روایتی از قیام خونین مسجدگوهرشاد

روایت انگلیسیها از قیام

غﻼمرضاآذریخاکﺴتر
با روی کار آمدن رضاشاه ،عصر تجدد و نوگرایی هم شتاب
میگیرد .هر چند کــه وی تجدد مﺂبی را از اوایل ســلطنت
خود در ســر میپروراند و در این باره اقداماتی را هم انجام
داد که با واکنش جامعه همراه بود .وی در سال1306ش.
طرح یک شکل کردن لباس را در دستور کار قرار داد .این
اقدام موجب عکس العمل مردم در بعضی از شهرها شد .در
سال 1314ش .طبق قانون مصوب ،باید کاله شاپو جای
کاله پهلوی را میگرفت و کســانی که از اجرای این قانون
سرپیچی میکردند ،متحمل مجازاتهایی چون زندان،
شالق یا جریمه نقدی میشدند.
اما شهر مذهبی مشهد آمادگی پذیرش این تغییر اجباری
را نداشــت و در آســتانه قیام قرار گرفت .پــس از برگزاری
جلســات مخفیانه برخی از روحانیون بنام مشهد ،تصمیم
گرفته شد «سید حسین طباطبایی قمی» به نمایندگی از
علمای مشــهد به تهران برود و درباره این موضوع رودر رو
با رضا شاه صحبت کند .اما ســید حسین طباطبایی قمی
را در باغ ســراج الملک توقیف و ممنــوع المالقات کردند.
انتشــار این واقعه در مشــهد موجب خشــم مردم شد .طی
روزهای  1٩تا  21تیرماه  1314زاﺋــران و مجاوران حرم
مطهر امام رضا (ع) در اعتراض به سیاستهای ضد مذهبی
حکومت رضا شــاه ،تغییر لبــاس و نارضایتــی از آن ،اقدام
به اعتراض و مقابله با حکومت پهلــوی کردند .متحصنان
در مسجد گوهرشــاد با رهبری علمای مشهد و سخنرانی
بهلول گنابــادی عم ً
ال در مقابــل حکومت پهلــوی قد علم
کردند و این نخستین نشانههای عملی اعتراض بود که در
مشهد نمایان شد .در مواجهه با این اعتراضات ،تلگرافی با
این مضمون به تهران مخابره شد« :بهلول نامی در مسجد
گوهرشــاد برضد حکومت قیام کرده ،تکلیف چیســت؟».
پاسخ این تلگراف اما فقط سه جمله بود« :بهلول کیست؟
مســجد چیســت؟ آتشــبار .»...عمال حکومت پهلوی هم
در پاســخ به این موضوع ،ایــن اعتراض را به خــاک و خون
کشــیدند و این گونه به تحصن پایان دادند .فضای خفقان
و سانسور شــدید خبری هم موجب شد تعداد شهدای این
واقعه درابهــام باقی بماند .اگرچه تعداد دقیق این شــهدا
نامشــخص ماند اما مســتندات تاریخی عمــال پهلوی هم
حداقل جانباختگان واقعه گوهرشاد را  400تا  500نفر
اعالم کرده است ،هرچند که روایتها از جان باختن چند
هزار نفر در آن واقعه حکایت دارد.
ویلیام هورنی بروک( )WMH.Hornibrookجانشــین
چارلــز هــارت کــه از ســال 1٩33م1312/.ش.تــا
1٩40م131٩/.ش .به مدت هفت سال از سوی وزارت
خارجه آمریکا به سمت وزیر مختار در ایران منصوب شد و
در تهران اقامت داشت] ،[1جزﺋیات حادثه هولناک مشهد
از زبان سفیر افغانستان را چنین منعکس میکند:
سفیر به من اطالع داد که از طریق یک پیام رمزی از سوی
سرکنسول افغانستان در مشهد شرح مفصلی از اوضاع به
دستش رسیده اســت .این که در جریان شورش  ٨افغانی

