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فرش «پازیریک»
نقشه تمدن ایران باستان

سال بیستوسوم شماره  6690پنجشنبه  21دی 1396

یکــی از حامیــان اصلی نهضت اســامی
از بــدو شــروع آن پس از رحلــت آیتاهلل
بروجــردی اصنــاف و بــازار بودنــد .آنــان
ضمــن حمایــت مــادی فعالیتهــای
زنجیرهای و زیر زمینی معنوی را از نهضت
به عمــل آورده بخصوص بعــد از رحلت
شهید ســید مصطفی خمینی بازاریان قم
حسین روحانی صدر
م یادبود
ضمــن تعطیلی بازار ،بانی مراســ 
کارشناس ارشد تاریخ ایران
دوره اسالمی
زنجیرهای در قم و دیگر نقاط کشــور شدند.
بهطــور قطــع حکومــت وقــت دانســت
کــه امــام خمینــی(ره) از پایــگاه مردمــی
گســتردهای برخوردار اســت ،شــاید حکومت با چاپ مقالهای توهینآمیز
علیه امام و روحانیت در روزنامه اطالعات روز شنبه  17دی 1356بزرگترین
اشتباه سیاسی ،تاریخی خود را مرتکب شد .به طور قطع این حرکت نقطه
عطفــی در نهضت ضــد پهلوی بــه وجــود آورد ،چرا که نخســتین حرکت
اعتراضآمیــز توســط بازاریان و دیگر اقشــار مــردم قم از همان غــروب روز
انتشار در مسجد امام قم صورت گرفت و این سرآغاز پدیده «چهلم ها» در
شهرهای دیگر کشور شــد .در این نوشتار با محوریت خاطرات حاج حسین
سلیمانی از بازاریان مبارز شهر قم ،حوادث چهل سال پیش این حادثه را به
تصویر در آورده تــا اختالف نقلها و یکجانبه نگریها و مصادره یک طرفه و
یک سویه در آن نشان داده شــود .وی از مبارزان دهه چهل و پنجاهی است
که با حساســیت ویژهای نگران ضایعشــدن کارنامه بازار در انقالب توســط
برخی جریانهای فکری حاضر است.

عکس :باشگاه خبرنگاران جوان

فرهنــگ و تاریــخ ایران باســتان آثار هنــری و معماری
حیــرتآور فراوانــی از خود به یادگار گذاشــته اســت ،از
مفرغهای غار کلما کره لرستان که بدنه اصلی بسیاری
ازموزههایمعتبراروپاییوامریکاییراتشکیلمیدهد
تا معماری عتیق و باستانی در پاسارگاد ،تخت جمشید
سهراب گنجیمراد
و ...که زبانزد خاص و عام اســت .اینها تنها گوشــهای از
پژوهشگر تاریخ
فرهنگ پر بار ایران باستان است .اما در میان این همه
و فرهنگ
آثار باســتانی و معماری که سراسر ایران و اقصی نقاط
جهان را مزین کرده ،بهصورت استثنایی به آثار باستانی
و هنری برمیخوریم که در حکم دایرةالمعارف فرهنگ ایران باســتان هســتند و
آتشفشــان فیاض ســمبلهای پیچیده و تو در توی آن ،کشــف و رمز گشایی نشده
است .قالی پازیریک یکی از این آثار فاخر و یگانه است که ظاهر و بافت و رنگ آن
هنرمندان جهان را مبهوت خود کرده و سمبلهایش ،استادان راز آشنای فرهنگ
ایران باستان را .فرشی که برای بیان رمزها و سمبلهای مغانی آن به سالها وقت
نیاز داریم .ســمبلها و رمزهای متعدد و پیچیده که نه تنها در دســترس کاشــف
آن(پروفسور رودنکو) نبوده بلکه در متون درسی رشته فرش کشور ما نیز که مهد
قالی پازیریک است هم جایی ندارد.
