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روزی که مغز هیتلر یخ زد!

آتشنشانیمشهدکهدرسال 1302ویکسالزودتر از تهران شکلگرفت،طیدورانطوالنیفعالیتخود،باوجودمشکالتوکمبودهایمتعدد
خدماتفراوانیبهمردمارائهودراین راه،شهیدانفداکاری راتقدیمکرد هاست

جواد نوائیان رودسری – همانطور که ضرورت
وجود نهادی برای اطفای حریق و امدادرسانی به
شهروندان در مواقع ضروری برای ما یک موضوع
حیاتیومهمتلقیمیشود،اجدادمانهماهمیت
وجــود چنین نهادی را حس میکردند؛ یعنی
معتقدبودندباالخرهبایدارگانیباشدکهدرچنین
زمانهایی به دادشــان برسد و نجاتشان دهد؛
منتها تا وقتی که به شکل رسمی ،سازمانی به
نام آتشنشانی در ایــران و به تبع آن ،در مشهد
شکل بگیرد ،زمــان زیــادی الزم بــود .ظــاهــر ًا تا
پیش از انقالب مشروطه ،وظیفه آتشنشانی
را در شهرها ،نظامیان برعهده داشتند؛ حتی
سازمانی ب ه نام «اطفائیه» وجود داشت که وظیفه
آتشنشانیامروزیراعهدهداربودوبهنیروهایش،
«اطفائیهچی»میگفتند.افراداینسازمان،بخشی
ازنیروهایانتظامیشهریبودندکهدرزمانهای
دیگر،بههمانامورپاسبانیونگهبانیدرگذرهای
شهری یا مکانهای خاص اشتغال داشتند و در
صورتوقوعحادثه،واردعملمیشدند.باتصویب
نظامنامه«قانونبلدیه»درخردادماهسال،1286
بهتدریجشهرهایمختلفایرانصاحبشهرداری
شدند و در مشهد نیز ،پس از برگزاری نخستین
انتخابات شــورای شهر ،حاج محمدحسن میرزا
منتصرالملک به عنوان رئیس بلدیه و نخستین
شهردارمشهدانتخابشد.چنینبهنظرمیرسید
که پس از این تغییر وضعیت ،باید شرایط هم برای
ایجادیکسازمانمنسجمخدماتشهریباعنوان
آتشنشانی هموار شده باشد؛ اما شهر آنقدر گیر
و گرفتاری داشــت که شهردار تا بخواهد به فکر
تأسیسچنینسازمانیبیفتد،دورهاستبدادصغیر
فرارسیده،اوهمدربهدرشدهبود!
▪نخستینگامهابرایتأسیسآتشنشانی

چنین مشهور است که نخستین تالشها برای
تأسیسآتشنشانیدرشهرمشهد،ازسال1302
خورشیدی ،یعنی اواخر دوره قاجاریه آغاز شد و
البته ،نکته جالبش اینجاست که مشهدیها،
یکسالزودترازپایتختنشینانبهفکرایجادچنین

سازمانی افتادند .منتها ،مشکل اساسی فقدان
تجهیزات و افراد آموزشدیدهبود؛ آنها نهایتش
میتوانستند یک گاری منبعدار و چند سطل آب
داشته باشند و البته روی تجهیزات همسایههای
محل حادثهدیده هم حساب کنند .اولین سازمان
آتشنشانیمشهد،باحضورنظامیانلشکرخراسان
شکلگرفتودستکمتاسال 1311خورشیدی،
یعنی  9ســال بعد کــه شــهــرداری مشهد بــرای
نخستینبار درخواست خرید ماشین آبپاش برای
آتشنشانیرابهمرکزفرستاد،باهمانمنبعپشت
گاری و سطل آب ،به داد مردم شهر میرسیدند
و آتــش را خاموش میکردند .در ســال 1311
خورشیدی ،باالخره نخستین پایگاه آتشنشانی
مشهددرگاراژیبهنام«خرازی»،نزدیکساختمان
شهرداری در میدان شهدای فعلی ،تأسیس شد.
البتههنوزماشینآبپاشرابهمشهدنیاوردهبودندو
بههمیندلیل،مأمورانآتشنشانیکهدرآنزمان
بهآنهامأمور«اطفائیه»میگفتند،باهمانتانکرو
سطلیکهگفتیمبهمأموریتمیرفتند.
▪تأسیسایستگاهرسمیومجهز

