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این جا مسجد گوهرشاد است؛  21تیر 1314
بیســت و یکــم تیرمــاه ســالروز قیــام مــردم مشــهد علیــه کشــف حجــاب بــه
عنــوان روز عفــاف و حجــاب نامگــذاری شــده اســت .روزی کــه دژخیمــان
رضاخــان مــردم معتــرض بــه کشــف حجــاب را درمســجد گوهرشــاد بــه
خــاک و خــون کشــید.
*دو دلیل مهم قیام خونین مسجد گوهرشاد
وقــوع قیــام خونیــن مســجد گوهرشــاد ،دو دلیــل مهــم داشــت؛ نخســت
سیاســت های ضددینــی پهلــوی اول کــه در پــی ســفر او بــه ترکیــه در
ســال ( 1313ه.ش) ،وارد مرحلــه جدیــدی شــده بــود و دوم ،حبــس و آزار
زعیــم دینــی مــردم مشــهد ،یعنــی آیــت ا ...سیدحســین قمــی .واقعیــت
آن بــود کــه از ســال  1307و بــه دنبــال ضــرب و شــتم آیــت ا ...شــیخ
محمدتقــی بافقــی در حــرم حضــرت معصومــه(س) بــه دلیــل اعتــراض بــه
نحــوه پوشــش زنــان دربــاری ،توســط شــخص رضاخــان ،سیاســت های
رژیــم ،چرخــش آشــکاری بــه ســوی ضدیــت بــا دیــن و حــذف مظاهــر
دینــی در جامعــه ،پیــدا کــرده بــود .شــاه کــه توقــع داشــت علمــا و روحانیــان
ایــران ،ماننــد برخــی کشــور های اســامی ،ثناگــوی حاکمــان باشــند و
اقدامــات مغایــر بــا دیــن او را نادیــده بگیرنــد و بلکــه تأییــد کننــد ،بــا
مــوج مخالفــت صریــح و قاطــع حوزه هــای علمیــه در برابــر رویکرد هــای
ضداســامی خــود روبــه رو شــد؛ رویکرد هایــی کــه بــه زعــم او ،گام
برداشــتن ایــران در مســیر تجــدد و پیشــرفته شــدن محســوب می شــد.
بــه همیــن دلیــل ،رضاخــان پــس از تحکیــم پایه هــای حکومتــش و تســلط
بــه امــور ،بــه مقابلــه جــدی بــا علمــا و روحانیــان پرداخــت .بــا ایــن حــال،
شــیوه های خــاف شــرع دولتمــردان پهلــوی اول ،تــا مدت هــا بــه پــای
وی نوشــته نمی شــد و عمــوم مــردم گمــان می کردنــد کــه شــاه یــا بــا
ایــن روش هــا مخالــف اســت یــا اصــو ًال ،اطالعــی از آن هــا نــدارد امــا وقتــی
در اردیبهشــت ماه ســال  ،1314علی اصغــر حکمــت ،وزیــر وقــت فرهنــگ
کــه بر اثــر اقدامــات وزارت خانــه اش در عرصــه فرهنــگ بــه شــدت بــا
اعتراضــات مردمــی روبــه رو شــده بــود ،در ســخنرانی میــدان توپخانــه تهران،
آب پاکــی را روی دســت معترضــان ریخــت و علنـ ًا اعــام کــرد کــه «ایــن
شــیوه ها و سیاســت های مــورد اعتــراض شــما ،خواســت شــخص شــاه
اســت» ،در سراســر ایــران و بــه ویــژه شــهر های مذهبــی ،ماننــد مشــهد،
موجــی از مخالفــت نســبت بــه عملکــرد رضاخــان ،بــه راه افتــاد.
اوایــل خــرداد ســال  ،1314برخــی از ایــن مخالفت هــا ،بــه صــورت محــدود
در تعــدادی از شــهر های کشــور ،ماننــد تبریــز ،در قالــب تجمعــات و
ســخنرانی ها ،بــروز و ظهــور پیــدا کــرد ،امــا بــه ســرعت ســرکوب شــد و
علمایــی کــه رهبــری ایــن اعتراضــات را برعهــده داشــتند ،ماننــد آیــت ا...
انگجــی ،تبعیــد شــدند .رســیدن ایــن اخبــار بــه مشــهد ،باعــث نگرانــی
علمــای ایــن شــهر شــد و آیت ا...ســید حســین قمــی تصمیــم گرفــت بــه
تهــران بــرود و بــه رضاخــان اعتــراض کنــد؛ امــا شــاه نــه تنهــا بــه اعتــراض
ایــن عالــم مبــارز توجهــی نکــرد ،بلکــه دســتور بازداشــت و زندانــی کــردن او
را هــم صــادر کــرد .رســیدن ایــن خبــر بــه مشــهد کــه تــا چنــد روز قبــل از
آن ،بــه دلیــل رســیدن اخبــاری کــه بــه آن اشــاره کردیــم ،بــه شــدت ملتهب
شــده بــود ،باعــث تجمــع مــردم در مســجد گوهرشــاد و آغــاز قیامــی عمومی
در ایــن شــهر شــد و یکــی از صفحــات دردنــاک و در عیــن حــال پرافتخــار را
در تاریــخ معاصــر ایــران رقــم زد.