ëëکاوشدرپازیریکسیبری
س در ســال  1929میالدی 1308-
پروفســور سرگئی رودنکو ،باستانشناس رو 
هجری شمسی کاوش در محلی به نام «پازیریک» سیبری واقع در  80کیلومتری
مرز مغولستان در میان کوههای آلتایی آغاز کرد .کاوش او از میان یخهای گورکان
ســکایی ،در ســال .1949م –  1328ه.ش منجر به کشــف قدیمیترین قالی ُپرزدار
جهان شد .فرشی از جنس پشم که رنگهای اصلی آن عبارت بودند از :قرمز سیر،
آبی ،سبز ،زرد کم رنگ ،نارنجی ،سبز متمایل به آبی که به رنگ پازیریک معروف
است .فرشی در اندازههای  210×183سانتی متر و با  3600گره در دسیمتر مربع
که البته بر اثر ســالها یخزدگی رنگ آن تغییر یافته اســت .اثری اســتثنایی که نه
بوســیله ابزار و آالت باســتانی بلکه با میلیونها لیتر آب جوش بیرون آورده شــد.
بافتهای ایرانی با قدمتی  2500ســاله که چشــم جهانیان را خیره و منطقه گمنام
پازیریــک را روی اطلــس جغرافیایــی برجســته نمود .گورســتان یــخ زده منطقه
پازیریکنگاهدارچندهزارساله
شناســنامه فرهنگی و هنریای
بــود کــه یــک پنجــم آن از بین
رفتهبود.
ëëپازیریک ،فرش دیروز و امروز
ایــران ســرزمین خلــق
حماســهها و مهــد فرهنــگ
و هنــر بــوده اســت .در پیونــد
تاریــخ و هنــر ،اســناد مکتوب
بر ایــن نکتــه اشــاره دارند که
حرفــه بافت فرش از دیرباز در این ســرزمین کهن ،با بهترین مواد ،زیباترین
نقوش بومی و محلی و رنگهای چشم نواز در جریان بوده است.
اینک کارشناسان پس از گذشت سالها ،این سؤال را مطرح میکنند که چگونه
قالی  2500ساله با قالیهای امروزی برابری میکند .مهارت بهکار گرفته شده در
تارو پود پازیریک چنان تکامل یافته اســت که نمیتواند کار یک یا دو نســل باشد.
بافت قالی چنین شاخص و ظریف الاقل به  500سال پیشینه و مهارت نیاز دارد.
آنها معتقدند ،با توجه به ســابقه تاریخی بافت فرش در ایران باســتان ،اســلوب
بــهکار رفته در بافت ،طراحی و رنگهای متنوع و قرینهســازی کامل در چارچوب
نقشــهای متوازن و یکدســت که در بافت رعایت شــده ،این نادره دوران را فرشــی
ایرانی و امروزی میدانند .پروفسور رودنکو ،کاشف فرش مذکور ،نخستین فردی
بــود کــه پس از مطالعــات جامع ،در کتاب خــود با نام «مقابر یخزده ســیبری» از
ایرانیبــودن این فرش ســخن گفــت و از رازهای نهفتــه در پستمدنی قدیمی و
متعالی،موشکافانهپردهبرداشتهاست.