نکته جالبی که باید بدانید این است که مأموران
آتشنشانیمشهد،درنخستینسالهایفعالیت،
وظیفه آبپاشی معابر را هم برعهده داشتند؛
چرا؟ چون هنوز خیابانهای مشهد خاکی بود و
آسفالت نداشت و با کوچکترین وزش بادی ،گرد
و خاک به راه میافتاد .از سوی دیگر ،این بندگان
خــدا مسئولیت رسیدگی به درخــواســت امــداد
شهروندان ،در مواردی غیر از بروز آتشسوزی را
همبرعهدهداشتندوباوجوداینکهآموزشخاصی

اواخر دهه  - 1330تصاویری از نخستین پایگاه آتش نشانی در مشهد

ندیده بودند ،بارها به داد مردم شهر رسیدند .تا
اینکه در سال  ،1315یعنی چهارسال بعد از
افتتاحنخستینایستگاهآتشنشانیشهرمشهددر
گاراژخرازی،شهرداریبهفکرافتادکهیکپایگاه
آبرومند برای این سازمان بسازد .به این ترتیب،
ساختمانجدیدآتشنشانی،درمجاورتگورستان
حوضلقمانکهبهصورتمتروکهوقدیمیدرآمده
بود و در نزدیکی شهرداری مشهد هم قرار داشت،
ساخته شد؛ البته روند ساخت و ساز خیلی سریع
نبودودوسالیطولکشید.
▪تغییراتبنیادیندرآموزشوتجهیزات

تغییر زیادی نکرد .مردادماه سال  1336بود که
سیداحمدشجاعی،دبیرهنرستانصنعتیمشهد
(شهید بهشتی امروزی) که ظاهر ًا در زمینه ایمنی
کارتخصصهاییداشت،بهعنوانسرپرستاداره
آتشنشانی مشهد تعیین شد و این اتفاق ،شروع
یک روند جدید در تاریخ آتشنشانی مشهد بود.
شجاعیکوشیدتاسطحآموزشکارکنانومأموران
را افزایش دهد .او خودش در عملیاتهای اطفای
حریق حضور مستمر داشت و در اسفندماه سال
 ،1336حدود ششماه بعد از آغاز مسئولیتش،
درپیوقوعآتشسوزیبسیارخطرناکیدرپادگان

مشهد ،دچ ــار سوختگی شدید شــد .وضعیت
جسمانی او چنان بود که ناچار شدند برای درمان،
بهاروپااعزامشکنندوهمینبازدیدازاروپا،اورابه
فکر تجهیز آتشنشانی مشهد انداخت .موضوعی
که بعد از بازگشت شجاعی و بهبودش ،با اصرار
تمام دنبال شد و بــاالخــره ،شــهــرداری مشهد به
درخواستهای شجاعی تن در داد و خودروهای
مدرن آتشنشانی را از آلمان خریداری و به ناوگان
امدادرسانی شهر ملحق کرد .از این زمان به بعد،
یعنی از سال  1337به این سو ،آتشنشانی در
مشهدتوسعهبیشترییافتوباآموزشهایجدیدی
که به مأمورانش داده شد ،بیشتر و بیشتر در عرصه
خدمترسانیتوفیقپیداکرد.امروزه،شهرمشهد
صاحب بیش از  50ایستگاه آتشنشانی است که
مأمورانش با جانفشانیهای فــراوان ،در خدمت
امداد و نجات شهروندان قرار دارند .این سازمان
طیدورانفعالیتشدرشهرمشهد،تعدادزیادیاز
همکارانخودرادرراهکمکرسانیویاریمردماز
دستدادهاست؛مأمورانفداکاریمانندشهیدان
رضا روشنقیاس ،غالمرضا حمیدپور ،سیدرضا
رجایی ،مصطفی مختارزاده ،حمید نــوروزی و
امیرمحمدزارعدرزمرهاینافرادقراردارند.افزون
بر این ،سازمان آتشنشانی مشهد ،طی نزدیک
به  100سال فعالیت ،در رویدادهایی مانند سیل
بزرگ سال  ،1329زلزله سال  1339و شمار
زیادی از حوادث پیشبینینشده مشهد و مناطق
اطرافآن،بهایفاینقشمؤثرپرداختهکهشایسته
یادآوریودرخورتحسیناست.

