
 قدس زندگی همان دم که ذبیح اهلل )ع( خون گلوی 
علــی اصغر را به آســمان فرا ريخت، خــون آن حنجره 
کوچک نعره شد وقرنها را در لحظه ای به درازای صیحه 
های جگرافشان شورشــگران ونوحه سرايان حلق عالم، 
طی طريق کرد و در ماتمســتان عاشورای حسینی، در 
شهادتســتان شهیدپرور مشــهد الرضا)ع( چنان طنین 
انداخت که شــیفتگان ساالر شــهیدان، غرق دراشتیاق 
ديدار معبود، جبهه به آســتان قدس رضوی ســائیدند، 
زيارت را با خون آغشــته، هوای زيارت خون خدا درسر، 
ظهر عاشورا، راهوار وسوار بر سر، سراسیمه به سوی خیمه 
گاه اباعبداهلل شتافتند وچشم به مفروش قدوم ذوالجناح 

بی سوار نهادند... 
در کنار روضه منوره قطعه قطعه های بدن  زائران حرم 
دوست بود که بر دورترين نقطه حرم مطهر و رواق های 
منتهی به ضريح منور، چسبیده بود. آثار فراوان خون 
بر کاشــی ها، شیشه ها وآينه کاری های اطراف، حکايت 

از عمق جنايت داشت.
ضريح نقره فام باالی ســر مطهر، آغشــته به خون و 
پوســت سوخته شــده و دودآلود بود... شــايد يادآور 
حادثه عصر عاشــورا و ســوختن خیمه های حسینی 
و آوارگی اطفال و خردســاالن آل اهلل بــود. مادری را 
ديدم که از همســر و دو فرزنــدش که در داخل حرم 
بودند هیچ گونه اطالعی نداشــت و بی صبرانه خود را 
به زمین صحن امام می کوبید و جويای عزيزانش بود... 
برادر پاسداری داشــت تعريف می کرد که همین حاال 
يک قطعه از بدن شــهیدی را يافته است... چند خادم 
بزرگوار را ديدم که شیشه های خرد شده و کاشي های 
شکســته را جمع آوری کرده و در گوشــه دارالسیاده 
مشــغول تفکیک گوشت های جدا شــده از بدن ها از 

میان آن ها بودند!
بوی خون، بوی باروت همراه با گريه های آرام خدام و 
مسئوالن، حالتی غیرقابل وصف پديد آورده بود که جز 

با ديدن نمی توان به بیان فاجعه پرداخت.
آوای قرآن از بلندگوهای حرم و مســجد گوهرشــاد، 
اجتمــاع عظیم مردم در پشــت درهــای صحن های 

متبرک و ضجه و ناله بســتگان گمشدگان، عاشورای 
ديگری به وجود آورده بود.

تمــام نیروهــای حاضر در محــل اعــم از انتظامی، 
امنیتی، روحانی، پاســدار، امدادگر و خادمان حضرت 
بی وقفه اشــک می ريختند، گونه و چشمی را خشک 
نمی ديدی... رواق های اطراف روضه منوره آغشــته به 
خون بود... خط ســرخی از کنار مرقد حضرت رضا)ع( 
انگار تا بهشــت برين امتــداد می يافت... موقعی که از 
حرم خارج شدم ســاعت حدود ۷عصر بود. در صحن 
امام با پای برهنه و حالــت غیرطبیعی به طرف خانه 
می رفتم که پدری فرزند ۱۷ســاله اش را جويا می شد 

و من جز آنکه بگويم چیزی نديدم، جوابی نداشتم.

دستهاییکهپروازمیکردند#
»... کســانی را ديدم که بدنشان تکه تکه شده بود. نه؛ 
پاره هايــی را ديدم که تا لحظه ای پیش پیکر انســانی 
بودند. دســت هايی را می ديدم که برای رســیدن به 
ضريح مطهر انگار در هوا پــرواز می کردند... ديدگانی 
که ديگر ديده نمی شــدند. مــردی را می ديدم که به 
حالت ســجده بر زمین مانده بــود و خون بر دانه های 
تســبیحش می چکید... تسبیحی را ديدم که دانه دانه 

در گوشه گوشه حرم مطهر پخش شده بود«.
اين ها دل ناله های شاهدان فاجعه بزرگ بود. شاهداني 
که امروز آن ها را در حال مجروحیت و بر تخت درمان 
ديدم و پرسیدم چه شد؟ و چگونه؟ و هر کس گوشه ای 

از عظیم ترين جنايت تاريخ شیعه را بازگو کرد.
می گفت: »هفتم محرم وارد مشــهد مقدس شــدم تا 
در مراســم عزاداری عاشورای حســینی شرکت کنم. 
روزعاشــورا به حرم رفتم، وضو گرفتم و وارد شــدم و 
ساعتی انگار در بهشت خدا نفس کشیدم... زيارت نامه 
و نماز خوانــده و دعا کردم. در حال رفتن بودم که به 
يکباره انگار کسی فرمان داد »باش«... به حالت سجده 

روی زمین افتادم و ناگهان به سويی پرتاب شدم«.
او مردی است از اهالی حیدرآباد پاکستان که به سخن 
گفتن ادامه می دهد:»من خودم يک ساک دستی را در 

گوشــه ای از حرم ديدم. نمی دانم شايد بمب در همان 
ساک بوده است... انفجار بزرگی بود. کسی که پهلوی 
من بود تکه تکه شــده و ديدم که سر نداشت و دست 

و پايش هر يک به سمتی پرتاب شد...«.

گناهماهمیناست؟#
ابوالحسن قاسمیان مجروح ديگری است که يک پايش 
از مچ قطع شده. او می گويد: »همراه خانواده ام از تبريز 
برای زيارت آمده ام. دوست داشــتم تاسوعا و عاشورا 
کنار مرقد امام هشــتم باشم. آقا هم ما را طلبید... روز 
عاشــورا در حرم بودم که آن اتفاق افتاد... نمی دانم بر 

سر خانواده ام چه آمده است... نمی دانم«.
 ساعتی بعد در مقابل ســاختمان بنیاد شهید مشهد 
ايستاده ام. گروهی جمع اند. به سراغ خانواده ای می روم 
که در عزای فرزند هشــت ساله شان، دست غم بر سر 
می زنند. می گويند از تبريز آمده اند... می گويند از پدر 
50 ساله مان بی خبريم... نمی دانیم چه بر سرش آمده 
اســت... نمی دانیم... نام کودک شــهید را می پرسم، 
می گويند دخترشــان فقط هشت ســال داشت... دوتا 
برادرش هم مجروح شــدند. اسمش مدينه بود، مدينه 
اقاســمیان... می خواهم خوش خبــری بدهم و بگويم 
پدرتان را ديده ام... مجروح و در بیمارســتان اســت... 
اما بغــض همه حرف هايم را می بلعــد... نمی دانم چه 
می شود که باز سر از بیمارستان درمی آورم. مجروحی 
توضیــح می دهد که: »من کمتــر از يک متر با محل 
انفجار فاصله داشتم و همه گوشت های بدنم پاره پاره 

شده است...«.
اسمش حســین و به خاطر شدت جراحات در بخش 
آی سی يو بســتری است. می گويند معجزه آسا از مرگ 
حتمی نجات يافته اســت... می گوينــد اين را مديون 
تالش دلســوزانه تیم پزشکی اســت. بغض گلويش را 
در پنجه گرفته و بی ترحم می فشارد... با ناله می گويد: 
»يک عده از خدا بی خبر اين جنايات را انجام می دهند 
وگرنــه من و امثال من مگر چــه گناهی کرده ايم. ما 

برای زيارت آمده بوديم. گناه ما همین است؟ ها؟«

عاشورای دیگر
 حمید سبزواری

زين زخم تاب سوز که بر جان عالم است
گر دشنه ام به سینه خلد به که مرهم است

بگذار تا که خون چکد از چشم روزگار
در ماتمی که خسته از آن خلق عالم است

زين لکه گنه که شرف شرمگین ازوست
چهر زمین و اهل زمان جمله در هم است

زين ديوسیرتان که ره آدمی زدند
تاريخ سرفکنده اوالد آدم است

حزبی سیاه نامه که ننگ نامشان
باالی عشق و قامت آزادگی خم است

جمعی نفاق پیشه، که با خلق و خويشان 
کفر و فريب و فتنه و آشوب توأم است

اين زمره فساد که در قول و فعلشان
شرک و دروغ و مکر و خیانت مجسم است

از کین اين جماعت نامردمی سرشت
گر، تا به حشر نوحه کند مردمی کم است
در اين عزا که چشم زمین و زمان گريست

دريا اگر ز ديده بدامان رود، نم است
آتش به آشیانه آل علی کشید

آن زمره ای که ملهمشان پور ملجم است
نفرين بر اين قبیله بی باور از خدا

فرض است هر که را دل اسالم باور است
چهل روز رفت و قاطبه اهل درد را

نقش عزا به منظر و مرآ، فراهم است
»در بارگاه قدس که جای مالل نیست

سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است«
آری شگفت نیست که در مشهد رضا
صاحب عزا وجود رسول مکرم است

عاشور ديگری است، که هر روز شیعه را
 تکرار کربالی حسین و محرم است

گل های یاس
محمود شاهرخی

گر چشم ساحل نشینان درياست ز اشک خونین
طوفان شگفتی ندارد چون موج فتنه است سنگین

کردند بی حد جنايت زين پیش شیطان پرستان
اما نبود اين چنین جرم در ماجراهای پیشین

باز آمد از نو محرم، تجديد شد دور ماتم
پرپر شد از جور پايیز، يک بوستان ياس و نسرين

دردا که فوجی کبوتر گشتند در خون شناور
صحن و سرای حرم شد چون باغی از الله رنگین
در پايگاهی که خورشید هر صبح سايد بر آن سر
در خون شفق واز خفتند يک آسمان ماه و پروين

تکرار خون حسین است اين فديه های مکرر
اين ياس ها را خزان نیست مانند گل های ياسین

هرچند تلخ است اين غم اما برای شهیدان
رفتن به منزل رسیدن مانند شهد است شیرين

آه  ای ددان سیه دل وی نابکاران جاهل
آخر شما را چه حاصل ز شیوه جز لعن و نفرين

هرگز نبرديد سودی زين آزمون مکرر
کار شما مشت و صخره است  ای ساده لوحان مسکین

ما شیعه حق پرستیم از شور اين باده مستیم
در پیش سیل حوادث هستیم چون سد روئین

در دست ما ذوالفقار است رخشنده چون برق خورشید
با ما چرا می ستیزيد بیهوده با تیغ چوبین
يک روز از بهر کیفر می آيد آن نور موعود

فرياد اسب نجیبش می آيد از پشت پرچین

غزاالن غزلخوان رضا
سیمیندخت  وحیدی

مرگتان بادا که مردان خدا را کشته ايد
زايران خانه صدق و صفا را کشته ايد

ننگ بر دشمن که وجدان شما را کشته است
بر شما نفرين که گل های خدا را کشته ايد

بی حیايی در جوار مرقد آل علی ؟!
وايتان سرو گلستان حیا را کشته ايد
برمزار سرخ گل ها سوگوارم سوگوار

الله خوشبوی بستان وفا را کشته ايد
ننگتان بادا که با آن حیله اهريمنی

کودک و برنا و پیر پارسا را کشته ايد
باشقارت پیشگان پیمان ياری بسته ايد

در گلوی عاشقان صوت دعا را کشته ايد
ننگتان بادا که دل ها را پريشان کرده ايد
کوردل ها، مردم چشمان ما را کشته ايد

در جوار تربت فرزند زهرای بتول
ياوارن پاکباز مصطفی را کشته ايد

شعله ها بر پیکر گل های عطرآگین زديد
کاج های باغ عرش کبريا را کشته ايد

رخنه در آب زالل چشمه ساران کرده ايد
ماهیان برکه نور و صفا را کشته ايد

پیش چشمان کبوترهای عاشق، درحرم
آن غزاالن غزلخوان رضا را کشته ايد

از شما می پرسم ای سنگین دالن بی سرشت
با چه جرمی مرغکان خوشنوا را کشته ايد
ای يزيدی فطرتان هر روز عاشورای ماست

باز هم آن رهروان کربال را کشته ايد

بریده صفحه ویژه روزنامه قدس در سوگ سومین روز شهدای 
بمب گذاری در حرم مطهر رضوی

آفتابی پژمرد و گلی پرپر شد...