دکتر ســیروس پرهام متخصــص قالی ایرانی ،دربــاره این نــادره دوران چنین
میگویــد« :به ســال  1949مســیحی ،ســرگئی رودنکو باستانشــناس روس هنگام
کاوش در گورهای اقوام سکایی منطقه پازیریک ...به یافتن دستبافتهای کامیاب
شــد که تاریخ فرشبافی را ســر به ســر دیگرگون کرد .از میان یخهای «گور شــماره
 »5پازیریک بیرون آمده بود؛ دو هزار و پانصد ســاله ،نه همان گره بافته و خوابدار
بلکه بسیار ظریف و ریز بافت و به همان اسلوب قالیبافی زمان ما .این بزرگترین
کشــف تاریخ فرشبافی بیش از هر چیز از این حیث یکتایی و اهمیت داشــت که
یگانه نمونه فرش گره بافته بود (و هنوز هم هست) از عصر هخامنشیان تا یک هزار
و پانصد سال بعد از آن .پیدا شدن قالی پازیریک تمامی فرضیههای بهظاهر استوار
و به اصطالح «آکادمیک» را درباره قدمت قالیبافی بیاعتبار ساخت و تاریخ آن را
بهبیشازدوهزاروپانصدسالرساند.پیشازکشفقالیپازیریک(کهخدامیداند
دو هزار و چند صد سال در انجماد کامل محفوظ مانده است) تنها پاره پارههایی از
فرش پرزدار به دست آمده بود که عمر هیچ یک به هزار سال نمیرسید ...با کشف
قالی پازیریک به یقین پیوست که هنر و صنعت گرهبافی قدمتی کمتر از سه هزار
سال ندارد ،چون چنین فرشی با آن اسلوب پیشرفته به کمال ،دست کم پنج قرن
سنت قالیبافی پشت سر داشته تا بدینمرتبه از تکامل رسیده است».
ëëمهارتخیرهکنندهقالیبافانایرانی
«ماریا خنیینا» (دبیرکل بخش فرهنگهای ماقبل تاریخ و مدیر آثار باستانی
ســیبری در شــوروی ســابق) در مجله «پیام یونســکو» مینویسد« :در ســال 1929
اس.ای .رودنکو و م.پ .گریازنف از لنینگراد کاوش یک گور قدیمی را که در ارتفاع
 1600متری در پازیریک سیبری قرار داشت ،آغاز کردند و این گور در دره اوالکان قرار
گرفته که گذر از او دشوار است .کاوشهای انجام شده در نخستین گورگان یخ زده
نتایج بسیار جالبی داشت ،زیرا اشیای مدفون در این گورگان از مواد از بین رفتنی
درست شده بود ،ولی کامالً محفوظ مانده بود .چهار گورگان یخ زده در سالهای
 1947-1949بهوســیله گروه جدید زیر نظر اس.ای رودنکو کاوش شــد و نتایج آن
جنجــال بهپــا کرد .وقتــی از گورهــای یخزده پازیریــک فرشها ،لباسها ،اجســاد
مومیایــی ،یک ارابه ،اســبهایی با زین و برگ شــاهوار ،وســایل آشــپزخانه،آالت
موســیقی و غیره بیرون آمد که همه متعلق به بیش از  2500ســال پیش بود ،نام
پازیریک که تا آن زمان ناشناخته بود ،شهره آفاق شد ...در میان گنجینههای کشف
شده در پازیریک ،بخصوص یک قالی پشمی با گرههای محکم و رنگهای زنده،
شــهرت دارد .این فرش که تقریباً چهار گوش است در حدود  2متر مربع وسعت
[حدود 4متر مربع مساحت] دارد و تصویر سوارکاران ،آهوان در حال چرا ،جانوران
افسانهای با سر عقاب و بدن شیر بر آن نقش بستهاند و حاشیهای گلدار آن را زینت
بخشیدهاست.اینقدیمترینقالیدنیاستکهگواهمهارتخیرهکنندهقالیبافان
ایرانیاست».
منطقه پازیریک که این قالی در آنجا کشــف شــده ،فاقد پیشینه تمدن واالیی
اســت ،این قالی و ســایر اقالم ظریف از ایران و جاهای دیگر خریداری و دادوســتد
میشدهاست.
پروفســور هانس ای .وولف آلمانی در کتاب «صنایع دســتی کهن» در اینباره
مینویســد« :این قالی نسج بسیار ظریفی دارد و در هر اینچ مربع [ 2/5سانت در
 2/5نیم سانت]  570گره خورده در صورتی که قالیهای پشمی خرسک امروزی
 80گره و بهترین قالی ابریشمی 800گره دارد .گرههای قالی قیورد و از نوع گرههای
به اصطالح ُترکی اســت .اگر در نظر بگیریم که سکاها و ترکها در آسیای مرکزی
همســایه بودند ،این ســؤال پیش میآید که از ترکها و ایرانیان کدام یک مبدع و
توگو
مبتکر قالیبافی بودهاند؟ جزئیات طرح قالی نشان میدهد که بیهیچ گف 
این قالی ایرانی است».