*روایتی از قتل عام بی گناهان
شــب  21تیرمــاه ســال  ،1314در حالــی کــه حــرم مطهــر امــام رضــا(ع) در
محاصــره نیرو هــای نظامــی بــود ،هــزاران نفــر از مــردم کــه علیــه حبــس
زعیــم دینــی خــود و سیاســت های فرهنگــی رژیــم اعتــراض داشــتند ،در
صحــن و شبســتان های حــرم خوابیــده بودنــد .ســرهنگ قــادری ،معــاون
«ایــرج مطبوعــی» ،فرمانــده نیرو هــای اطــراف مســجد کــه تمــام مبــادی
ورودی را محصــور کــرده بــود ،دقایقــی پــس از نیمــه شــب ،فرمــان قتلعــام
را صــادر کــرد .مرحــوم «حســین مکــی» ،در جلــد ششــم کتــاب «تاریــخ
بیســت ســاله ایــران» می نویســد«:توپ های ســنگین در خیابــان تهــران
(امــام رضــا(ع) فعلــی) ،روبــه روی مســجد گوهرشــاد اســتقرار یافتــه و در
ذهــن مــردم مشــهد هجــوم روســیه را در ســال 1330قمــری بــه ســرکردگی
ژنــرال «ردکــو» دوبــاره زنــده کــرده اســت امــا ایــن بــار روس هــا دیگــر

نیســتند کــه می خواهنــد حملــه کننــد ،بلکــه قزاقــان رضاخــان هســتند* .آماری که هرگز معلوم نشد
پاســی از نیمه هــای شــب  12ربیع الثانــی گذشــته بــود کــه صــدای غــرش دربــاره شــهدای ایــن واقعــه تلــخ تاریــخ معاصــر ایــران ،آمار هــای مختلفــی
مسلســل های قزاقــان ،آســمان مقــدس خراســان را بــه لــرزه انداخــت و ارائــه شده اســت؛ از  50شــهید در آمار هــای برخــی وابســتگان رژیــم
قشــون شــرق بــه فرماندهــی سرلشــکر ایــرج مطبوعــی و ...بــرای فتــح پهلــوی تــا بیــش از  4هــزار نفــر در ســایر منابــع .بــا ایــن حــال ،واقعیــت
مســجد گوهرشــاد بــه حرکــت درآمــد و صــدای شــیپور آغــاز جنــگ ،از همــه آن اســت کــه آمــار شــهدای ایــن واقعــه هیــچ گاه مشــخص و محــل دفــن
طــرف بلنــد شــد .عــده ای از مأموریــن مخفــی رژیــم ،قبــ ً
ا وارد مســجد دقیــق بیشــتر آن هــا ،معلــوم نشــد .دلیــل فقــدان آمــار را ،بایــد افــزون
شــده بودنــد و قــرار بــود آن هــا ،از داخــل وارد عمــل شــده و راه هــا را بــرای بر رفتــار غیرانســانی مأمــوران رژیــم پهلــوی بــا اجســاد مطهــر شــهدا ،در
ـودن بخــش مهمــی از آن هــا دانســت« .ادیــب هــروی»
ورود نیرو هــای رضاخــان بــه داخــل مســجد همــوار ســازند و چنیــن شــد .زائــر و نــه مجــاور بـ ِ
دژخیمــان اســلحه بــه دســت ،پــای بــه درون خانــه خــدا گذاردنــد و همــه در «حدیقة الرضویــه» اشــاره مختصــری بــه ایــن موضــوع می کنــد و
مســجدیان را از دم تیــغ گذراندنــد و بــه هیچ کــس رحــم نکردنــد و بــه قــول می نویســد« :توضیــح آن کــه ایــن بیچــارگان ،همــان مــردم دهــات و
خودشــان کاری کردنــد کــه روس هــا نکــرده بودنــد .هنگامــی کــه ســپیده قلعگی هــای (روســتاییان) اطــراف مشــهد بوده انــد کــه از ســه فرســخی،
ســر مــی زد ،دیگــر نــه صــدای گلولــه ای بــود و نــه صــدای «یاعلــی ،یاعلی» کمتــر یــا بیشــتر ،پــای پیــاده آمده بودنــد مســجد .از لحــاظ (بــه دلیــل)
و قزاقــان فاتــح ،در پنــاه مسلســل کــور و نابینــای خویــش ،پــای بــر روی خســتگی و کوفتگــی می رونــد در میــان همیــن شبســتان می خوابنــد،
کشته
شــدگان بر زمیــن افتــاده می گذاشــتند و بــه دنبــال زندگانــی بودنــد موقعــی کــه نظامیــان وارد مســجد می شــوند ،این هــا خــواب بودنــد ،وقتــی
ِ
کــه در پناهگاهــی از دســترس گلولــه بــه دور مانــده بودنــد ».محمدعلــی بیــدار می شــوند کــه نظامیــان بر سرشــان یــورش می آورنــد .نظــر بــه
شوشــتری ،از شــاهدان واقعــه و از صاحب منصبــان وقــت آســتان قــدس این کــه راه بلــد نبوده انــد ،مــورد دســترس آن هــا (نظامیــان مهاجــم) واقــع
رضــوی ،در خاطراتــش می گوید[«:ســرهنگ]قادری بــا حالــی ســهمناک و شــده و طعمــه اســلحه گــرم و ســرد می شــوند».