آهوی مادر کجا پناه بگیرد
جواد جعفری »آینه« - سبزوار
بگو که آهوی مادر کجا پناه بگیرد

اگر نه سايه امن تو را پناه بگیرد
اگر کنار ضريح تو جان پناه نباشد
دل رمیده ما در کجا پناه بگیرد؟

نشد، نشد که در ايوانت آی ضامن آهو
غزال تشنه لب کربال پناه بگیرد

کبوتر دل من اين غريب بال شکسته
نشد که در حرم آشنا پناه بگیرد

هجوم حادثه نگذاشت اين مسافر غمگین
دمی کنار ضريح رضا پناه بگیرد

میان آتش و خون است میهمان تو موال
بگو بگو بگريزد و يا پناه بگیرد

شتک زده است به ديوارهای آينه کاری
دلم که خواست در آيینه ها پناه بگیرد
بپاشی گندم و بگذار اين کبوتر چاهی

به زير سايه حوض طال پناه بگیرد

آفتابی پژمرد و گلی پرپر شد...
ناله می آيد ز کوی الله ها

بانگ غم می جوشد از نی ناله ها
خیزران درد، جوالن می دهد

شعله در جان عزيزان می دهد
اشک ها از ديده پنهان گشته اند 
بغض هايی در گريبان گشته اند

گفت وگوی باد در جان مانده است
اشک خون در ديده حیران مانده است

باده نوشان باده غم می زنند
درد را با زخم، مرهم می زنند

يک نیستان درد در هر حنجره است
يک نیستان شعله در هر پنجره است

یاد
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یک مستندساز در گفت وگو با قدس مطرح کرد

درباره عاشورای خونین رضوی مستند تحقیقی نداریم

به روایت شاعر
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بسم اهلل الرحمن الرحیم. انا هلل و انا الیه راجعون. با اندوه و تأسف اطالع یافتیم 
که دست خیانتکار دشمنان اسالم، به جنایتی بزرگ آلوده شده و با هتک 
حریم مطهر و مقدس بارگاه رضوی علیه آالف التحیه والثناء، عده ا ی از زوار 
مظلوم را در حرم مطهر امام هشتم)علیه السالم( و در روز عاشورای حسینی 
به خون غلتانده است. دشمنان منافق و معاند و سنگدل با این کار نشان 

می دهند که به هیچ یک از موازین انسانی پایبند نیستند و دشمنی آنان با 
ملت غیور و مؤمن هیچ حد و مرزی نمی شناسد. منافقین کوردل و خائن 
نشان می دهند که برای حریم مقدس اهل بیت عصمت و طهارت )ع( نیز 
هیچ گونه حرمتی قائل نیســتند و زمان و مکانی بدین عظمت و قداست 
مانع و رادع خونخواری و ددمنشی و کینه  سبعانه  آنان نسبت به ملت ایران 
نیست. لعنت خدا و نفرین و نفرت بندگان خدا بر آن دست های جنایتکار 
و دل های سیاه باد. دشمنان ملت ایران با این گونه کارها عجز و ناتوانی خود 
را به اثبات می رسانند و ثابت می کنند که محکوم به زوال و نابودی اند - 

اینجانب ضمن عرض تسلیت به حضرت ولی اهلل االعظم )روحی فداه( و به 
خانواده هایی که عزیزانشان قربانی خباثت و جنایت دشمنان شده اند و به 
همه  ملت شجاع و بزرگ و استوار ایران اسالمی و درخواست علّو درجات 
برای شهدای این فاجعه  جانســوز، از مسئولین امر و نیروهای امنیتی و 
انتظامی می خواهم که با جدیت به دنبال عامالن این جنایت باشند و در 

اسرع وقت ممکن آن خفاشان خونخوار را به دست عدالت بسپرند.
و سیعلم الذین ظلموا اّی منقلب ینقلبون

سید علی خامنه ای-1373/3/30

بی تردید قدرت های استکباری و منافقین مزدور آنان که به قصد بی ثبات 
جلوه دادن نظام ارزشی ما و تضعیف نهضت جهانی اسالمی دست به چنین 
جنایات واقداماتی خباثت آمیز می زنند، به جز ذلت، نفرت ، رسوایی و فالکت 
و نابودی ، سرنوشت محتوم دیگری نخواهند داشت و برخورد هوشمندانه 
ملت بزرگ مقاوم و انقالبی ما با چنین حرکاتی آثار و برکاتی بســیار پدید 

خواهد آورد، تالش مذبوحانه واقدام زشــت و بی شــرمانه جریان نفاق در 
مکانی شــریف و فضایی مطهر و روحانی که به خاطر عرض ادب به ساحت 
مقدس حضرت رضــا)ع( واحترام به زائران دلباختــه آن حضرت و ایجاد 
زمینه ای مناسب ، آرام و معنوی برای ادای مراسم عبادی و تضرع به درگاه 
ربوبی هیچ گاه در چارچوب اقدامات امنیتی و حفاظتی قرار نگرفته است، 
بیانگر نهایت عجز و ناتوانی منافقین سیه روی و سیه دل و حامیان مستکبر 
آن هاست، مزدوران وجیره خواران شیطان بزرگ که خشم وکینه ای عمیق 
نســبت به اسالم ناب، امامان شــیعی و نظام مقدس اسالمی بر دل دارند، 

چگونه می توانند شاهدنمایش عشق، ایمان واخالص انسان هایی باشند که 
به خاطر احساس و درک صحیح و منطقی خویش از والیت خود را در محبت 
امامانشــان ذوب شده می بینند، و از این روی مضجع منور رضوی )ع( آن 
کوکب و ستاره تابناک امامت را در آغوش می کشند تا به دل صفا بخشند 
وروح را کمال. درجوار مضجع منورحضرت رضا)ع( باردیگر این فاجعه مؤلمه 
را بــه محضر بقیه اهلل االعظم صاحب العصر والزمان روحی وارواح العالمین 
لتراب مقدمه الفدا، رهبر معظم انقالب اسالمی، خاندان معظم شهدای حرم 

شریف ، مردم شهید پرور وحزب اهلل تسلیت عرض می کنم.

گفتوگو

آیت اهلل واعظ طبسی در نشست خبری پس از حادثه:
منافقین در هدف های سیاسی، نظامی و عملیاتی 

خود شکست خورده و به بن بست رسیده اند
قدس: البته زمان زیادی گذشته اما شاید بهترین و مستند ترین توضیح و 
تشریح درباره واقعه بمب گذاری در حرم مطهر رضوی را بتوان از زبان تولیت 
وقت مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی شنید. ایشان روز شنبه 4 تیرماه 1373 
برابر با 15 محرم در برابر خبرنگاران داخلی و خارجی حاضر شده و به تشریح 

ماجرا پرداخت. بخش هایی از نشست خبری آن روز را در ادامه می خوانید:
 
خبرنگار ژاپنی: با توجه به اینکه رقم و اعداد متفاوتی تاکنون س

از آمار قربانیان انفجار بمب از طریق رســانه ها پخش شده است 
بفرمایید تعداد دقیق قربانیان این حادثه چقدر بوده است؟

تعداد شهدا ۲4 نفر که ۹ نفر آنان از مشهد و مابقی از سایر شهرستان ها که 
یک نفر نیز تبعه کشور پاکستان بوده است... تعداد مجروحین نیز حدود 1۲0 
تا 130 نفر گزارش شده است که بعضاً جراحاتی داشته و مرخص شده اند 
البته آمار مبالغه آمیزی هم که ارائه شده به خاطر عدم دقت در بدو امر بوده 
اســت... در لحظه انفجار که در اتاق کارم بودم تصور می شــد این بمب در 
صحن آزادی کار گذاشته شده است در حالی که بالفاصله اطالع حاصل شد 
انفجار در حرم و در کنار مرقد مطهر رخ داده است و برای من چنین ذهنیتی 
پیش آمد که حداقل ۲ هزار نفر از بین رفته اند... با آن جمعیت فشــرده و 

قدرت تخریبی که این مواد داشت فکر می شد که آمار خیلی باال باشد...

خبرگزاری جمهوری اسالمی: با توجه به اینکه در اردیبهشت ماه س
گذشته شاهد ترور امام جمعه موقت مشهد بوده و به تازگی بمب در 
روز عاشورا در کنار مرقد مطهر حضرت رضا)ع( کار گذاشته شده 
بود شما فکر می کنید انگیزه منافقین از ترور و بمب گذاری در کنار 

حرم مطهر چه بوده است؟ 
 به نظر من منافقین در هدف های سیاسی، نظامی و عملیاتی خود که دنبال 
کرده اند کامالً احساس نموده اند که شکست خورده و به بن بست رسیده اند. 
از این رو همواره بیشــترین تالش را داشته اند تا نشان بدهند که در نظام 

جمهوری اسالمی ایران با حاکمیت اسالم، ثبات نیست... 

خبرگزاری کویت: ... معتقدم همان افراد وهابی و سپاه صحابه که س
در پاکستان قتل ها و جنایت هایی را مرتکب می شوند در این قضیه 
دست داشته اند و به نظر من این دید معقوالنه تر است نظر شما در 

این مورد چیست؟ 
نظر بنده به استناد شواهد و ادله ای بسیار گویا خالف این است، ولی شاید 
اگر در بدو امر بعضی از اخبار هم به عنوان تحلیل انعکاس پیدا کرده است 
بی ارتباط با نظر ما نباشد و این نظر شخصی من است، این کار قطعاً ارتباط 
با جریان منافقین دارد و هیچ یک از برادران اهل ســنت ما در این جریان 
دخالت ندارند... گذشــته از این چون بنده مقام امنیتی نیســتم مدارک و 
شواهد موجود که اثبات کننده این مطلب باشد توسط مقامات امنیتی ارائه 

خواهد شد...