پازیریــک قدیمیتریــن فــرش جهــان در حــال حاضــر در مــوزه آرمیتــاژ
سنپترزبورگروسیهنگهداریمیشود.
منابعدردفترروزنامهموجوداست
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بازخوانی روز  19دی ماه سال  1356از زبان یک شاهد عینی

جرقه انقالب

در ایــام عاشــورا و تاســوعا مــن و جمــع
رفقــای بازاریمــان برنامــهای را بــرای
رفتــن بــه نجــف و مالقــات بــا آیتاهلل
خمینــی تنظیم کردیــم .من همــراه با
جمع مدرســین حــوزه ســخنرانیهای
دهههای محــرم و صفر مســاجد مهم
بــازار را پیگیــری و تنظیــم میکردیــم.
مهمتریــن مســجد بــرای مــا مســجد
امــام بــه تولیــت حــاج شــیخ مرتضی
حائــری یــزدی بــود .در این ســال آقای
آل طاهــا منبــری معــروف قــم بــا آن
حافظــه منحصــر بهفــردش در وفــات
امام سجاد(ع) خطبه مشــهور آن امام
را از عربــی بــه فارســی بــرای حضــار در
مسجد امام ترجمه کرد .در بین خطبه
در مــورد رفتار یزید که به مؤذن دســتور
میدهد اذان بگو که کالم امام کمرنگ
شــود و مردم علیه یزید شورش نکنند.
آقــای آل طاها هم تقاضا کــرد که آقای
سید ابراهیم حسینی اذانی را که یزید از
مؤذنش خواسته بود ،با حرارت اجرا کند
و ایشان هم انجام داد که شور خاصی در
جمعیت به وجود آورد.
مــا میخواســتیم مــا بقــی دهههــا
را طــاب انقالبــی مثــل آقایــان محمد
مؤمــن ،محمد یزدی ،یوســف صانعی
و ...اجرا کنند متأسفانه ساواک همه آنها
را ممنــوع المنبــر کــرد .بتدریج فضای
منابر انقالبی شد و مردم شهر نیز تمام
صحن و ســرای مســجد را پر کردند .در
یکــی از این مجالــس ،خروج جمعیت
را از یکــی از راهروهای مســقف مســجد
کــه بهطرف خیابان آســتانه بود تنظیم
کردیــم و تعدادی شــعاردهنده در بین
جمعیت شــعارهای انقالبی میدادند
و مــردم نیــز از ایــن شــعارها همــراه بــا
صلوات اســتقبال میکردند .هــر روز به
تعداد جمعیت و تنوع شعارها افزوده
میشــد تا جایی که مأمــوران با نگرانی
مشغول کنترل اوضاع شدند .ساواکیها
بین موج جمعیت در رفت و آمد بودند.
البته دیگر شــعارها از دســت مــا خارج
شده بود ولی از این موضوع ناراضی هم
نبودیمباافزایشحساسیتها،بسیاری
ازآقایانمدرسینراممنوعالمنبرکردند
و بعد از نماز آقای حاج شــیخ مرتضی
حائــری ،مســجد تعطیل میشــد .این
تعطیلی مغایر با اهداف و برنامهریزی
مــا مبــارزان بــود .جلســههای فراوانــی
بــرای انتخاب یک منبری با ویژگیهای
مــد نظرمــان تشــکیل دادیــم تــا آنکــه
جمــع آقایان با شــناختی که نســبت به
شــیخ حسن روحانی داشــتند او را برای
منبرهــای ایــن دهه مناســب دانســتند
آنهــا میگفتند او اهل ســمنان اســت و
منبرهای انقالبی داغی در تهران داشته
اســت .قــرار شــد خدمت آقــای حائری
برســیم و اجــازه منبــر وی را از ایشــان
بگیریــم ،البتــه ما شــنیده بودیــم که نه
مرحــوم آیتاهلل ســید محمــد محقق
دامــاد و نــه شــیخ مرتضــی حائــری به
این حرکت تعلق خاطر نداشــتند بارها
درجلســات میگفتنــد روحانیــت نباید
وارد مسائل سیاسی شود.
