا  ،)1395(2016به استناد آمارهای انتشار یافته از سوی سازمان جهانی غذا و کشاورزی(فائو) و
بانکجهانی استکهبههمتگروهعلمیانقالباسالمیآستانقدسرضویجمعآوریشدهاستو
اینک،دراختیارشماخوانندگانگرامیروزنامهخراسانقرارمیگیرد؛نمودارهاییکهنشاندهنده
شتابروزافزونبرخورداریهایعمومیایرانیان،درعصرانقالباسالمیاست.

سرانه مصرف ماهی و غذاهای دریایی در ایران
از سال  1961تا 2013م

سرانه عرضه روزانه کالری ایران در مقایسه با جهان
از سال  1961تا 2013م

برحسب تن،
تولید مرغ در ایران،
ِ
از سال  1961تا 2014م

کشاورزی و توسعه روستایی ،شاخص تولید محصول ایران
از سال  1961تا 2016م

کشاورزی و توسعه روستایی و تولید دام در ایران
از سال  1961تا 2016م

شاخص تولید مواد غذایی در ایران
از سال  1960تا 2016م

...

...

گفت و گو

بازیگران تاریخ

مرا در برابر شوهرم شکنجه دادند!

وقتی تاریخ برای «اردشیر زاهدی » تکرار نشد!

فاطمه اسماعیل نظری ،از بانوان مبارزی است
که در سال  ،1354توسط ساواک بازداشت و به
زندانکمیتهمشترکمنتقلشد.اووهمسرش،
طی دوران بازداشت در شکنجهگاه رژیم شاه،
متحملسختترینآزارهاواذیتهاشدند.آنچه
در پی میآید ،فرازهایی از گفتوگوی پایگاه
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران با این بانوی
انقالبی است که وی طی آن ،شرایط دهشتناک
حاکمبرزندانکمیتهمشترکراتوصیفمیکند.
شــکــنــج ـهگــر شــمــا در کمیته
مشترک چه کسی بود؟
منوچهری که چهره وحشتناکی داشت و بدترین
فحشها را نثار ما میکرد! حاضر بودم ساعتها
کابل بخورم ،ولی آن الفاظ نثارم نشود و به من
توهین نکنند.
شما در ســال  1354دستگیر
شدید ،یعنی اوج دستگیریها و شکنجههای
ساواک .کمی درباره شرایط و اوضاع حاکم بر
کمیته مشترک صحبت کنید.
دو ماه و نیم از دستگیری من و همسرم گذشته
بود که ارتباط اصلی ما لو رفت و از آن به بعد،
شکنجهها حالت انتقام به خود گرفت .بدترین
خاطرهای که از آن دوران دارم ،مربوط به یک
روز جمعه اســت .در کمیته مشترک معمو ًال
رسم بود روزهای جمعه ،بازجوها به مرخصی
میرفتند و از شکنجه و بازجویی خبری نبود،

ولی آن جمعه ،مرا به اتاق آرش بردند .در آن
جا دیدم شوهرم را از پا آویــزان کرده و آنقدر
زدهاند که زمین زیر سر او ،پر از خون شده است!
صورتش آنقدر ورم کرده بود که او را نشناختم!
با دیدن این منظره وحشت کردم و در حالی که
بهشدت جیغ میکشیدم ،سعی کردم خود را به
شوهرم برسانم و سرش را در آغوش بگیرم ،ولی
آن ها موهایم را گرفته بودند و سعی میکردند
مرا از او دور نگه دارند! شوهرم در آن وضعیت
وحشتناک ،دایم از من میخواست آرام بگیرم،