خبرگزاری فرانسه: ... شما چه اســنادی دال بر دست داشتن س
مستقیم منافقین در این قضیه دارید که با این محکمی درباره آن 

صحبت می کنید؟ 
اسناد و شــواهد قوی در اختیار است که ان شاءاهلل توسط مقامات امنیتی 

ارائه خواهد شد.

خبرنگار روزنامه آســاهی ژاپن: موردی که من مطرح می کنم س
سؤال نیست، ژاپنی ها از ترور بسیار نفرت دارند، آنچه در اینجا رخ 
داد از بدترین نوع ترور و آدم کشی بود که در آن تعداد زیادی افراد 
بی گناه کشته شدند. هدف من از مسافرت به مشهد این است که 
برای مسلمانان ژاپنی آنچه در صحنه انفجار بوده است منعکس کنم 
آیا این امکان وجود دارد تا صحنه را دیده و برداشت خودم را برای 

مردم ژاپن و خوانندگان روزنامه ارائه بدهم.
از صحنه انفجار در حرم مطهر فیلم کاملی تهیه شده است و می توانیم برای 
شــما که می خواهید در اختیار مسلمانان که نه در اختیار همه مردم ژاپن 
بگذارید، بدهیم. چون الزم است انسان هایی که دارای خصلت انسانی هستند 
این جنایت را ببینند و صادقانه در جهت دفاع از حقوق بشر قرار بگیرند چون 
گفته می شود تروریسم محکوم است، اما متأسفانه کامالً مشهود است که 
به وسیله قدرت های استکباری زورمند دنیا از بدترین شیوه های تروریستی 
حمایت می شود... شاید مقداری با مسائل بهتر از این برخورد کنند و ضمناً 
ایمان و اعتقاد و عشــق مردم به امامی که تجسم فرهنگ تمدن، آداب و 
رسوم آن هاست و فکر و اندیشه و شخصیت و هویت خود را مرهون خدمات 
امامشان می دانند را در فیلم مشاهده کنید... به هرحال علی رغم گستردگی 
و وســعت انفجار، در فاصله زمانی کوتاه و تالش قابل تمجید، روضه منوره 
حرم مطهر را به فضایی که مشــتاقان آن حضرت بتوانند به خوبی در این 
فضای آرام بخش و روح  افزا به عبادت و نیایش بپردازند سریعاً بازسازی شد...

خبرنگار روزنامه ماینیچی ژاپن: استاندار خراسان طی مطالبی از س
مجاهدین خلق عرب که در این واقعه دردناک دست داشته اند نام 
بردند... چنانچه اطالعات بیشتری راجع به این گروه دارید بفرمایید؟

این گروه وابسته به منافقین هستند که با این اسم، اهداف و سیاست های 
همان گروه را دنبال می کنند.

باتوجه به ترورها و بمب گذاری هایی که تاکنون انجام گرفته است س
اقدامات امنیتی که برای مراکز مذهبی پیش بینی کرده اید، چیست؟

حرم حضرت رضا)ع( یک مکان کاماًل اســتثنایی اســت. هم به خاطر 
قداســت و روحانیت حرم و هم به خاطر احترامی که همه فرق و ادیان 
و صاحبان افکار و اندیشــه های گوناگون برای اینجا قائلند... با توجه به 
اینکه ما و انســان هایی که نوعاً دارای خصوصیات انسانی هستند هرگز 
فکر نمی کردند انسان هایی به صورت انسان اما با خوی درندگی و خباثت 
خاص وجود داشته باشند که به خودشان اجازه چنین جنایتی را بدهند، 
لــذا ما هرگز روش هایی که به طور طبیعــی اقتضا می کند در برخورد 
با مســائل امنیتی در اینجا نداشــته ایم... هیچ کس چنین احتمالی را 
نمی داد، با این همه اعتقاد ما به قداست این مکان به ما اجازه نمی داد که 
زائر و کسانی را که برای ادای احترام به اینجا می آیند در مضیقه و تنگنا 
و محدودیت قرار بدهیم...لذا همیشه از اول پیروزی انقالب تاکنون بدون 
اینکه احدی بازرسی بدنی بشود می توانسته وارد حرم بشود... به خاطر 
اینکه اینجا مأمنی است و مورد احترام توده انسان ها و مردم است و هم 
به خاطر احترامی اســت که به زائران می گذاریم گذشته از اینکه بعضی 
از مســائل هم خارج از مسئولیت آستان قدس تلقی می شده است، اما 
برنامه ما در آینده این خواهد بود که با حفظ حرمت و احترامی که برای 
هریک از زائران قائلیم و بیشترین تالش را در این جهت کرده ایم اجازه 
ورود محموله هایی که از نظر ما مشــکوک است ندهیم. گذشته از این 
ان شــاءاهلل با چشم اطالعاتی و امنیتی هم نگاه خواهند کرد که افرادی 

دارای سوء نظر را تشخیص بدهند.

روایتمستند

 بازنشر گفت و گویی جالب 
با یکی از اعضای گروهک منافقین

ما 16 گروه بودیم

قدس زندگی: چند روز پس از انفجار، یکــی از عوامل گروهک 
منافقین که در زندان است در مصاحبه ای اعتراف و اعالم می کند، 
بدون شک اعضای این گروهک در انفجار حرم مطهر رضوی دست 
داشــته اند. بخش هایی از صحبت های »علیرضــا رحمانی« با نام 
مســتعار »حمید رضایی« را بخوانید که سال 1373 در قدس به 

چاپ رسیده بود.
»... من عضو تیم های عملیاتی گروهک منافقین هســتم که جهت 
بمب گذاری در مشــهد به داخل کشــور اعزام شدم. مدت ۲0 ماه 
اســت که در زندان به ســر می برم و با اینکه تمام اطالعات خودم 
را داده بــودم ولی حاضر به مصاحبه تلویزیونی نبودم. اما به خاطر 
جنایت اخیــری که منافقین در حرم حضرت رضا)ع( انجام دادند، 
آمادگی خودم را اعالم کردم تا در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت 
کنم... من پس از خروج از کشور توسط استخبارات عراق دستگیر 
و به زندان هدایت شــدم. در زندان استخبارات عراق پس از مدتی 
که بازجویی شــدم، اعالم کردم جهت وصل به سازمان، از ایران به 
عراق آمده ام و عالمت مشــخصه ای که داشتم دادم. پس از دادن 
عالمت مشخصه ام و کدهایی که داشتم نیروهای استخبارات ترتیب 
مالقاتی را برای من با ســران ســازمان که در رابطه با استخبارات 
عــراق بودند، دادند و من با مهدی فراهی و فرشــته یگانه مالقاتی 
داشــتم. در این مالقات من با دادن کد و مشــخصاتی که داشتم 
اعتماد آن ها را به خودم جلب کردم و مشخص شد من از هواداران 
داخل کشــور بودم... توسط منافقین به مقر آن ها به نام مقر اشرف 

در نزدیکی بغداد هدایت شدم... 

پادگان اشرف#
ما از بقیه افراد ســازمان جدا بودیم. در این مدت، آموزش هایی از 
قبیل آموزش کلت، سالح شناسی، نارنجک و بمب را دیدیم... طی 
سه ماه، آموزش های رزم انفرادی و عمومی را پشت سر گذاشتیم. 
پس از اتمام آموزش ها مراســمی به نام مراســم تسلیم را برای ما 
اجرا کردند... بعد از پایان مراســم، ما چنــد نفری که آنجا بودیم 
در 16 گروه، گروه بندی شــدیم... ما سومین گروهی بودیم که به 
داخل کشور اعزام شدیم... به خاطر حساسیت کار، چون من برای 
مأموریت در مشــهد اعزام شــده بودم، ما را از بقیه جدا کردند و 
توجیهات به طور جداگانه و کاماًل ســّری انجام شد... هفت روز در 
یک ساختمان جدا از بقیه بودیم و در این مدت نحوه بمب گذاری، 
نحوه عملیات جهت بمب گذاری، نحوه شناسایی محل، نحوه مسیر 
و... مشخص شــد... قرار بود در ساختمان شهرداری و دادگستری 
مشــهد و صحن امام و حرم مطهر که روی ماکت نشــان داده شد 
بمب گذاری کنیم... آن زمان در موقعیتی قرار گرفته بودم که فکر 
می کردم هــر کاری را به خاطر موفقیت ســازمان باید انجام داد... 
مریم رجوی مستقیماً با خود من مالقاتی داشت که در این مالقات 
پیام مســعود را برای من گوشزد کرد و به من گفت شما زمانی که 
مأموریتتان را انجام دادید و برگشــتید در اینجا امکانات و وسایل 
رفاهی کامل در اختیارت قرار خواهیم داد. حتی اگر خواســتی تو 
را برای ادامه تحصیل به خارج از عراق می فرســتیم، یکسری وعده 
واهی... قرص ســیانور هم به من دادند و گفتند نباید زنده دستگیر 
شوی، هرجا احساس خطر کردی این قرص را استفاده و خودکشی 
کن. یکســری کارت هــای جعلی به من دادند که جهت پوشــش 
و تردد در مســیر از آن ها اســتفاده کنم. از بغــداد تا نزدیکی مرز 
قصرشیرین حتی در پاسگاه های عراق ماشینمان را عوض کردیم، 
وســایلی از پاسگاه های عراقی تحویل گرفتیم تارسیدیم به پاسگاه 
»قالوند« که در کنار مرز نفت شــهر وعراق قرار داشت. در آنجا از 
داخل برجک دیده بانی با هماهنگی افســران عراقی با اســتفاده از 
دوربین های دوربرد مسیر را کاماًل شناسایی کردیم و نقاط خطر و 
نقاطی که نیروهای ایران بودند را کاماًل درنظر گرفتیم و شناسایی 
کردیم و روی نقشــه هم توجیه نهایی شدیم... من قبل از اینکه به 
تهران برســم دستگیر شــدم و در زندان متوجه شدم که »محمد 
جــواد« در خیابان ناصر خســرو هنگام آماده کــردن بمب، بمب 
منفجر و کشــته می شود و از هشت تیمی که به داخل کشور اعزام 
شدیم 14 نفر دستگیر، یک نفر کشته و یک نفر متواری شدند... 