بــه هــر حــال بعــد از نماز مغــرب و
عشــا من و آقای ســید ابراهیم حسینی
و حاج قاســم دخیلی و آقایــان حوزوی
مانند شــیخ محمد یزدی و سید حسن
طاهــری و شــیخ محمــد مؤمــن و آقــا
شیخ یوســف صانعی نزد آقای حائری
رفتیــم ،وقتــی بــرای اجــازه منبــر آقای
شــیخ حســن روحانی وارد منزل ایشان

شــدیم آقا و عالمی محترم و ناشــناس
از یکــی از شهرســتانها کنــار ایشــان
توگــو بودنــد
نشســته و مشــغول گف 
همــه ســام کردیــم و نشســتیم و آقای
مؤمن گفــت اطــاع دارید که اخیــراً ما
هــم ممنوعالمنبــر شــدهایم و ســاواک
و اطالعــات نمیگــذارد که منبــر برویم
و االن هــم موقعیتی هســت کــه مردم
همــه بــه میــدان آمدهاند ،بایــد جوری
باشد که این حرارت نخوابد کسی باشد
بــرود منبــر .ما بیــن آقایــان یــک آقای
روحانی نامی از اهالی سمنان را یافتیم
که منبری همفکر و خوش بیانی اســت
اگــر اجــازه میدهید ایشــان در این دهه
در مسجد امام منبر برود .آقا یک کمی
فکر کرد و گفت که به من چه کار دارید،
بروید خودتان هرجــور صالح میدانید
اقــدام کنیــد .همســرم مدتــی مریــض
اســت و کســالت دارد .یکــی از آقایــان
گفت موقعیت جوری است که مجلس
نباید تعطیل شود .دوباره آقای حائری
فرمودند که آقا اطالع دارید که خواهرم
عیال مرحوم آقای محقق داماد مریض
اســت مدتها اســت میخواهــم بروم
روســتای چهاردونگــه شــما خودتــان
فهمیده و بزرگ هستید هرچی خودتان
صالح میدانید ،انجام دهید.
یک مرتبه آقای یزدی بلند شد و روی
دو زانو نشست و با عصبانیت گفت :زنم
مریض است خواهرم مریض است این
حرف برای حاال نیســت .تا این حرف را
زد سکوتی بر همه حاکم شد .آقا سرش
را زیر انداخت چند دقیقه بعد سرشان
را بلند کردند و برگشت به آقای صانعی
که دست راستش نشســته بود گفت که
آقا منبر این آقا را دیده اید؟ ایشان نرود
حرفی بزند آشوب به پا شود .گفت :بله
آدم خوبی اســت ،وزین است .برگشت
رو بــه طاهــری و مؤمــن گفــت کــه آقــا
منبر این آقا را دیــده اید یک وقت نرود
صحبتــی کنــد زد و خــورد شــود خونــی
از دمــاغ کســی بیایــد .او هم تأییــد کرد.
من فکــر کنم به خاطر شــاهد گرفتن از
عدلین (دو عادل) تا سه مرتبه فرمودند
که پس آقا به او بگویید که درباره توحید
صحبت کنــد مبادا حــرف دیگری بزند
که آشوب شــود .خونی از دماغی بیاید،
مســئول هســتید .ایــن را گفــت و پس از
فرمایش ایشان پا شدیم آمدیم بیرون.
با همه ســوابقی کــه از بگیر و ببندها
و رفــت و آمد مأموران داشــتیم ،ما هم
نمیخواســتیم در ایــن مجالس خونی
از دمــاغ کســی بیایــد .طبــق برنامه هر
بعــد از ظهــر قبــل از منبــر آقای شــیخ
حسن روحانی در منزل آقای صانعی با
حضورآقای روحانی مطالب سخنرانی
را تعیین میکردیــم .برنامه این بود که
بعد از نماز یک نفر میآمد  3آیه قرآن
کریم میخوانــد بعد هم آقای روحانی
منبر میرفت .از فردا شب آقای روحانی
منبرش را شــروع کرد .مســجد مملو از
جمعیت شــد ،طــوری که جای ســوزن
انداختن هم نداشت.