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ولی نمیتوانستم .آن ها وقتی دیدند به این
شکل نمیتوانند از ما حرف بکشند ،هر دوی
ما را به اتاق شکنجهگر وحشی ،حسینی بردند.
شوهرم را در دستگاه آپولو نشاندند و مرا هم
به تخت بستند و حسابی کابل زدنــد ،آ نقدر
که ناخنهایم افتاد! هنوز آثار آن شکنجهها به
صورت پادرد و کمردرد در شوهرم باقی مانده
اســت.در آن ســال ،من به شش ســال حبس و
شوهرم به حبس ابد محکوم شد .بعد از سه ماه
و نیم ،هر دوی ما را از کمیته مشترک به زندان
قصر فرستادند.
از مبارزان آن روزها چه کسانی را
به خاطر دارید؟
دکتر لبافینژاد که در سلول کناریام بود .هر
روز ایشان را میبردند و به بدترین شکل شکنجه
مــیدادنــد؛ بــا ایــن همه ،وقتی بــه سلول خود
برمیگشت ،سعی میکرد با زدن به دیوار سلول
بهمنروحیهبدهد!روزعیدفطربودکهآمدنددکتر
رابرایبازجوییببرند.دکترخندیدوگفت«:این
رسمکجاست؟همیشهبرایعیدبهمردمشیرینی
میدهند و تو آمدهای مرا برای بازجویی ببری؟»
همیشه دکتر را جــوری شکنجه مـیدادنــد که
مجبورمیشدرویزانووآرنجبهسلولشبرگردد؛
ولی حتی بــرای لحظهای هم نشکست .غیر از
شوهرمکهبدترینشکنجههاراتابمیآورد،دکتر
لبافینژادبرایم نمادایمانومقاومتبود.
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اردشیر زاهدی در سال  1307هـ.ش در تهران
به دنیا آمد .او تحصیالت خود را در تهران ،آمریکا
و بیروت ،در رشتههای کشاورزی و اقتصاد ادامه
داد و از دانشگاه یوتا فارغ التحصیل شد و به ایران
بازگشت .به گــزارش پایگاه مؤسسه مطالعات
تاریخ معاصر ایران ،وی پس از بازگشت به ایران
در وزارت کشاورزی مشغول به کار شد و بهواسطه
روابــط نزدیک با آمریکاییها توانست مسئول
خزانهداری کمیسیون مشترک ایــران و آمریکا
شــود .اردشیر در جریان کودتای  28مــرداد،
همراه با پــدرش ،نقش فعالی در بازگرداندن
محمدرضا به سلطنت ایفا کرد و به واسطه نقشش
در کودتا ،نشان مخصوص گرفت .زاهــدی در
سال  1336با شهناز پهلوی ،دختر شاه ،ازدواج
کرد .البته زندگی آن ها دوام چندانی نداشت و
دو طرف در سال  1343از یکدیگر جدا شدند.
از نکات جالب توجه دربـــاره او ،ایــن اســت که
باوجود جدایی از دختر شاه ،روابط نزدیک خود
را با محمدرضا حفظ کرد و شاه نیز به واسطه
نزدیکی او به آمریکاییها تاثیرپذیری خاصی از
زاهدی داشت .در بحبوحه انقالب و در حالی که
رژیم پهلوی ،آخرین روزهای عمر خود را سپری
میکرد ،اردشیر زاهــدی تالش بسیاری برای
حفظ و بقای سلطنت به خرج داد .وی کوشید
از روابــط گسترده ای که با برخی سیاسیون در
واشنگتن برقرار کــرده بــود ،استفاده کند و به
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ایفای همان نقشی بپردازد که پدرش ،فضلا...
زاهدی ،در کودتای  28مرداد ایفا کرد .اردشیر با
برژینسکیکهنظریهپردازبنامیدرعرصهسیاست

خارجی بود و در آن هنگام ،مشاور امنیت ملی
آمریکا محسوب میشد ،دیدار و گفت وگو کرد.
زاهدی برای جلوگیری از فروپاشی رژیم ،حتی
به دیدار کارتر نیز رفت .او پس از این دو دیدار،
برای تغییرات سریع و بنیادی به تهران بازگشت
و برنامه و سیاستهای کاخ سفید را با شاه در
میان گذاشت .زاهدی برای شاه از حمایتهای
کارتر گفت و اینکه رئیس جمهور آمریکا از وی
خواسته است به شاه بگوید محکم بایستد و هر
آنچه را برای حفظ سلطنت ،مصلحت و مقتضی
میداند ،انجام دهــد .اردشیر زاهــدی ،پس از
حضور در ایران ،امیدوار بود با همراهی برخی از
فرماندهان نظامی و افسران ارتش و همچنین،
صاحبمنصباناقتصادیودیگردستاندرکاران
رژیم ،شاه را بر اوضاع کشور مسلط کند و اقتدار
مستبدانه او را بازگرداند .اما با همه این اقدامات،
نتوانست کاری از پیش ببرد و در نهایت ،به آمریکا
گریخت تا از آنجا ،شاهد سقوط رژیم پهلوی و
پیروزی انقالب اسالمی باشد.