کشــته شــده500 ،نفر از مردم جان باختهانــد٨00 ،نفر
مجروح شــدهاند و تقریبا 2000نفر یا به زندان افتاده و یا
][2
ناپدید شدهاند».
در روایتی دیگر براســاس گزارش دکتر دونالدسن ضمن
بیان نحوه وقوع قیــام به حضــور نیروهای نظامــی و نحوه
کشتار پرداخته شده است:
« ...به سرعت  500نظامی کادر را از شهر مجاور به مشهد
آوردند و همین نیرو بود که به روی جمعیت حاضر در حرم
آتش گشود و باالخره آنها را متفرق ساخت .مجموعا بیش
از دو هزار نیروی نظامی در این درگیری شرکت داشتند.
ابتدا با تفنگ و تیربار به ســوی مســجد آتش گشــودند که
صدمه جدی ولی قابل جبرانی به مســجد وارد کرد .ابتدا
به باالی سر جمعیت شلیک میشــد ولی به تدریج لولهها
پایینتــر آمــد و تلفــات هولناکی بــه جای گذاشــت .طبق
برآورد مبلغــان مقیم محل بین  400تا  500نفر کشــته یا
مجروحشدندودستکمبین 500تا 600نفرهمدستگیر
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شدند».

انگلیســیها در ابتدا سعی داشــتند این تراژدی را کوچک
جلــوه دهند .درســت همان گونه که مرگ ســردار اســعد و
دیگران را در زنــدان به علل طبیعی اعالم کــرده بودند .در
این برهه هم سعی میکردند تعداد تلفات را بسیار کم جلوه
دهند .در ابتدا آمــار 25کشــته و  60نفر مجــروح را اعالم
کردند اما با توجه به ابعاد گسترده فاجعه ،کمی تجدید نظر
کردندوتعدادکشتههایقیاممسجدگوهرشادرابین400
تا  500نفر تخمین زدند.
«مقامــات نظامــی  12٨کشــته را در گودالهایــی دفــن
کردهاند .شــمار مجروحین هــم از  200 - 300نفر کمتر
نیست .هم اینک  504نفر در سربازخانه محبوس هستند
که از این تعداد  200نفرشــان مجروحانــد .در زندانهای
غیر نظامی نیــز  311نفر محبوساند کــه از این تعداد 2٨
نفرشان مجروح هستند .هر روز محبوســین سربازخانهها
را در گروههــای  30نفره به فلک میبندند .دو افســر و 1٨
سرباز هم کشــته و  14نفر دیگر مجروح شــدهاند 13 .زاﺋر
افغان هم جــان باختهاند .تعداد بازداشــت شــدگان از مرز
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 ٨00نفر میگذرد»...

کشتهها و مجروحان را درکامیون ریﺨتند...

تعداد دستگیر شدگان قیام را ســرهنگ بیات ٩00نفر
ذکر کرده اســت .یکی از نظامیان درباره این حادثه چنین
نقــل میکند« :بــه ما دســتور دادند وقتی هوا روشــن شــد
نبایستی در مسجد و صحنین آثاری از مجروحین و مقتولین
باقی بماند لذا پاســبانها و مامورین مریضخانه شــاهرضا
بدون رســیدگی و توجه به این که آیا این مجروحین مرده و
یا فقط غش نموده همــه را به کامیون ریخته و به قبرســتان
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بردند» .
طبق گزارش موجــود« ،تقی بردبار» رﺋیس زندان مشــهد،
شــکنجههای فراوانی برای افرادی که در این زندان بودند
در نظر گرفت] ،[٧همچنین سرهنگ نواﺋی ،آیت ا ...آقازاده
را در زندان مورد شــکنجه قرار داده اســت ،از جمله این که
دستور داد شبهای زمستان او را بدون لباس گرم و روانداز
محبوس کنند یا در محبس آب بریزند تا مرطوب شود و وی
نتواند استراحت کند].[٨
دربــاره تلفــات اگــر چــه گفتههــای ناظــران و کســانی که
دســتاندر کار ماجــرا بودهانــد ،مختلف اســت و اعــداد با
یکدیگر یکسان نیست اما تعداد 16٧0کشته در خاطرات
شوشــتری بازرس آســتان قدس رضوی و خفیه نویس رضا
شاه که  12ســال پس از واقعه این آمار را نوشته ،قابل تامل
اســت .همچنین احمــد بهــار از روزنامــه نــگاران آن عصر
1٧50نفــر][٩و علیرضا بایگان در خاطراتــش این تعداد را
16٧0نفــر تایید میکنــد] .[10به هر حال منابــع داخلی و
گزارشهای کنسولگریهای خارجی ،حکایت از فاجعهای
هولناک را در مشهد ثبت کردهاند.
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