مطابــق بــا همیشــه عصــر شــنبه
17دی ماه جلسه برنامهریزی مشغول
دســتهبندی مطالــب بودیم کــه مقاله
«ایــران و اســتعمار ســرخ و ســیاه» بــه
قلم احمد رشــیدی مطلــق درروزنامه
اطالعات را به دستمان رساندند و یکی
از حضار آن را بلند خواند.
مطالــب ایــن مقاله ما را نســبت به
حرکتمــان مصصمتر کــرد ،هرکس در
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میافتاد .درس ها،
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این مورد که روی منبر چه بگویند نظری
میداد .در جمعبندیها ابتدا تصمیم
بــه تعطیلــی منبــر آن شــب گرفتیــم.
بــاز گفتند اگــر منبر نرود مــردم بیخبر
میمانند فکر میکنند آقا شــیخ حسن
روحانــی را گرفتهانــد یا مریض شــده یا
مسافرت رفته .ما باید مردم را آگاه کنیم
که چرا منبر نداریم .بعد از صحبتهای
زیاد قرار شــد که یک اعالمیه بنویسند و
بعد از اینکه قرآن تالوت شد ،برادرزاده
آقای مهــدی کاظمی پشــت میکروفن
بخوانــد کــه بهخاطــر مقالــه روزنامــه
اطالعــات و توهین به مرجــع عالیقدر،
مجلــس امشــب تعطیل اســت .از هم
جدا شــدیم و بعد از نماز مغرب و عشا
به مســجد امام آمدیم بالفاصله طبق
همین برنامه اطالعیه خوانده شد هنوز
اطالعیه تمام نشده بود که جمعیت به
خروش آمده ،مردم و طالب با مأموران
درگیر شدند و شهر وضعیت خاصی به
خود گرفت.
صبــح یکشــنبه18دی مــاه بــازار و
کالس هــای درس حــوزه بــه حالــت
تعطیــل درآمــد .مدرســه خــان مرکــز
تجمــع طــاب شــد و صــدای اعتراض
درجمعیت بلند شــد و وســعت یافت.
ابتدا صبح اول وقت ما بهدنبال آقایان
بــه منــزل آیــتاهلل گلپایگانــی رفتیم،
ایشــان برای ایراد ســخنرانی به بیرونی
آمدنــد و گفتنــد« :خداوند شــما طالب
را تأییــد فرماید که با چنیــن وحدتی به
اینجــا آمــده ایــد و مقابل اهانتــی که به
مقــام روحانیت شــده اســت احســاس
مســئولیت کــرده ایــد ...وحدت خــود را
حفــظ کنیــد و بــه اعتــراض آرام خــود
ادامه دهید و مقاومت کنید .اینها دروغ
میگویند که ما با کارهای آنان موافقیم،
همه علما مخالفند ».پس از سخنرانی

با یک عقب و جلو کردن مجدد ،دوباره
به ســوی جمعیت هجوم بــرد و قبل از
رســیدن به مردم ترمــز کرد و جمعیت
دوبــاره بــه روی هــم افتــاد .ایــن عمــل
چند بار تکرار شــد .مــردم در آن هنگام
دســت به ســنگ بردند .اتفاقاً ماشــین
آجــری در آنجا متوقف بود کــه مردم از
آجرها بخوبی اســتفاده کردنــد و آنها را
به ســوی مأموران پرتاپ کردند .یکی از
آنها که بعد فهمیدم محمدی معاون
شــهربانی بوده ،مظلوم نمایی میکرد
و میگفــت« :ای مردم ببینید چطور به
ما سنگ میزنند؟» گروهی از مردم نیز
به خاطر ترس از گریدر ،زیر ماشین های
پارک شــده دراز کشــیده بودند .گروهی
دیگــر به وســیله باتــوم مجروح شــدند
که یکــی از باتوم زن ها ،ترابی ،ســاواکی
مشهور بود که بعد از این ماجرا نام وی
بر سر زبان ها افتاد .بعد از آن جمعیت
آرام و منظــم بــه طرف منــزل آیتاهلل
مرعشــی حرکت کردنــد .در حســینیه،
آقــا تشــریف آوردنــد و صحبــت کردند
و بعدازظهــر هــم همــه به منزل ســید
صادق روحانی رفتیم.