 قتل عام برای من عادی شده بود#
وی در پاســخ به این سؤال که چرا مشــهد را برای انجام عملیات 
انتخاب کرده است، گفت: مشــهد در آن زمان در سال 71 شاهد 
یکســری شــلوغی هایی بود که به خاطر همین، سازمان، مشهد را 
نقطه عطف خودش قرار داده بود و به قول خودشــان باید ولوله ای 
وغوغایی دوباره در مشــهد بپا می شد... به خاطر این، مشهد را به 
من پیشنهاد کردند و نقاطی به من پیشنهاد شده بود که االن بعد 
از ۲0 ماه که در زندان هســتم متوجه شدم که اگر من یک بمب 
در شهرداری و یا دادگستری منفجر می کردم، چقدر از بی گناهان 
کشته می شــدند... هدف این بود که در جاهایی که جمعیت زیاد 
اســت این بمب منفجر شــود و حتی به خود من تأکید شده بود 
زمانی بمب را در شهرداری کار بگذارم که خود شهردار هم حضور 
داشته باشــد و این نکته، مشخص کننده این بود آن زمان که اوج 
ازدحام باشــد بمب گذاری کنم... سازمان مرا در تبلیغات سوء قرار 
داده بود لذا هر کاری را برای خودم ممکن می دیدم و حتی کشتن 
و قتــل عام کردن مردم بــرای من یک چیز عــادی بود و حاضر 
بودم هر کاری بکنم تا خودم را جلو مســئوالن سازمان بهتر جلوه 
دهــم. در آن زمان مــن در برهه ای از موقعیت قــرار گرفته بودم 
که همه چیزم ســازمان بود حتی پدرم، مــادرم، خواهرم و برادرم 
شــده بود سازمان... تبلیغات ســوئی که آنجا بود تبلیغاتی بود که 
حتی به خودم می گفتند که اگر دستگیر شوی روی بدنت آبجوش 

خواهند ریخت و شالقت خواهند زد... «.

 قدس زندگی/ محمدحســین مروج کاشانی ساعت 
14:۲6 بعدازظهر روز دوشــنبه دهم ماه محرم الحرام سال 
1415 هجــری قمری، مطابق با روز عاشــورا و مصادف با 
ســی ام خرداد 1373 هجری شمسی، در حالی که رواق ها، 
صحن ها، بســت ها و اطراف مرقد و ضریح مطهر امام هشتم 
حضرت رضا)ع(، از جمعیت موج می زند و مردم برافروخته 
از عشــق و ارادت به ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبداهلل 
الحسین)ع(، غرق عزاداری و نوحه سرایی اند، صدای مهیب 
انفجار بمب، فضای روضه منوره حرم مطهر امام رضا)ع( را 
پر می کند و انفجار سهمگین، همه جا را به لرزه درمی آورد.

لحظــه ای بعــد، دود غلیظ و بوی خون در فضای سراســر 
معنوی حرم پخش می شــود و انبوه متراکم جمعیتی را که 
مشــغول مناجات و عبادت بوده و در فضایی از صمیمیت و 
اخالص، رازهای دل خود را با امام و پیشــوای بر حقشــان 

وامی گویند، درهم می پیچد.
به مناسبت بیست و ششمین سالگرد فاجعه عاشورای حرم 
مطهر رضوی در گزارشــی به بررسی انعکاس و بازتاب این 
جنایت هولناک در بعضی از روزنامه ها و نشریات آن دوران 
پرداخته ایم. گفتنی است در تهیه این گزارش، از راهنمایی 
و مســاعدت محمد نظرزاده، کارشناس ارشد تاریخ تشیع و 
کارشــناس مسئول بخش تاریخ شــفاهی در مدیریت امور 
اسناد و مطبوعات آســتان قدس رضوی بهره مند بوده و از 

نظرات وی استفاده شده است.

ضریح مظلوم#
در ویژه نامــه »ضریــح مظلوم« که به همین مناســبت در 
محرم همان ســال )1415 هجری قمری( توســط آستان 
قدس رضوی و به وســیله چاپخانــه روزنامه قدس چاپ و 
منتشــر شــد، آمده اســت: بمب در محل واقع در قسمت 
باالسر مبارک منفجر می شود و همه چیز را در هم می ریزد 
و زائران را وحشــت زده و سراسیمه می گرداند. بر اثر شدت 
انفجار که طبق نظر کارشناســان مربوط، مقدار آن معادل 
10 پونــد ماده منفجره تــی.ان. تی )TNT( بوده اســت، 
اعضایــی از بدن جمعی از زائران همچون ســر و دســت و 
پا و انگشــت جدا شــده و به اطراف محل، حتی پشت بام و 

ســقف ضریح مطهر پراکنده می شود. نه تنها سطح حرم و 
روضه منوره رضوی آغشته می شود، بلکه قطعات خرد شده 
پوســت و گوشــت زائران به همراه خون، سطح دیوارهای 
حرم مطهر به خصوص قســمت باال سر مبارک، آینه کاری 
زیر گنبد، ضریح مطهر امام)ع( و داخل آن را پوشانده و به 
خون آغشته می گرداند. بوی خون و سوختگی و دود فضای 
حریم رضوی را ماالمال می ســازد. تعــداد قابل توجهی از 
نسخ قرآن و مفاتیح، قطعه قطعه شده و خون آلود می گردد 

و چلچراغ ها در محل حادثه خرد می شوند.
مردم سراســیمه بــرای خروج به ســمت راهروها و درهای 
خروجــی هجوم می برنــد و در همین حال و بر اثر شــدت 
ازدحام، تعداد زیادی از زائران آسیب می بینند. خدام حرم که 
روز عاشــورا همگی در حرم موالی خود امام رضا)ع( حضور 
دارند، برای کمک به مردم و نجات مجروحان به داخل حرم 
می شــتابند و مردم را به بیرون حرم راهنمایی و مجروحان 

حادثه را به صحن آزادی و صحن انقالب منتقل می کنند.

 تالش برای تطهیر حرم #
و بازگشایی روضه منوره

در ادامه این ویژه نامه آمده است: شرایط ویژه پس از انفجار 
موجب گردید درهای صحن ها و حرم مطهر بسته شود؛ به 
نحوی که در ســاعات اولیه، صرفاً مسئوالن و خدام آستان 
قدس رضوی امکان ورود را داشتند. حرم مطهر و رواق های 
اطراف و صحن هــا از مردم عادی خالی بــود. اما جمعیت 
انبوه در پشــت درهای بســته بی تابانه بازگشایی حرم آقا 
امام هشتم)ع( را لحظه شماری می کردند... همزمان آیت اهلل 
واعظ طبسی، تولیت عظمای آستان قدس رضوی اعالم کرد 
حرم باید مجدداً و در اســرع وقت دایر شود و به روی مردم 
آغوش گشــاید. بنابراین با حضور قائم مقام تولیت عظما و 
دیگر مسئوالن و خدام و کارگران آستانه مقدسه و به فاصله 
کمی پس از وقوع حادثه، کار آماده ســازی رواق های حرم 
حضــرت ثامن االئمه)ع( برای زیــارت آرزومندان حضرتش 

آغاز شد.
طاقت فرســاترین و سوزناک ترین بخش کار به جمع آوری و 
تطهیر حرم از قطعات ریز ریز شده گوشت و پوست و خون 
بدن های پاره پاره شده زائرانی مربوط می شد که باقیمانده 
بدن هایشان در ظهر عاشورای حسینی، سطح بیشتر رواق ها 
همچون رواق دارالحفاظ، دارالســیاده، دارالسرور، دارالذکر، 
دارالسالم، دارالشرف، دارالسعاده و نیز گنبداهلل وردی خان، 
گنبد حاتم خانی و... و بخش وسیعی از دیوارها را پوشانده 
بود. این کار سخت و جگرسوز و شست و شو و طهارت حرم 
مطهر در طول همان شب و با زحمت بسیار انجام گرفت و 
صبح روز بعد، حرم فرزند موسی بن جعفر)ع( آماده زیارت 
و طواف عاشــقان دلســوخته و عزادار شــد و در مراسمی 
رســمی توسط تولیت عظمای آستان قدس رضوی به روی 
مردم آغوش گشود و بدین سان »پناهگاه همیشگی مردم به 

سوی آنان بازگشت«.
بدن های زخمی مجروحان و پیکر شــهیدان با وسایل نقلیه 
شــخصی و آمبوالنس هایی که به دو صحن انقالب و آزادی 
وارد شده بودند به بیمارســتان های مشهد منتقل شدند و 
آنچه از کینــه منافقان باقی مانــد، 300 تن از مجروحان 
حادثــه بودند کــه عده ای از آنــان اعضایــی از بدن  خود 
به خصوص دســت و پایشان را از دســت داده بودند و ۲7 
نفر شــهید که الی االبد مظلومیتشــان گریبانگیر دشمنان 
والیت اســت. در میان مجروحان و شــهدا، از هر سن و از 
هر قشر و طبقه ای دیده می شدند؛ پیر، جوان، کودک، زن و 
مرد. در یک کالم، عاشــورا در مشهد و در حوزه حریم منور 
رضوی حقیقتاً به عاشورایی به یاد ماندنی در تاریخ، پس از 

عاشورای حسینی تبدیل شده بود.
لحظات و حــاالت مردم در صبــح روز بعد بــرای تاریخ، 

عبرت آمیز بود و برای هر بیننده ای دیدنی.
مرد و زن، پیر و جوان، کوچک و بزرگ، همگی شــیفته و 
شــیدا، گریان و ناالن و در عین حال خشمگین و غرنده به 
حرم وارد شــدند. ضریح را در آغوش گرفتند و ضمن اظهار 
ارادت به آســتان رفیع و مقدس امــام همام حضرت علی 
بن موسی الرضا)ع(، خشــم و نفرت آتشین خویش را نثار 
دشمنان خارجی و مزدوران داخلی دین و ملت و انقالب و 

کشور خویش ساختند.

روزنامه ها چه نوشتند#
در پی وقوع جنایت هولنــاک انفجار بمب در روضه منوره 
حرم مطهر رضوی در روز عاشــورا، شخصیت های حقیقی و 
حقوقی، نهادها و سازمان های مختلف این جنایت هولناک 

را محکوم کردند.
روزنامه و نشــریات مختلف از جملــه روزنامه های قدس و 
خراسان در شماره های خود و در روز 11 ماه محرم مطابق 
با 31 خرداد  1373 متن پیام تســلیت رهبر معظم انقالب 

اســالمی، حضرت آیــت اهلل خامنه ای به مناســبت فاجعه 
بمب گذاری در حریم مطهر رضوی را چاپ کردند. نماینده 
ولی فقیه در اســتان خراسان و تولیت آستان قدس رضوی 
نیز ضمن محکوم کردن این فاجعه جنایت بار و هولناک در 
ســخنانی که در روزنامه قدس مــورخ 11 محرم مطابق با 
31 خرداد 1373 چاپ شــده است، اظهار کرد: به نظر من 
فقط می توان این جنایت را در جریان الخلیل و مســلمانان 
در حال نماز که مورد تهاجم صهیونیســت ها قرار گرفتند، 
پیدا کــرد؛ البته با این تفاوت کــه در اینجا در جوار مرقد 
مطهر و منور امامی که همواره برای روشنگری و سعادت و 

نیک بخشی جامعه انسانی تالش کرد، اتفاق افتاد... .
روزنامه خراســان در شــماره روز 31 خرداد مطابق با 11 
ماه محرم خود، متن اعالمیــه هیئت دولت مبنی بر اعالم 
عزای عمومی در کشــور را چاپ کرد. در بخشی از این پیام 

آمده است:
 ...هیئت دولت جمهوری اسالمی ایران ضمن عرض تبریک 
و تســلیت به حضور بقیه اهلل االعظم امام عصر)عج( و نایب 
بر حقش مقام معظم رهبری و مراجع و آیات عظام و مردم 
قهرمان و شــهیدپرور و سلحشــور ایران اسالمی و عاشقان 
مکتب حســینی و پیروان امام خمینی)ره( امروز سه شنبه 
31 خردادماه 1373 برای سراسر کشور و روزهای سه شنبه 
و چهارشــنبه و پنجشــنبه را برای اســتان خراسان،عزای 

عمومی اعالم می کند... .
عالوه بر این، رهبر شــیعیان پاکســتان نیز بمب گذاری در 
حرم مطهر امام رضا)ع( را اهانت به مقدسات اسالمی اعالم 

کرد. مطابق آنچه در روزنامه قدس مورخ 31 خرداد 1373 
چاپ شــده است، عالمه سید ســاجد نقوی، رهبر شیعیان 
پاکستان حادثه انفجار بمب در حرم حضرت ثامن االئمه)ع( 

را محکوم و عامالن این حرکت تروریستی را تقبیح کرد.