چشــمانی خونیــن وارد شــد .بــه محــض ورود ،آقــای مطبوعــی ســوال کــرد:
چــه خبــر؟ بــه ذات پــروردگار و حقیقــت حضــرت ثامن الحجــج(ع) ،قــادری *شرح یک جنایت غیر انسانی
ایــن عبــارت را جــواب داد و بــا دســت اشــاره کــرد کــه :آن هــا را ِخــر کــردم یکــی از جنایــات غیرانســانی مأمــوران رژیــم در ایــن واقعــه ،دفــن افــرادی
و مثــل گوســفند در مســجد و شبســتان ها و دارالســیاده ،از ُکشــتهُ ،پشــته بــود کــه هنــوز در قیــد حیــات بودنــد .زنده یــاد «میرمحمدحســین حســینی
ســاختم .مطبوعــی بــه روی خــود نیــاورد ،امــا از رنــگ و حالــت و َو َجناتــش اصفهانــی» کــه در زمــان واقعــه گوهرشــاد ،طلبــه جوانــی بوده اســت،
معلــوم بــود خــود را باختــه و از عاقبــت ایــن کار اندیشــناک شــده اســت .در می گوید«:کشــتند و آن هــم کشــتنی کــه تــا بــه حــال هــم کســی نتوانســته
ایــن بیــن ،هــوا هــم روشــن شــده بــود ،مرحــوم اســدی خــودروش رســید اســت حســاب کنــد کــه در قضیــه مســجد گوهرشــاد مشــهد ،چقــدر خــون
مقابــل کالنتــری ،بــا عجلــه بــاال آمــد .بــه محــض اســتحضار از چگونگــی ،ریختــه شــد و چقــدر آدم کشــته شــد و چقــدر آد ِم نمــرده ،زیــر خــاک رفــت.
بــدون خداحافظــی برگشــت و بــه مــن اظهــار کــرد :بیــا برویــم ...بــه اتفــاق یکــی از رفقــای مدرســه نــواب بــود .جلــوی مدرســه ایســتاده بــود .خــودش
ســوار خــودرو شــدیم .اســدی خواســت اندکــی بــا صحبت هــای مــن ،خــود برایــم تعریــف می کــرد ،کامیون هــا کــه جنــازه در آن هــا ریختــه بودنــد،
را ســرگرم کنــد .مــن هــم کــه حالــم بدتــر از او شــده بــود .هــر دو بــا می آمــد بــرود و یــک مرتبــه دیــدم از یکــی از ایــن کامیون هــا صــدا
صــدای بلنــد بنــای گریــه را گذاردیــم .علی اکبــر شــوفر هــم گریــان و می آیــد و یــک نفــر می گویــد مــن زنــده ام ،مــرا کجــا می بریــد؟ خالصــه
متوجــه حرف هــای مــن شــد .در بیــن راه منــزل و خیابــان بــاغ عنبــر ،این هــا را کجــا بردنــد و تــوی کــدام گــودال ریختنــد و خــاک روی آن هــا
نفهمیــدم چــه شــد کــه بــه اســدی گفتــم :وای از عاقبــت ایــن کار! ُتــف ریختنــد ،نمی دانیــم ».زنده یــاد «احمــد بهــار» می نویســد«:خیلی از مــردم
بر ایــن مأموریــن بــا ایــن انجــام وظیفــه! آقــای اســدی نبــودی ببینــی زخمــی بودنــد ولــی آن هــا را جــزو کشــتگان در کامیون هــا ریختــه و زنــده
قــادری چــه جــور وارد شــد و بــا چــه قدرتــی مباهــات می کــرد کــه بــه گــور کرده انــد« ».ادیــب هــروی» در کتــاب خــود ،روایــت چگونگــی
مــردم را مثــل گوســفند در مســجد کشــته ام؛ راســتی آقــای اســدی ایــن حمــل و دفــن اجســاد شــهدا را بــه نقــل از «آقــای دیهیمــی» (رئیــس مالیــه
شــعری را کــه اهــل منبــر بــه شــمر نســبت می دهنــد کــه در مجلــس مشــهد) و او از فــردی بــه نــام «کربالیــی تقــی» (تحصیــل دار اداره مالیــات
عبیــدا ...یــا یزیــد خوانــد «امــا رکابــی فضــه و ذهبــا» (رکاب اســبم را بر درآمــد دروازه خیابــان تهــران) می نویســد«:تعداد زیــادی کامیــون اجســاد
از طــا و نقــره پــر کنید) ،قــادری نیــز خوانــد ،منتهــا نــه بــه عربــی ،را حمــل می کردنــد کــه در اغلــب ایــن کامیون هــا ،صــدای نالــه شــنیده
بــه فارســی».
می شــد