نزدیــک مغــرب جمعیــت
تظاهرکننــده در مســجد اعظم ،تجمع
کردند و تعــداد زیادی از نســخ روزنامه
پاره و شــعارهایی علیه نویســندگان آن
داده شــد .پــس از نمــاز مغرب و عشــا،
شــیخ مرتضی حائــری بــرای حاضران
در مســجد به ایراد ســخنرانی پرداخت
و گفــت ...« :از مندرجــات روزنامــه
متأثــر و متألــم هســتم .در نظــر اســت
اقداماتــی در این زمینه انجــام دهیم».
بعــد از ســخنرانی ایشــان ،در هنــگام
خــروج تظاهرکننــدگان از مســجد ،بــا
حملــه مأمــوران مواجــه شــدیم و زد و
خوردهای شــدیدی در گرفــت .عدهای

همــه بدون شــعار و بــا آرامش خاصی
به قصــد منزل آیتاهلل شــریعتمداری
بیــرون آمدیــم .حــدود ســاعت 11/30
صبح بود که وارد خیابــان چهار مردان
شــدیم .لحظــه بــه لحظــه بــر تعــداد
جمعیــت افــزوده میشــد کــه ناگهــان
گاردهــای شــهربانی جلــوی مــا ظاهــر
شــدند .در این هنگام رئیس شــهربانی
(بــه نــام جــوادی) بــه راننــده ماشــین
گریدری که آنجا حضور داشت و معلوم
نبــود کــه تصادفــی در آن وقــت حضور
داشــت یا قبالً و بــرای منظور خاصی او
را آورده بودند ،دســتور حرکــت به روی
مــردم را صــادر کرد .او هم بســرعت به
ســوی جمعیــت حرکــت کــرد و مردم
نیــز با عجله برگشــتند و به علت کثرت
جمعیت روی هم ریختند .راننده گریدر

از تظاهرکننــدگان در چنــد خیابــان قم
فریــاد درود بر خمینی ،مرگ بر پهلوی
ســردادند و بــا پرتــاب ســنگ بــه طرف
مأموران سه نفر از آنها را مجروح کردند.
ëëروزواقعه
روز دوشــنبه  19دی آنچنان بازار قم
تعطیــل بــود که انســان یاد روز عاشــورا
میافتــاد .به عــاوه درس ها ،نمازهای
جماعــت در مســاجد و در حــرم ،همه
برای اعتراض به مقاله رشــیدی مطلق
تعطیلشد.
ابتــدا مرکز تجمعات در فیضیه بود.
اعالمیــه نوشــته بودند که فالن ســاعت
به سوی منزل عالمه طباطبایی حرکت
میکنیــم .صبــح حــدود ســاعت 8/5
جمعیــت به طــرف منزل ایشــان به راه
افتاد .حیاط و اتاق ها کوچک و گنجایش

جمعیت را نداشت .ابتدا آقای موسوی
دامغانــی ،عالمــه طباطبایــی و یــزدی
ســخنانی ایراد فرمودند .در این جلســه
مشخص شد که کجاها باید رفت ساعت
حــدود  10بود که قرار شــد جمعیت اول
به مدرسه امام بروند و بعدش به سوی
منزل آقای وحید خراسانی حرکت کنند.
بنابرایــن ابتدا رفتیم آنجا و آقای مکارم
نیم ساعتی را سخنرانی کرد.
