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40سالانقالببهروایتعکاسانایرنا

آلبوم یک انقالب
از تولد تا بلوغ

عکس :محمد رضا علیمددی /ایرنا

در قامت آدمی ســرد و گرم چشــیده کنــار پنجرهای رو
به باغ زمســتانی نشسته و امیدوار است به جوانههایی
کــه در پوســتهای از انتظار آفتاب بهار رویــش دوباره را
زمزمــه میکننــد .نیمه بهمن ماه  1397اســت و او 40
ساله میشود ،با حس ایستادن بر قله بلوغ و در حالی
کــه میدانــد زندگی همه آن فراز و فرودها اســت که از
ســر گذرانده و ســختیهایی که ایمان دارد پشتشــان
را بــه زمین خواهــد زد .با این همــه آلبوم عکسهایی
را ورق میزنــد که در هر صفحــه آن مقطعی از تاریخ
در خاطرهاش زنده میشود؛ تاریخ انقالب اسالمی که
خود او است ،با چروکهای نشسته بر پیشانیاش و با
کولهبار دانایی و تجربه بر شانههایش.
عکسها ثبت حقیقتند ،نمیتوان لبخند پیروزمندانه
مردمانــی را کــه مجســمه ســیمانی شــاهی مســتبد را
ســرنگون کردهاند انکار کرد یا بســادگی از کنار صفوف

به هم پیوسته راهپیمایانی گذشت که در هر پوشش و
سلیقه برای استقالل و آزادی کشورشان همصدا شدند
و جمهوری اســامی را فریاد کردند .فصل اول انقالب
با بازشــدن درهای زندان ،ریخته شــدن برگههای رأی
در صندوق مردمســاالری و پایان فاصله میان مردم و
نخبگان سیاســی همان فردایی بود کــه بهار میآمد و
بــا خود آزادی و رهایی میآورد .فصلی که با چراغانی
کوچههــا و خیابانهــای آب و جارو شــده و جعبههای
شیرینی خیلی زود با داغی خون و گلوله درآمیخت.
انقــاب نورســته خیلــی زود در درون بــا بمبهــای
دســت ســاز گروههــای تروریســتی و از بیرون بــا تجاوز
تانکهــا و هواپیماهــای ارتــش حکومت بعــث عراق
مواجه شــد .امــا دوربینها همچنان ایســتادگی قامت
مردمانی را ثبت میکردند که عشــق به وطن و ایمان
به آرمان در وجودشــان غلیان داشت .بهترینهاشان

را که به رســم شــهادت پر میکشیدند بر دست تشییع
میکردنــد و بــا خــود زمزمــه داشــتند« :در مســلخ
عشــق جز نکو را نکشــند» و هر شــهیدی ســر بر خاک
میگذاشــت مــرد و زنــی دیگــر بــا مشــتی گــره کــرده،
ســربند «یاثاراهلل» و «یا زهرا» بر پیشــانی مینشــاند و
به صــف مدافعان میهن میپیوســت.داغ شــهیدان،
درد جانبــازان و دوری اســیران هنوز تازه بــود که ایران
به ســوگ نشســت ،جامهها سیاه شــد و انقالب مراد و
رهبرش را در نوجوانی از دســت داد .خیابانهای شهر
که عظیمترین خاطرهشان از سوگواری بدرقه آیتاهلل
محمــود طالقانــی بــود این بــار عــزادار مردی شــدند
کــه یک کشــور را ســیاه پــوش کــرد و بعدها که ســوگ
یــاران امــام (ره) به خیابان میرســید مردم جمعیت
را بــا خاطــره آن روزها قیاس کردند .انقــاب اما برای
ســوگوار مانــدن و از دســت دادن کنترل امــور فرصتی

نداشــت .باید تدبیــر جامعه به رهبــر توانمند دیگری
سپرده میشد که شد.انقالب در  40سالگی به تصاویر
برجــای مانده از تالش دولتمردانی چشــم دوخت که
فــارغ از کاســتیها و مشــکالت قدم به قــدم او را پیش
برده بودند .مردان و زنان ســالهای جنگ که با دست
خالــی جبهههای مقاومــت در برابر دشــمنی با عقبه
چند قاره ایستادند و در پشت جبههها نگذاشتند سفره
مردمــان از ضرورتهــای اصلــی زندگیشــان خالــی
بمانــد ،دولتمــردان ســالهای ســازندگی کــه میــراث
دار ویرانیهــای برجــا مانده از بمبها و موشــکهای
فروآمده بر شــهرها و تأسیســات صنعتی کشور بودند
و بازســازی و توســعه زیرســاختهای اساســی کشور را
در دســتور کار قــرار دادنــد و پــس از آن ادامــه کار را به
دولتمردانی ســپردند که نه تنها باید توســعه سیاســی
و اقتصــادی در درون کشــور را پیگیــری میکردنــد کــه

وظیفــه برقــراری و بازتعریف گفت و گــو میان انقالب
اسالمی و جهان پیرامونش را برعهده داشتند راهی که
از دولتی به دولت دیگر سپرده میشد و با وجود تغییر
سالیق و عقبه سیاسی دولتمردان باید بر مداری واحد
پیش میرفت.
حــاال حاصــل همــه آن فــراز و فرودهــا ،تواناییهــا و
ناتوانیهــا ،کاســتیها و مبــارزه کردنهــا خــود را در
تصاویر دیگری جلوهگر میســازد .تصاویری از توسعه
و آبادانــی ایــران ،ارتقــای صنعت و حضــور در عرصه
فناوریهایــی که در تنها معدودی از کشــورهای جهان
بــه آن دســت یافتهاند و قابهــای زیبایی از بــه اهتزاز
درآمدن پرچم مقدس کشورمان به احترام توانمندی
جوانان برومندش در میدانهای ورزشی.
ایــران در چهارمین دهه انقالب خود به روزهای پیش
از انقــاب شــبیه نیســت برای دنیــا و بویژه کشــورهای

ســلطه جویــش ایــران و انقــاب  40ســالهاش رقیــب
مزاحمی اســت کــه باید از پیش افتادن بازش داشــت
و راه پیش پایــش را ناهموار کرد .حکایت این روزهای
بــاغ که بــرای بهاری دوباره با ســردی مشــکالت رو در
روســت و بــه رویــش بهــار امیدوار.آلبــوم عکسهــای
انقالب اما میراث ارزشــمندی است .حاصل ایستادن
و شــجاعت هنرمندانــی کــه گاه در صعبتریــن و
خطیرتریــن صحنهها بــه جای گریختن ایســتادهاند و
دستشان را بر ماشه ثبت تاریخ فشردهاند.تصاویری
کــه صفحــات ایــن هفته ایــران جمعــه به آنهــا مزین
شــده اســت حاصل تالش  40ســاله عکاسان پر تالش
خبرگــزاری جمهــوری اســامی (ایرنا) اســت .گنجینه
مســتند تاریخی که هیچ رقابت سیاســی بر آن اثر گذار
نیســت و ایران تنها بازنشــر دهنده اندکی از آن اســت.
یاد عکاسان شهید و درگذشته ایرنا گرامی باد.