بــا وجـــود آنکـــه بعد از تأسیس رســمــی پایگاه
آتشنشانی مشهد ،دو خــودروی تجهیزشده در
اختیار پایگاه قــرار گرفت ،اما تا سالها بعد و در
واقع تا اواسط دهه  ،1330وضعیت این سازمان

خبربستریشدنسیداحمدشجاعی،
سرپرستآتشنشانیمشهد،درصفحه6
روزنامهخراسانمورخ 13اسفند1336

ناگفتههای تاریخی

روزنامهنگاریکهبهجای
«بهار»ترورشد
دوران حکومت رضاخان پهلوی شاهد ترورهای
بسیاری بــود .یکی از دردناکترین این ترورها،
کشتن محمد کــیــوان قــزویــنــی مــدیــر روزنــامــه
«نصیحت»قزوینبود.ترور ویتنهابهخاطرشباهت
چهره او با ملکالشعرا بهار رخ داد« .بهار» محکوم
به مرگ شده بود و «قزوینی» به جای وی توسط
آدمکشان رضاخان کشته شد .این حادثه یک روز
قبلازتصویبطرحانقراضسلسلهقاجاردرمجلس
شــورای ملی ( 8آبــان  )1304به وقــوع پیوست.
در آن زمان رضاخان که خود را برای تاجگذاری
آمــاده میکرد ،غیرمستقیم نمایندگان مخالف
انقراض حکومت قاجار را به مرگ تهدید کرده بود.
در روز رأیگیری مأموران محافظ مجلس موظف
شده بودند از خروج نمایندگان جلوگیری کنند تا
مجلسازاکثریتنیفتد.حتیدربخشتماشاچیان
نیز مأموران مسلحی مستقر شده بودند تا مراقب
اوضاعبودهوازهرپیشامدغیرمترقبهایجلوگیری
کنند.ملکالشعرابهارکهدر،1302ازسویمردم
«ترشیز»و«کاشمر»بهمجلسپنجمراهیافتهبود،در
مخالفتبارضاخاندرکنارسیدحسنمدرسقرار
گرفتهبود.اودرغروبروزهشتمآبان 1304نطق
تندیعلیهرضاخانکهدرآنزماننخستوزیربود،
ایرادکردوتالشهاییراکهبرایتحکیماقتداروی
درمجلسصورتمیگرفت،موردانتقادشدیدقرار
داد .بهار میگوید« :قبل از آنکه نطق کنم ،یکی از
پادوهای اکثریت به من نزدیک شد و گفت :پس از
نطق ،نایست و زود برو!» بهار ادامه میدهد«:من
نیز پس از نطق نایستادم ،زیرا معلوم بود طرفداران
رضاخان چه برنامهای داشتند .من رفتم .اما نه
بیرون از مجلس ،بلکه در اتاقی تنها نشسته بودم
و به اوضــاع کشور و آتیه مملکت و آتیه خود فکر
میکردم .آنها (آدمکشان) فکر کردند من بیرون
رفتمتابگریزم».درهمینموقعواعظقزوینی،مدیر
روزنامه نصیحت قزوین که از قزوین برای اقدام در
رفع توقیف روزنامهاش به تهران آمده بود و اتفاق ًا
در آن شب به مجلس آمده و یک برگ ورود به صحن
را هم به دست آورده بود ،به آبدارخانه مجلس رفت
و مشغول خوردن چای شد و پس از آن خواست به
داخل صحن برود .قیافۀ واعظ قزوینی بیشباهت
به ملکالشعرا نبود ،طرز لباس و عبا و عمامه و قد
نسبت ًابلنداو،ازدوربهملکالشعراشباهتداشتو
چونقب ً
الدستوردادهشدهبودکهکلکملکالشعرا
را بکنند ،همین که واعظ نزدیک در ورودی رسید،
تروریستها دست به کار شدند و چند تیر به طرف
وی شلیک کردند .یکی از تیرها به گردن واعظ
اصابتکردواورادردمبهقتلرساند.