یک تلفن کننده ناشناس#
در گزارش مشــروح این جنایت که در نسخه شماره 1874 
روزنامه قدس مــورخ یازدهم محرم مطابــق با 31 خرداد 

1373 چاپ شده، آمده است:
...شــور و غوغا همــه جا را گرفت، صدها چشــم نگران به 
دنبال جگرگوشه های خود، جمعیت را می شکافتند، صدای 
آژیر آمبوالنس های آماده باش بیمارستان ها، فراخوان کادر 
درمانی و آمادگی مردم همیشه بیدار شهرمان مشهد برای 
کمک به مجروحان حادثه، صحنه هایی بر جای مانده از این 

حادثه ناباورانه است... .
...یک بمب نسبتاً قوی در حرم مطهر ثامن االئمه)ع( منفجر 
شــد و ده ها تــن از زائران و مجاوران مرقــد منور حضرت 
رضا)ع( را شــهید و مجروح کرد. به دنبال انفجار این بمب 
که در محل روضه منوره و در قســمت باالسر، پای ستون 
جنوب غربی مضجع شــریف حضرت رضا)ع( کار گذاشته 
شــده بود، موجی از خشــم و نفرت، سراســر شهر مقدس 
مشهد را فرا گرفت و مردم سوگوار این شهر با تمام توان به 

کمک مجروحان شتافتند.
در ادامه این گزارش آمده اســت: یک تلفن کننده ناشناس 
که خود را ســخنگوی گروهک تروریستی منافقین معرفی 

می کــرد، در تماس با دفتر خبرگزاری جمهوری اســالمی 
مشهد، مســئولیت انفجار در حرم مطهر حضرت رضا)ع( را 

به عهده گرفت.
این تلفن کننده که با لحن تند و ناســزاگویی ادعاهای خود 
را مطرح می کرد، گفته ایــن انفجار به انتقام خون آنچه او 
شهدای 30 خرداد ســازمان مجاهدین )گروهک منافقین( 
اعالم می کرد، بوده است. وی مدعی شد عملیات دیگری نیز 
در روزهای آینده علیه منافع رژیم نظام جمهوری اســالمی 

انجام خواهد داد.
ایــن تلفن کننــده با پرخاش و ناســزاگویی به مســئوالن 
جمهــوری اســالمی ایران، تلفــن را قطع کــرد. یادآوری 
می شود، دیروز مصادف با 30 خرداد، سالروز شروع اقدامات 

تروریستی منافقین علیه مردم ایران بوده است.

 به روضه منوره ثامن الحجج)ع( #
خسارت وارد شد

گزارش روزنامه قدس حاکی اســت، بر اثر انفجار این بمب 
به بخش هایی از پایه نزدیک به ضریح مطهر و بخش داخلی 

گنبد حرم مطهر خسارت وارده آمده است.
کارشناسان فنی آســتان قدس رضوی سرگرم بررسی های 
الزم برای بازسازی قسمت های آسیب دیده هستند. بخش 
درونی گنبد منور حضرت رضا)ع( که آینه کاری است بر اثر 
انفجار صدمه دیده و به نظر می رســد بخشی از مجروحان 
داخل حرم عالوه بر انفجار بمب از ریزش قطعات آینه های 
تزئینی صدمه دیده باشــند. به گفتــه منابع مطلع، در این 

انفجار به ضریح مطهر حضرت رضا)ع( صدمه عمده ای وارد 
نشده است.

اعزام هیئت ویژه وزارت کشور به مشهد#
با بررســی گزارش روزنامه قــدس آن دوران به این مطلب 
برمی خوریم: در پی جنایت منافقین در حرم مطهر حضرت 
رضا)ع( هیئت ویژه ای از سوی وزیر کشور به منظور بررسی 
وضعیت مجروحان و مصدومان حادثه دیروز، وارد مشــهد 
شــد. این هیئت که چند تن از مســئوالن و کارشناســان 
وزارت کشــور در آن حضور دارند در مدت اقامت خود در 
مشهد، ضمن بررسی وضعیت مجروحان، چگونگی انفجار و 

مسائل جنبی آن را بررسی خواهند کرد.

 دستگیری چند مظنون به انفجار بمب #
در حرم مطهر حضرت رضا)ع( 

نیروی انتظامی اعالم کرد: چند نفر که مظنون به شــرکت در 
انفجار بمب در حرم مطهر امام رضا)ع( هستند، دستگیر شده اند. 
این نیــرو تصریح کرد: ردیابی عوامل اصلــی انفجار با جدیت 
پیگیری می شود. منبع مذکور گفت: نیروی انتظامی همه توان 
خود را برای دستگیری و کشف شبکه جنایتکاران به کار خواهد 

برد.

ورود نمایندگان ویژه رئیس جمهوری به مشهد#
به منظور تسریع در اقدامات مربوط به مداوای مجروحان جنایت 
منافقیــن و حادثه بمب گذاری در حرم مطهر حضرت رضا)ع(، 

مهندس میرزاده؛ معاون اجرایی رئیس جمهور و دکتر مرندی؛ 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی وارد مشهد شدند. 
نمایندگان رئیس جمهور در زمان اقامت در مشهد ضمن نظارت 
بر نحوه درمان مجروحان، پیام تسلیت و همدردی رئیس جمهور 

را به خانواده شهدا و آسیب دیدگان ابالغ می کنند.

گفت وگو با مجروحان حادثه#
با بررسی گزارش روزنامه قدس آن دوران، گفت وگوی خبرنگار 
قدس با مجروحان این حادثه هولناک نیز به چشــم می خورد. 
خبرنگار قدس با حضور در بیمارستان های مشهد ضمن گفت وگو 
با مجروحان حادثه انفجار بمب، از نزدیک در جریان مساعی و 

تالش فراوان کادر پزشکی مراکز درمانی قرار گرفت.
خبرنــگار قدس از قول محمدرضا حیــدری، مجروحی که در 
بیمارســتان امام رضا)ع( با او گفت وگو کرده است، می نویسد: 
حدود ساعت 14/30 بعدازظهر هنگامی که مشغول زیارت بودم، 
صدای مهیبی مرا از جا کند. یک لحظه سوزش جانفرسایی در 
پاهایم احســاس کردم اما لحظه ای بعد بیهوش شدم و تا زمان 

حضور در بیمارستان متوجه چیزی نشدم.
حســینعلی رضایی، دیگر مجروح این حادثه که از ناحیه ســر 
جراحت سطحی برداشته، گفت: در زمان حادثه به همراه زهرا و 
مرضیه دو فرزند کوچکم در حال زیارت بودم که ناگهان صدای 
انفجار بلند شد و شیشه حائل بین زنان و مردان در کنار ضریح 
شکست و در پی آن جمعیت مانند امواج دریا در جست وجوی 
راه فــرار در هم گره خوردند. وی گفت: از فرزندانم که از من در 
زمان حادثه جدا شــده اند اطالعی ندارم. وی در حالی که کاماًل 
مبهوت و متحیر از این واقعه بود، گفت فردی را که هر دو پایش 

کامالً قطع شده در کنار خود مشاهده کرده است.
یک خواهر ترک زبان نیز یادآور شــد پیش از انفجار، نور بنفش 
پررنگی را دیده است که فضای حرم مطهر را کامالً تاریک کرده 
بود. وی گفت: در کنار من افرادی که با دست و پای قطع شده 

به شهادت رسیده بودند، دیده می شدند.
جواد حقیقی که از شیراز برای زیارت مرقد مطهر امام رضا)ع( 
به مشهد آمده، گفت: بیشــتر شهدای این واقعه در حین نماز 
جان خود را از دست دادند. وی افزود: به دنبال این حادثه، تعداد 
زیادی قرآن، کتاب های دعا و زیارت نامه آغشته به خون در روضه 

منوره پراکنده بود.
زینب صابری اهل ســاری که پسرش در این واقعه به شهادت 
رسیده و شوهرش نیز زخمی شده است، معتقد است منافقین 
بار دیگر با این جنایت آشکار اعالم کردند پیرو یزید و شمر و سایر 

دشمنان اسالم هستند.
محمد مجاب، اســتاد دانشــگاه و از مجروحــان حادثه که در 
بیمارستان قائم مشهد بستری است، گفت از وضعیت فرزند پنج 
ساله خود که در زمان انفجار بمب، وی را همراهی می کرده است، 
بی خبر است. وی گفت: نمی توانم صحنه های هولناک جنایت 

امروز را تشریح کنم.

 انفجار، 25 شهید و 290 مجروح #
بر جای گذاشته است

در گــزارش روزنامه قدس به آخرین آمار از تعداد شــهدا و 
مجروحان این حادثه جنایت بار نیز اشاره شده است. مطابق 
این گــزارش، بلندیان، نماینده وزیر کشــور که به منظور 
نظــارت بر روند عملیات امدادرســانی به مجروحان حادثه 
انفجار به مشهد سفر کرده، تعداد شهدا و مجروحان حادثه 
تا ساعت ۲3:30شــب حادثه را ۲5 شهید و ۲۹0 مجروح 

اعالم کرد و افزود: حال تعدادی از مجروحان وخیم است.

 روز چهارشنبه همه با هم #
در تشییع شهیدان حرم دوست

با ادامه بررسی گزارش روزنامه قدس از این حادثه هولناک 
و جنایت آمیز، به تاریخ تشــییع پیکر مطهر شــهیدان این 

فاجعه برمی خوریم، آنجا که این گونه آمده است: 
مردم مؤمن و خداجوی شهر شهیدپرور مشهد، بار دیگر در 

صفوفی فشرده، دفتر مشایعت شهیدان خود را ورق خواهد 
زد... در روز چهارشنبه )مطابق با اول تیرماه 73 و دوازدهم 
محرم( بار دیگر مشــهد برای تشــییع گروهی از پاک ترین 
امت محمد رســول اهلل)ص( بر پا خواهد خاست و بانگ اهلل 
اکبر ســر خواهد داد. همه با هم در بدرقه الله های ســرخ 
مکتب حسین و جان باختگان ظهر عاشورای کربالی ایران 

حاضر خواهیم شد.