بعــد از ظهــر آن روز جمعیت چند
هــزار نفــری در میــدان آســتانه تجمع
کردنــد و بــه ســوی منــزل اســتاد نوری
حرکت کردند .در این موقع در ســه راه
موزه و چهارراه ارم کماندوها و مأموران
بــا آمادگــی کامــل ایســتاده بودنــد .در
میــان تظاهرکننــدگان زنــان ،کارگران،
کسبه ،دانشجویان و کودکان مدرسهای
نیز حضور داشتند .با ورود جمعیت به
خیابــان صفائیه ،پلیــس مانع حرکت
آنها در خیابان شد .شعارها باال گرفت،
پلیــس در پاســخ ،ابتدا بــا باتوم حمله
کــرد ،ســپس تیرهوایی شــلیک کــرد و
بعد از آن مردم را مورد هدف قرار داد.
متأســفانه در ایــن درگیــری ها هر کس
به گوشــهای فرار میکند ،عدهای زیر پا
له شــدند ،ســر و دســتها که بهوسیله
باتو مهای مأموران شکسته شد.
نزدیــک چهــارراه بیمارســتان کــه
رســیدیم ،چند مأمــور بــاالی کالنتری
بودنــد اقــدام بــه تیرانــدازی کردند .ما
به طرف مدرسه حجتیه رفتیم .اصغر
کامــکار رئیــس ســاواک قــم خــودش
بــا کلــت بهطــرف مدرســه تیرانــدازی
میکــرد .در مدرســه شــعارهای زیادی
علیــه شــاه داده شــد .بعضــی افــراد
از جملــه پیرمــردی بــرای مقابلــه بــا
تیرانــدازی ،آجرهــای دیــوار شــمالی
مدرســه را خــرد میکرد و بــرای حمله
به مأموران ســاواک در اختیــار مردم و
ب را
ی از طال 
طالب قرار میدادنــد .یک 
ن او مدرس ه را رنگین
با تیر میزنند خو 
ی شهید و مجروحی
میسازد .در گوشها 
افتاده هرکسی سعی میکند به نحوی
ن را از محــل درگیریهــا دور
مجروحــا 
ن نیفتند .فریاد
ت مأمورا 
کنند که ب ه دس 
ن فضای شــهر قم را
ش و دود و خو 
و آت 
در برگرفتــه اســت .در مدرســ ه حجتیه
ت فضــا را پــر کــرده ،بــه هر
ی بــارو 
بــو 
طرف که میرفتیم با مأموران برخورد
میکردیم ،خیابان صفائیه ،کوی آمار،
کوچــ ه ممتــاز ،ار م و حجتیــهمملــو از
ش و عمام ه و عبا اســت ،عدهای از
کفــ 
مــردم در زیرگذر خان اجتمــاع کرده و
شعار میدادند« :از جان خود گذشتیم
 /بــا خــون خــود نوشــتیم  /یا مــرگ یا
خمینی».
بیمارســتان آیــتاهلل گلپایگانــی،
کامــکار و ســهامی ه مملــو از مجروحــان
ی و شــهید شــد؛ در برخــی
و زخمــ 
یهــا را
نها مأمــوران زخم 
بیمارســتا 
بــه تختهــا زنجیرکردهانــد ،کارکنــان
نها در صددند به نحوی آنها
بیمارستا 
را فــراری دهنــد .بیمارســتان آیــتاهلل
ل توجهــی
ی تــا حــدود قابــ 
گلپایگانــ 
یهــا را به
امــن اســت .بنابــر ایــن زخم 
یو
ت نظامــ 
آنجــا فرســتادیم ،حکومــ 
ث شدخیلیها نتوانند به
درگیریها باع 
یها
خان هها و حجر ههایشان بروند .خیل 
ت فرزنــدان ،پــدران ،برادران
از سرنوشــ 
ی نداشــتند.
چ خبر 
ن خودهیــ 
و دوســتا 
حق آنکه این شهدا و مجروحان خیلی
مظلوم واقع شدند.