روز ششم دسامبر سال  ،1941نیروهای اتحاد
جماهیر شــوروی دست به عملیات گستردهای
علیه آلمانیها زدند؛ عملیاتی که در تاریخ به نام
«نبرد مسکو» معروف شد .این اقدام درست زمانی
آغاز شد که برف سراسر روسیه را پوشاند ه و دما در
برخینقاطازمنفی 40درجهسردتربود.هنگامی
کهنیروهایآلمانیبافرمانهیتلروبارمزعملیاتی
«یورشورماخت»،ازمرزهایشورویعبورکردند،
باور پیشوای نازیها این بود که خیلی زود مسکو را
فتح خواهد کرد و بالی ناپلئون بر سرش نخواهد
آمد.هیتلربهخوبیمیدانستکهبیشازیکقرن
قبل ،در زمستان سال  ،1812چگونه نیروهای
فرانسوی تحت امــر ناپلئون ،با سیاست زمین
سوخته ارتش تزار و سرمای زمهریری که در روسیه
تا مغز استخوان انسان نفوذ میکرد ،به خاک
سیاه نشستند و بیش از  80درصد نیروهای خود
را از دست دادند .هیتلر کام ً
ال میدانست که ورود
به فصل سرما در روسیه ،مانع هرگونه عملیات
نظامی است؛ میدانست که روسها بهعمد جنگ
را تا زمستان ِکش خواهند داد تا سرمای سرزمین
مادریبهدادشانبرسد.اماهیتلربهتجهیزاتیکه
داشت مغرور بود؛ سه میلیون سرباز 151،لشکر و
 4ناوگان هوایی که با  600هزار خودرو ،سه هزار
و 500تانک و سه هزار هواپیما پشتیبانی میشد.
آلمانیها برای کوبیدن مواضع شوروی از هفت
هزار و  200قبضه توپ استفاده میکردند؛ همه
اینها باعث میشد که هیتلر یقین داشته باشد
پیش از ورود به سرمای جانکاه روسیه ،مسکو زیر
قدمهای ارتش او خواهد لرزید .اما محاسبات او
درست از آب درنیامد؛ آلمانها به جای پیشروی
در خاک شوروی که با شرایط پشتیبانی آنها و
وضعیت مسطح دشتهای روسیه ،کار سختی
نبود ،روی مسکو تمرکز کردند .ظاهر ًا مسئله
اشغال مسکو ،یک مسئله حیثیتی برای هیتلر
و استالین بــود .ارتشبد ژکــوف ،فرمانده ارتش
روسیه ،پس از مشورت با استالین ،تمام نیروهای
خود را برای دفاع از مسکو بهکار گرفت .آلمانها تا
«کراسنایاپولیانا»درنزدیکیمسکوپیشآمدند،اما
به دیوارهای از نیروهای ارتش شوروی و مردم شهر
مسکو برخورد کردند؛ دیوارهای با ظرفیت بیش
از  4میلیون سرباز .هیتلر برای به زانو درآوردن
روسهــا ،نیروهایی را که قصد داشــت از طریق
اوکراینبهسمتقفقازبفرستد،بهمحاصرهمسکو
اعــزام کرد؛ این اشتباه اول و آخر او در عملیات
اشغال روسیه ،موسوم به «بارباروسا» بود .روسها
که حالت تدافعی داشتند ،با چنگ و دنــدان از
مسکو حفاظت میکردند .به سرعت پاییز فرا
رسید و با اولین موج سرما ،آلمانیها فهمیدند که
فاقد تجهیزات الزم برای تثبیت خود در منطقه و
جلوگیری از مرگ سربازانشان در جبهه روسیه
هستند.بهاینترتیب،ظرفچندماه،ورقبرگشت
و در  6دسامبر سال  15/1941آذر ،1320
درســت  80سال قبل در چنین روزی ،باالخره
ارتش آلمان یخ زد و نیروهای شــوروی از حالت
دفاعی ،وارد حالت هجومی شدند؛ این عملیات،
ســرآغــاز شکستهای بعدی هیتلر و درنهایت
سقوط او بود.
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