اسامی تعدادی از مجروحان حادثه بمب گذاری #
در حرم مطهر

در پی تالش خبرنگاران قدس برای دسترســی به اســامی 
مجروحان و شهدای حادثه بمب گذاری در حرم مطهر رضوی 
تا ساعت 11:30 دیشــب )روز عاشورا( اسامی 63 مجروح و 

یک شهید در اختیار روزنامه قدس قرار گرفت.
محمد اطراف 7 ساله شهید، سکینه محمدی 40 ساله فرزند 
محمود، علیرضا اشراف 18 ساله فرزند عباس، شبنم درخشی 
5 ساله فرزند مسعود، حسن ارجمند 65 ساله، احمد یزدانی 
60 ســاله فرزند غالمرضا، حاج علی عزیزی 70 ساله فرزند 
علیجان، هادی نجفی 10 ســاله فرزند محمد، مجهول الهویه 
مرد 45 ساله، مجهول الهویه پسربچه 6 ساله، مجهول الهویه 
مرد 30 ساله، حمیده قاسمیان 3 ساله فرزند قاسم و... و بقیه 
اسامی که در گزارش روزنامه قدس به آن ها اشاره شده است.

تشییع شهدای عاشورای رضوی#
روزنامــه قدس در گزارشــی در نســخه شــماره 1876 
خــود مورخ دوم تیرماه ســال 1373 مطابق با ســیزدهم 

محرم الحرام می نویسد:
از بی سابقه ترین تشییع تاریخ مشهدالرضا حاکی است پیکر 
پاک ۲4 شــهید مظلوم فاجعه دردناک و جانســوز هتک 
حرمت حرم مطهــر حضرت ثامن االئمه)ع( که به دســت 
جنایتکار منافقان کوردل در روز عاشــورا و در جوار مضجع 
منور رضوی به لقاءاهلل پیوستند، صبح دیروز باشکوه خاص 

و کم نظیری در مشهد مقدس تشییع شد.
پیکــر گلگون کفــن این عزیــزان از مقابل بنیاد شــهید 
در مســیر بولوار و چهارراه شــهید مــدرس )چهار طبقه 
ســابق(، خیابان های شــهید دیالمه و خسروی نو و میدان 
بیت المقدس )فلکه آب ســابق( به طرف بــارگاه نورباران 
رضــوی بر دوش ده ها هــزار تن از زائــران و مجاوران آقا 

علی بن موسی الرضا)ع( تشییع گردید.
در ادامــه این گزارش آمده اســت: پیکــر مطهر و به خون 
خفته شهدای مشهدی پس از طواف مرقد مطهر هشتمین 
پیشوای شیعیان حضرت علی بن موسی الرضا)ع( بر اساس 
موافقت تولیت آســتان قدس رضوی به صورت رایگان در 
صحن جمهوری اســالمی حرم مطهر به خاک سپرده شد 
و شــهدای زائر نیز به شهرستان های مربوط انتقال یافتند و 
پیکر عالم مصطفی، زائر پاکســتانی هم به کشورش انتقال 

خواهد یافت.
اکنون و در بیست و ششمین سالگرد فاجعه هولناک انفجار 
بمب در بارگاه مطهر رضوی که در روز عاشــورا و به دســت 
جنایتکار منافقین کوردل به وقوع پیوست یاد و خاطره همه 
شهیدان گلگون کفن این جنایت کم نظیر را گرامی می داریم.

مروری بر فاجعه انفجار بمب در حرم مطهر رضوی در سال 1373 هجری شمسی

عاشورای 1415

برش

بر اثر شدت انفجار که طبق نظر کارشناسان 
ماده  پوند   10 معادل  آن  مقدار  مربوط، 
منفجره تی.ان. تی )TNT( بوده است، اعضایی 
از بدن جمعی از زائران همچون سر و دست 
و پا و انگشت جدا شده و به اطراف محل، 
حتی پشت بام و سقف ضریح مطهر پراکنده 

می شود

برش

نماینده وزیر کشور که به منظور نظارت بر 
روند عملیات امدادرسانی به مجروحان حادثه 
انفجار به مشهد سفر کرده، تعداد شهدا و 
مجروحان حادثه تا ساعت 23:30شب حادثه 
و  کرد  اعالم  مجروح   290 و  شهید   25 را 
افزود: حال تعدادی از مجروحان وخیم است

گزارشتصویری

س
قد

یو 
رش

ا: آ
س ه

عک

 پیام رهبر معظم انقالب 
jدر پی انفجار بمب در حرم امام هشتم

بخش هایی از پیام تسلیت تولیت وقت آستان 
قدس رضوی ، مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی 
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آن روزها

باز نشر یک گزارش قدیمی 
j خادم ابدی آقا امام رضا

یک سال بعد از بمب گذاری حضور در منزل یکی از شهیدان این واقعه و 
گفت وگو با همسر شهید را از قلم گزارشگر روزنامه قدس بخوانید:

خیابان نسترن#
از بولوار ملک آباد به خیابان نســترن می رسم. چشمانم در جست وجوی 
خانه ای آشناست. خانه ای که بوی عطر فضیلت می دهد، همان عطری که 
در هنگامه عاشورای گذشته، فضای حرم رضوی را پر کرده بود عطری که 
از خون پاك زائران و عزاداران آقاعلی بن موسی الرضا)ع( به مشام می رسید.

آدرس را یک  بار دیگر مرور می کنم. درست آمده ام، منزل شهید »جلیل 
ملکیان« همین جاست. عطر الله به مشامم می رسد. در که می زنم، زهرا، 
یکی از پنج یادگار پدر، با لبخندی صمیمی به استقبالم می آید. در اتاق، 
نگاهم به تصویر درون قاب ثابت می ماند. مهربان و باصالبت اســت. زهرا 

می گوید: عکس باباست.
لحظه هــا می گذرند، در افکار خویــش غوطه ورم که خانــم خانه از راه 
می رسد. شــکیبا و باوقار کنارم می نشیند. می گوید: »پسرعمه ام بود. در 
خانواده ای مذهبی و روحانی بزرگ شــده بود و از همان کودکی با نماز و 
قرآن انس و الفت داشــت. آرزو داشت بچه ها نیز با کتاب آسمانی پیمانی 
ناگسستنی داشته باشند. همواره با آن ها از احترام به بزرگ ترها و تحصیل 
علم می گفت. بی تکلف و صمیمی بود. مهربانی اش زبانزد تمام فامیل شده 
بود. جبهه که بود، در نامه هایم به او از تنهایی گله کردم و او نوشت: دلت 
را جای دل خانواده شهدا بگذار، اگر شهادت نصیبم شد که بسی سعادت 
و اگر برگشــتم، مشکالت زندگی را با هم تقسیم می کنیم« و همین کار 

را هم کرد.
برای چند ثانیه نگاهش را به زمین می دوزد، ســکوتی سنگین فضای 
اتاق را پر می کند و من می اندیشــم دل او اســت کــه با دل خانواده 
شــهدا گره خورده... می خواهــد ادامه بدهد اما صدایــش می لرزد... 
قطره های اشک مانعش می شوند...لحظه ای بعد ادامه می دهد: »هنوز 
فکر می کنم همسرم اینجاســت و من آخرین روزها را قبل از سفری 
طوالنی با او ســپری می کنم. آخر او عاشق امام هشتم)ع( بود. عاشق 
خادمی حضرت... همیشــه می گفت آرزویم این اســت که خادم امام 
رضا)ع( باشــم و زمانی که فهمیدم شهید شده، دانستم که به آرزوی 

ابدی خودش رسیده است«.

آن ظهر عاشورایی#
آن روز همســرم مثل هر عاشــورا بعد از نماز 
صبح »زیارت عاشورا« خواند و قبل از ساعت 
10 صبح، در مراسم عزاداری حسینی، منزل 
یکی از آشنایان )شهید اعتمادی( شرکت کرد. 
در بازگشت، در حرکاتش چیز عجیبی دیدم. 
یک نوع بی قراری و عجله... برای ظهر عاشورا 
دعوت داشــتیم اما گفت می خواهم به حرم مشــرف شوم... هرکس 

می خواهد با من بیاید باید زودتر حاضر شود!
همان موقع خواهرم از راه رســید تا ما را در رفتن به جایی که دعوت 
داشتیم، همراهی کند. از شوهرم خواستم تا او هم با ما بیاید اما گفت 
خودتان بروید، من قصد زیارت کرده ام. امام رضا)ع( مرا طلبیده است. 
بهترین زمان برای خواندن زیارت عاشورا، ظهر عاشوراست. می خواهم 

در حرم آقا آن را بخوانم.
چند ساعت بعد به خانه برگشتیم اما او برنگشت... نگران شدم. پسرم 
آمــد و فریاد زد: مادر! یکی از همســایه ها  می گویــد: در حرم بمب 

گذاشته اند.
دیگر نفهمیدم چگونه خود را به کوچه رساندم. وقتی راوی خبر قیافه 
پریشان مرا دید، به قصد آرام کردنم گفت: ناراحت نباشید، گویا بمب 
در قســمت باال سر حضرت منفجر شــده است... قلبم فرو ریخت. در 
دل گفتم:  ای وای! همان جایگاه همیشگی همسرم... به خانه دویدم... 
تلویزیون را روشــن کردم...بوی عزا پیچید... بــا کمک اقوام تا نیمه 
شــب بیمارستان ها را زیر پا گذاشــتیم، اما جلیل بین مجروحان هم 
نبود. درمانده شــده بودم. سرانجام مردهای فامیل به حرم رفتند. در 
بازگشــت با چهره های اندوهگین گفتند: باید تا فردا به انتظار نشست 

جست وجو بی حاصل بود.
فــردا، اطرافیان عکس شــهیدان حادثه را در روزنامــه قدس دیده 
بودند، اما به من هنوز چیزی نگفته بودند، جرئت نمی کردم به ســراغ 
روزنامه ها بروم. نزدیکانم گفتند: قرار اســت عکس شهدا را در معراج 
شــهیدان به رؤیت خانواده ها برسانند و من راهی معراج گل های پرپر 
شدم و می رفتم، اما هنوز آخرین انوار امید در دلم کورسو می زد...همه 
فامیــل مرا همراهی می کردند و من مبهــوت بودم که چرا می آیند؟ 
می گفتند: ماهم نگرانیم و دائم از صبر و تحمل در برابر بالها ســخن 
می راندند... یکی از افراد فامیل، نزدیک معراج دیگر نتوانســت غمش 

را پنهان کند. 
ماتمزده گفت: خاله! حاج آقا شهید شدند. 

از این پس شــما مسئولیت ســنگینی بر دوش داری... در حالی که 
نگاهش می کردم، همه جا جلو چشمم تیره و تار شد و قدم هایم یارای 
همراهی ام را نداشــتند...اکنون پس از گذشت یکسال، حس می کنم 
برای ایفای مسئولیت خویش باید همچنان استوار و مقاوم باشم، چرا 

که خدا بندگانش را به صبر دعوت کرده است...«.

 قدس زندگی/ زهره کهندل ظهر عاشورای 
26 ســال پیش، مشــهد رنگ خــون گرفت. 
انفجــار بمبی در حرم مطهــر امام رضا)ع( در 
میــان عزاداران حســینی، داغی ســنگین بر 
دل مردم ایران و شــیعیان جهــان نهاد. این 
بمب گذاری در قســمت باالی سر ضریح انجام 
شد و بر اثر این انفجار، 26 نفر از هموطنانمان 
که در میان آن ها هموطنان ســنی هم حضور 
داشتند به شهادت رسیدند. همان زمان اعالم 
شد این بمب گذاری توسط سازمان مجاهدین 
خلق و با هدف اختالف افکنی میان شــیعه و 
سنی انجام شده اســت. اگرچه سال ها بعد از 
این ماجرا، ابهام ها و روایت های دیگری درباره 
این اتفاق مطرح شد، اما تا کنون مستندسازی 
برای روشن شدن این ماجرا از منظر تحقیقی 
به موضوع نپرداخته اســت. هاشم مسعودی، 
تهیه کننــده و کارگردان فیلم های مســتند با 
بیان اینکه مســتندهای کمی درباره عاشورای 
خونین حرم امام رضا)ع( ساخته شده است، به 
خبرنگار می گوید: در گذشــته چندین مستند 
با این موضوع ساخته شــده که معموالً شرح 
ماجرا داده اند و با دید تحقیقی به موضوع ورود 
پیدا نکرده اند. اگرچه خود من چندماه درگیر 
پژوهــش روی این موضوع برای ســاخت یک 
مستند بودم، ولی به خاطر اینکه هزینه تولید 

آن تأمین نشد، کار متوقف ماند.
او درباره اینکه چرا ســاخت مســتندی با این 
موضوع برایش اهمیت داشــته، خاطرنشــان 
می کنــد: می خواســتم بــه حضور شــهدای 
اهــل ســنت در میان شــهدای ایــن حادثه 
خونین اشــاره کنم، بحث وحدت اســالمی را 
 پررنــگ کنم و نــگاه وحدت آفریــن به ماجرا 

داشته باشم. 
وی با بیــان اینکه تولید مســتندش به دلیل 
تأمین نشــدن هزینه ســاخت، متوقف شــد، 
یادآور می شود: بنا داشتم روی این موضوع کار 
ویژه ای انجام دهم و این کار ویژه نیاز به هزینه 
ویژه تری داشت، ولی سرمایه گذار می خواست 
در حد یک مســتند معمولی ساخته شود که 

قبول نکردیم و کار متوقف ماند.

حمایت نمی شود#
مســعودی با بیان اینکه ایــن ماجرا همچنان 
دارای ابهام هایی است، خاطرنشان می کند: خأل 
مستند تحقیقی درباره عاشورای خونین حرم 
مطهر رضوی احساس می شود. مستندهایی که 
این پرونده را بازگشــایی کنــد و به ابهام های 
آن بپردازد، نداریــم. معموالً ماجراهایی که به 
مسائل امنیتی گره می خورد مسکوت می ماند 
چــون نهادهای اطالعاتــی و امنیتی هم باید 
اجازه پرداختن به چنین موضوعاتی را بدهند. 
به باور او، ســاخت چنین مستندهایی حرکت 
بر لبه تیغ اســت، چون بایــد جانب انصاف و 
صداقت رعایت شود. این مستندساز می گوید: 
گاهی هم ممکن اســت دو سال از عمرتان را 
صرف کنیــد ولی اجازه پخــش ندهند و کار 
توقیف شود که ضربه سنگینی به گروه سازنده 

می خورد. خود من می خواستم از منظری به ماجرا 
بپردازم که هم کمتر به آن پرداخته شــده و هم 

اینکه احتمال توقیف آن کم باشد. 
وی درباره اینکه چرا مستندسازان تمایل و رغبت 
به پرداختن این موضوعات ندارند، توضیح می دهد: 
احتمال توقیف و عدم تأمین بودجه از جمله دالیل 
است ضمن اینکه ســاخت چنین مستندهایی، 
پروسه تحقیقاتی بســیار دشواری دارد و حساس 
اســت و همچنین چند دهه از آن ماجرا گذشته 

است و شاید خیلی دغدغه مستندسازان نباشد. 
مسعودی درباره اینکه چرا با وجود گذشت چند 
دهه اما ماجراهای دهه 60 برای مستندســازان 
جذاب اســت، می گوید: نقاط مبهمی که درباره 
وقایع آن ســال ها وجود دارد ســبب می شــود 
مستندسازان به سراغ آن موضوع ها بروند ضمن 
اینکه نهادهایی هستند که برای این موارد خرج 
کنند، ولی درباره عاشــورای خونین حرم مطهر 

رضوی، حمایت نمی شود.

مستند به مثابه سند تاریخی#
او معتقد اســت اولویت بسیاری از مستندسازان 
پرداختن بــه موضوع های مهم و مبهم اســت، 
ولــی موانع زیــادی پیش رو دارنــد که یکی از 
آن ها دسترســی به شــاهدان ماجرا و مسئوالن 
وقت اســت. ممکن اســت برخی از این افراد به 
ویژه مســئوالن وقت، بنا به دالیلی جلو دوربین 
نیایند و این موجب می شــود روند پرونده ناقص 
بماند. دسترســی به آرشــیو ماجرا و بروکراسی 

هماهنگی ها نیز مستندساز را دلسرد می کند. 
مســعودی یادآور می شــود: اگر به این ماجراها 
پرداخته نشــود ممکن است کســانی که از این 
اتفاق اطالعاتی دارند که گفته نشــده است، از 
دنیــا بروند و حرف هایی ناگفته بماند کما اینکه 
در حوزه دفاع مقدس هم چنین شــده است و 
بســیاری از کســانی که باید شناخته می شدند 
و حرف های مهمی برای گفتن داشــتند از دنیا 

رفته اند و درباره آن ها کاری نشده است.
این مستندســاز تأکید می کند: ضرورت دارد به 
ایــن ماجراها به ویژه حادثه عاشــورای خونین 
حــرم مطهر امام رضــا)ع( پرداخته شــود و از 
مستندســازان تحقیقی حمایت شــود تا نقاط 
مبهم این ماجرا روشن شود. متأسفانه نهادهای 
فرهنگی، نگاه کارمندمحور به ماجرا دارند، فقط 
می خواهند این موضوع ها را از سرشان باز کنند و 

نگاه تحقیقی به ماجرا ندارند. 
او می گوید: اگر حمایت شود و برای ساخت چنین 
مستندی به ما زمان بدهند یعنی نگویند دو هفته 
دیگر که مثاًل سالگرد شهدای عاشورای خونین 
حرم است باید کار را تحویل دهید. برای ساخت 
اثری با پایه تحقیقاتی اعالم آمادگی می کنم چون 
ایــن موضوع ها نیاز به تحقیق و پژوهش دارند و 
پروســه تحقیقاتی آن ها حداقل یکســال زمان 
می برد. باید از شــاهدان ماجرا و مسئوالن وقت 
مصاحبه گرفته شــود، از دل مصاحبه ها و اسناد 
به جا مانده، ســرنخ ها را بدســت آوریم و دنبال 
این ســرنخ ها برویم. نمی توان نگاه سربازکنی به 
ماجرا داشت. این مستندها، سند تاریخی هستند 
و همچون تاریخ شفاهی اهمیت دارند، چون ما 

نسبت به پرسش های آیندگان مسئول هستیم.

برش

درباره  تحقیقی  مستند  خأل 
مطهر  حرم  خونین  عاشورای 
می شود.  احساس  رضوی 
پرونده  این  که  مستندهایی 
ابهامات  به  و  کند  بازگشایی  را 
معموالً  نداریم.  بپردازد،  آن 
ماجراهایی که به مسائل امنیتی 
می ماند  مسکوت  می خورد  گره 
چون نهادهای اطالعاتی و امنیتی 
هم باید اجازه پرداختن به چنین 

موضوعاتی را بدهند
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طو قی
 قدس زندگی/ فاطمه عامل نیک »طوقی« یکی یکدانه 
کفتر جلدش را زیر پیراهنش پنهان می کند و تندی از پشت بام 
می دود ســمت راه پلــه، دکمه های پیراهــن را از هول تا به تا 

می بندد.
ســه چهار پله آخری را جست می زند و خودش را می رساند 

به داالن خانه که صدای بی بی از پشت یقه اش را می چسبد:
- کجا با این عجله ممد جواد؟!

محمدجواد سرش را برمی گرداند سمت بی بی که لچک سبز به 
سر بسته و با قلیان و بادبزن توی درگاهی نشسته و تیز نگاهش 

می کند، همان طوری نیم رخ جواب می دهد:
- می رم زیر بازارچه پیش بچه ها

بی بی نی قلیان را از گوشــه گونه پر چروکــش برمی دارد و 
می گذارد کنار لبش و پیش از کشــیدن می گوید: »ایشاال که 

همین طوره«
طعنه بی بی را شنیده و نشنیده از داالن می زند بیرون و مثل 
کبوتری که در النه را پیش رویش باز کرده باشند، پر می کشد 
توی کوچه. صدای کل کل قلیان بی بی هم بدرقه اش می کند.

همه کوچه را تا زیر بازارچه یک نفس می دود. طوقی پر بسته 
زیر پیراهنش جم هم نمی خــورد. هر پیچ را که رد می کند، 
دستی روی پیراهنش می گذارد و زبان بسته تکانی می خورد. با 

هر تکان طوقی لبخند او هم بزرگ تر می شود.
می داند بازارچه را که رد کند کار تمام است. از دیروز که کفتر 
بیچاره سرگیجه گرفته تیمور رفته توی کوکش، هی می گوید: 
»ممد جواد این یکی هم بوی کبابش بلند شده! ببین سرش 
تاب می خوره! مریضه باس از بقیه جداش کنم. یا باید کبابش 
کنی یا بدی من ســرش رو بکنم و بنــدازم جلو گربه ها!« از 
این فکر دلش آشــوب می شد. خوش نداشت این یکی هم به 
سرنوشــت بقیه دچار شود. نیمه راه بازارچه دم دکان میرزا پا 
سبک می کند که »میرزا قد یه کفتر دون می خوام« میرزا در 
جوابش می گوید: »علیک ســالم جوون، بذار اول کار خانم رو 
راه بنــدازم«، بعد رو می کند به دختر جوان و می گوید: »حاال 
چقدر نذر داری؟« دختر جوان دستش را از زیر چادر مشکی 
به همراه کاسه آبخوری برنجی حرم بیرون می آورد و می گوید: 
»قد همین کاسه کافیه! می برم واسه کبوترهای حرم« میرزا 
می خندد: »خب شما حاال که به مراد دلت رسیدی بیشتر بخر 
و ببر« زن جوان رویش را تنگ تر می گیرد و می گوید: »چشم! 

هنوز که سربازیش تموم نشده و برنگشته ولی چشم!«

 
از بازارچه تا حرم راهی نبود، منتها توی محل همه دوست و 
آشنا بودند و می توانستند ردش را به تیمور خبر بدهند. بازارچه 

را که رد می کرد، می دانست توی خیابان سر سر است و پا پا! 
می توانست بین یکی از هیئت ها که می رفتند به آقا سرسالمتی 
بدهند، خودش را گم و گور کند آن وقت کی تیمور می توانست 
بین آن همه سینه زن و زنجیرزن او را پیدا کند و طوقی را یکی 
یکدانه کفترش را پس بگیرد. پیچ آخر را که رد کرد، هیئتی را 
دید که مثل او به سمت خیابان می رفتند. اول از همه پرچم و 
بیرقشان بود که جلو می رفت و پشت سر یک وانت که بلندگو 
و نوحه خوان سوارش بود. بعد یک دسته از سینه زن ها و پشت 
سرشان طبل و سنج و دوباره سینه زن ها و آخر سر هم زن ها و 

بچه ها که پی هیئت می رفتند و اشک می ریختند.
محمدجواد خودش را انداخت بین جمعیت و با دست صورتش 
را پوشــاند. نوحه خوان می گفت: »امشب من هم مسافرم تو 
کجایی برادرم« محمدجواد با صدای طبل دلش تکان می خورد 
و با نوحه خوان تکرار می کرد. از الی انگشت های دستش مردم 
را می پایید. 10 قدمی قاطی زن ها و بچه ها به همان شکل رفت. 
خیالش تخت بود نجات پیدا کرده که یکمرتبه متوجه شد یک 
دختربچه با چادر رنگی بدجوری به او زل زده اســت. بس که 
به فکر اســتتار بود، طوقی را پاك از یاد برده بود. ناقال سرش 
را از الی دکمه های تابه تای محمدجواد بیرون آورده و به این 
طرف و آن طرف کله می کشید. محمدجواد جلدی کله طوقی 
را برگرداند ســرجایش و به دختربچه اشاره ای کرد که هیس! 

نیم وجبی خنده ای کرد و چادر گلدارش را بیشتر جلو کشید و 
رویش را از محمدجواد برگرداند. باالخره به میدان رسیده بودند.

خودش را از جمعیت بیرون کشید و به سمت حرم دوید.

 
کلی حســاب و کتاب کرده بود و کلی نقشه کشیده بود که 
هر جوری هست زبان بسته را برساند حرم آقا و رهایش کند. 
با خودش گفته بود چه وقتی بهتر از ظهر عاشورا که همه جا 
شلوغ است و همه زوارها می آیند حرم. مخ مخ همین فکر ها 
بود که مقابل دم و دستگاه تعزیه بی هوا خورد به مرد مقابلش و 
نقش زمین شد. پیرمرد شمرخوان آمد باالی سرش و دستش 
را دراز کرد که »پاشــو جوون، حواست کجاست؟!« کنارش 
پسربچه ای با لباس سبز عربی می خندید و می گفتند: »شمر 
کفترش رو ببین!« شــمر همان طور که خم شده بود و خاك 
لباس محمدجواد را می تکاند، گفت: »کجا با این همه عجله 
پسرجان؟!« محمدجواد دستپاچه سعی می کرد خودش را از 
دست شمر رها کند، طوقی را دو دستی چسبیده بود و جویده 
جویده جواب می داد: »هیچی به خدا آقا کاری نکردیم. جایی 
نمی رم. می خواستیم بریم زیارت« شمر گفت: »باشه بابا حاال 
این همه هول و وال نداره ما هم داریم با این طفل های مسلم 
می ریم حرم.« طفالن مســلم دوباره می خندند و می گویند: 

»آره شبیه عباس هم می یاد، هنوز نوبت ما نیست گفتیم بریم 
سالمی بدیم و برگردیم«.

برای خودشان شده بودند یک کاروان جمع و جور! محمدجواد، 
شــبیه حضرت عباس، طفالن مسلم و شمر با طوقی که زیر 
لباسش بال بال می زد آن قدر محکم چسبانده بود به سینه اش 
که انگار صدای قلبش با صدای قلب طوقی قاطی شــده بود. 
پایشــان که به باب الرضا رسید. دختربچه را با چادر گلدارش 
دید که به او لبخند می زند. کاروان آن ها هم به حرم رســیده 
بود. یک لحظه فکر کرد زن جوان چادری و کاسه برنجی اش 
را هم دیده، با خودش گفت انگار همه اهالی بازارچه آمده اند، 
حرم. رو به گنبد گفت: »ســالم آقا! طوقی رو آوردم هواش رو 
داشته باشی« شمر دستی به زمین کشید و به سینه اش زد. 
شــبیه حضرت عباس هم کاله پردارش را گذاشت روی سر 
محمدجواد و گفت: »نترس قاطی جمعیت هیچ کس حواسش 
به تو و کفترت نیست، رفتیم داخل یک گوشه ای رهایش کن« 
محمدجواد کالهخود سبز را روی سرش جابه جا کرد و سعی 
کرد لبخند بزند. انگار محض حرف های شبیه عباس آرام شده 
بود و دلش قوت گرفته بود. برای همین زیر طاقی ایوان طال که 
طوقی را رها کرد، پلکش نلرزید. آب توی دلش تکان نخورد. 
طفالن مســلم و شبیه عباس برایش دست تکان دادند. شمر 
گفــت: »خب حاال برویم داخل دیگر بابا! ندیدیمت حاللمان 
کن« طفالن مســلم جلوتر رفته بودند. گفته بودند می رویم 
باالی سر حضرت! بین جمعیت رفت تو، پایش که به در طال 
رسید مثل شبیه حضرت عباس سرش را گذاشت روی در و 
گفت: »با اجازه! ببخشید که تنم بوی کفتر می ده« سرش را از 
روی در برنداشته بود که زمین زیر پایش لرزید. یکمرتبه چیزی 
توی سینه اش ترکید. صدایش آن قدر بلند بود که گوش هایش 
از کار افتاد. بعد سرش تاب برداشت و محکم خورد زمین! اول 
خیال کرد تیمور اســت که ردش را گرفته و ناغافل خوابانده 
پس گردنش! بوی ســوختگی می آمد. انگار تیمور طوقی را 
کباب کرده باشد. شــمر دورتر با لباس سرخ انگار خودش را 
می زد. مثل وقتی که تیمور لگد می زد به قفس پرنده ها همه 
چیز به هم ریخته بود. کفترها را می دید که تیمور تکه تکه شان 
می کرد. همه جا خون بود. بی بی می گفت: »دســتت بشکند 
تیمور این قدر این بچه را محکم نزن« ســرش تاب می خورد. 
بی بی دوباره گفت: »واینســتا بچه همین طور کتک بخوری، 
فرار کن« نتوانســت جم بخورد، انگار تیمور سنگ های مرمر 
را گذاشــته بود رو تنش! داغ شده بود، همه جا داشت کم کم 
تاریک می شد که چشمش به شبیه عباس افتاد. بینشان خون 
بود. شــبیه عباس که بهش لبخند زد، چشم هایش را بست. 

سینه اش هنوز بوی کبوتر می داد.

داستان

یک مستندساز در گفت وگو با قدس مطرح کرد

درباره عاشورای خونین رضوی مستند تحقیقی نداریم

یادی از شهدا
شهید علی احمدی متولد ۱۳۱۵ 

قدس زندگی: همسر شهید به خبرنگار نشریه »حرم« 
گفته است: قبل از شهادت و جدا شدن از ما برای رفتن 
به اطراف ضریح شــور و حال خاصی داشت که برایم 
عجیب بود، مثل اینکه می دانســت... آری می دانست 
برای مردی که در روستا زاده شد و نان از آب و درخت 
و زمین می گیرد، حجاب دل کنار می رود، برای مردی 
که مداح اهل بیت)علیهم السالم( است و در اوقات غیر 
کاری خود به رفع نیاز دیگران می پردازد و در روســتا 
هم او را به دیده عشق و احترام می نگرند، زندگانی بعد 

زندگی دنیوی روشــن است، پس باید ایمان آورد به آگاهی شهدا و به راه آن ها، 
شــهید احمدی برای پیمان با ائمه هدی و عزاداری سرور شهیدان در 73/3/27 
عازم مشهد می شود و روز عاشورای حسینی پس از مداحی و راز و نیاز با خدایش 
دخیل ضریح امام مهربانش می شود تا اجر شهادت برد... و این را با تکه های بدن به 

گواهی می نشیند شهید می دانست، شهید می داند... شهید همه جا حاضر است...

شهید رضا آقاجانی متولد ۱۳۲۸ 
قدس زندگی: ویژه نامه »عاشــورای حرم رضوی« 
درباره این شــهید نیز از قول همســرش نوشته بود: 
افتخارش معلمی بــود نه فقط بــرای بچه ها، برای 
زندگیمــان، برای من، بــرای بچه هایمــان... ارادت 
عجیبی به ائمه اطهار)علیهم الســالم( و به خصوص 
امام هشتم)ع( داشتند. پنجشنبه ها باید به زیارت آقا 
می رفتند و بارها و بارها می گفتند قدر امام رضا)ع( و 
افتخار همجواری ایشان را بدانید. من و بچه ها بدون 
ایشان احساس تنهایی عجیبی داریم، وقتی به سفر 

مکه مشرف شده بودند، بچه ها روزها را با انگشت می شمردند، بچه ها به ایشان 
خیلی عادت داشتند خیلی جسور بودند. صبح زود عاشورا رفتیم روضه، به خانه 
که آمدیم غسل عاشــورا کردند و به خدمت عزاداران مشغول بودند ساعت 10 
خداحافظی کردند و به سمت حرم رفتند...بچه ها هنوز با انگشت های کوچکشان 

روزهایی را که پدرشان به زیارت رفته اند  می شمرند... .

شهید حاج رحیم خوش گفتار ۶۸ ساله
قدس زندگی: ویژه نامه »عاشورای حرم رضوی« 
که حدود سه ماه بعد از واقعه بمب گذاری در حرم 
مطهر توسط نشریه »حرم« به چاپ رسیده بود، با 
انتشــار تصویری از این شهید درباره او نوشته بود: 
مگر می شود در شــهر حضرت معصومه)س( زاده 
شوی، در شهر رضای معصوم افتخار خدمت مداوم 

پیدا کنی، پدر شهید بشوی و بعد... 
مگر می شــود این گونه بیایی و ســاده بگذاری و 
بگذری!؟ همسرت پس از ۵0 سال زندگی مشترك 

می گفت تــو هیچ وقت خانه نبودی و روز عاشــورا گفته بودی می روم ولی 
خیلی دیر برمی گردم. 

منافقیــن  توطئــه  دچــار  کــه  نیامــدی...  دیگــر  و  رفتــی  امــا 
 شــدی... امــا نــزد شــهدا رفتــی، نــزد فرزنــد شــهیدت... مــا را هم 

شفاعت کن... .

ویژه جنایت انفجار حرم مطهر در روز ویژه جنایت انفجار حرم مطهر در روز 
عاشورای عاشورای 13731373توسط گروهک منافقینتوسط گروهک منافقین
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