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اجتماعیاجتماعی۲

ضمیمهرایگانروزنامهدراستانآذربایجانغربیضمیمهرایگانروزنامهدراستانآذربایجانغربی

 ۵۷ بهمـن  در  ایـران  اسـامی  انقـاب 
مـردم  هـای  رشـادت  و  مجاهدتهـا  از  پـس 
آلـود  خفقـان  و  سـخت  روزهـای  در  ایـران 
مـردم  و  رسـید  ثمـر  بـه  باالخـره  زمـان  آن 

 از یوغ طاغوت خاصی یافتند. 
قیامهـای  ۲۹ بهمـن تبریـز ، ۱۵ خـرداد ورامیـن 
و ۱۹ دی قـم و دوم بهمـن اورمیـه جـز شـاخص 
پایـه  کـه  بودنـد  مردمـی  قیامهـای  تریـن 
آوردنـد.  هـای حکومـت پهلـوی را بـه لـرزه در 
در بیـن قیامهـای یـاد شـده جنـس قیـام دوم 
بهمـن مـردم ارومیـه بـا سـایر قیامهـا متمایـز 
بـود ، وقتـی مـردم اورمیـه اسـلحه بـه دسـت 
گرفتنـد و اولیـن مبـارزه مسـلحانه را بـا رژیـم 
خودکامـه پهلـوی کلیـد زدنـد جریـان انقـاب 
از فـاز اعتـراض بـه فـاز تحـول در سـاختار تغییـر 
مسـیر داد ، چـرا کـه ذات مبـارزه مسـلحانه در 
انقـاب هـا آخریـن مسـیری اسـت کـه منتـج 
بـه تغییـر سـاختار مـی شـود و راه را بـر هرگونـه 

 تساهل و تسامح سد می کند. 
بـه  بهمـن  دوم  قیـام  رهبـری  شـاخصه 
فرماندهـی یـک روحانـی، یکـی دیگـر از نمـود 
. اسـت  انقابـی  جنبـش  ایـن  بـودن   خـاص 
 شـیخ حسـنی در یـک اقـدام سـاختار شـکنانه 
بـا مسـلح شـدن و حضـور مجاهدانـه در غائلـه 
مسـلحانه وجهـه دیگـری بـه جایـگاه روحانیت 
تنهـا  روحانیـت  منصـب  داد  نشـان  و  داد 

نشستن بر منبر و موعظه و خطابه نیست ؛  
روحانـی زمـان شـناس و موقعیـت سـنج بـوده 
و در زمـان ادای تکلیـف مـی بایسـت مسـلح در 
میانـه میـدان مبـارزه باشـد و در راسـتای همین 
ادای تکلیـف بـود کـه امـام )ره( جمله معروف ما 
همگـی بایـد مثـل آقای حسـنی مسـلح باشـیم 

 را در رسای ایشان بیان نمودند. 
ذکاوت مجاهـد نسـتوه آذربایجـان در انتخـاب 
پایـگاه مبـارزه نیـز مثـال زدنـی اسـت وی بـا درک 
صحیـح از فلسـفه انقـاب ، مسـجد اعظـم را بـه 

 عنوان پایگاه  و سنگر مبارزه انتخاب نمود. 
مساجد از قدیم االیام محل تجمعات اسامی 
و مامنـی بـرای مـردم و مومنیـن بـوده و مظهـر 
انتخـاب  بـا   شـیخ  اسـت،  اسـامی  عبـادات 
مسجد اعظم به عنوان پایگاه بر اسامی بودن 
انقـاب و نهضـت مـردم ایران تاکید موکد کرد تا 

 مردم را نیز به این وسیله آگاهی بخشد. 
شـیخ  نسـتوه  مجاهـد  رشـادتهای  البتـه 
غامرضـا حسـنی و همرزمانـش از دوم بهمـن 
۵۷ شـروع شـد و در زمـان دفـاع مقـدس نیـز 
ادامـه یافـت تـا اسـتان را از لـوث اشـرار و ضـد 
انقاب پاک کند ، رشـادتهایی که ریشـه در عزت 

 اجتماعی خالقین این رخدادها داشت . 
تفاسـیر نگارنـده و دقـت در مولفـه هـای مکانی 
و فـردی دوم بهمـن ۵۷ ، مویـد ایـن نکتـه اسـت 
کـه ایـن دو نمـی تواننـد از هـم جـدا باشـند و در 
گرامیداشـت یـاد و خاطـره مجاهدتهـای مـردم 
در ایـن روز نبایـد ایـن دو مولفه را از هم منفصل 

کـرد تـا شـان و منزلـت ایـن روز حفـظ گـردد.

تاریخسازَی
مجاهدمسلح

توماج وحید افشار

سخنگو و عضو شورای 
اسالمی شهر ارومیه 

مسجد اعظم ارومیه در مرکز شهر  قرار داشت، 
بیشتر مردم در این مسجد جمع می شدند بحث 
مبارزاتی در این مسجد مطرح بود. عوامل رژیم 
ستم شاهی برای پراکنده کردن مبارزان از مسجد 
اعظم ارومیه گاز اشک آور به سمت مسجد پرتاب 
می کردند، مردم فرار نمی کردند و برای اینکه نماز 
مغرب و عشاء را در مسجد به جماعت اقامه کنند 
کاغذ می سوزاندند تا گازهای اشک آور را خنثی 

کند.
حماسه دوم بهمن ارومیه که از آن به عنوان 
عوامل  با  مردم  مسلحانه  جنگ  نخستین 
رژیم ستمشاهی یاد می شود، نتیجه کینه 
در  های  بغض  و  شاه  رژیم  از  ساله  چندین 
حنجره فرومانده ای بود که در لبیک به فرمان 
رهبران مبارز و از جنس نسل امامان معصوم 

سرباز زد و شکست.
دوم بهمن در ارومیه تاریخی نمی شد مگر در 
سایه اراده قلبی مردم به مریدان امام خمینی 
)ره( که کسانی جز حجت االسام و المسلمین 
حاج شیخ غامرضا حسنی و حجت االسام 

سید علی اکبر قریشی نیستند.
که  روز  آن  مبارز  رهبران  شجاعانه  اقدامات 
امروز نیز با صابت و اقتدار در صحنه های 
حفظ ارزشها و آرمانهای نظام و انقاب جان 
می فشارند، چنان اراده و قدرت مبارزه ای را به 
مردم تزریق کرد که ملت با باور قلبی در برابر 
تانکهای به صف شده و لشکر نظامی شاه 
ایستادند و آنقدر جنگیدند تا طاغوتیان را به 

عقب نشینی وا داشتند.
با شنیدن خاطرات این رهبران دینی و مبارز 
انقاب می  از پیروزی  سال های قبل و بعد 
توان به عمق باور و اعتقاد مردم و عشق ملت 
به اندیشه ها و آرمانهای امام خمینی )ره( و 

انقاب پی برد.
دوم بهمن 57 برگی از دفتر قطور تاریخ انقاب 
اسامی ایران است که دالوری مردان خطه 
آذربایجان غربی و به ویژه ارومیه را در خود 

حک کرده است.
به  تاثیرگذار  و  مهم  واقعه  بازخوانی  برای 
توپ بسته شدن مسجد اعظم ارومیه پای 
صحبتهای سید پیری نشسته ایم که جوانی 
خود را در آن روزهای پر هیاهو انقاب سپری 

کرده است.
اکبر  المسلمین سیدعلی  و  حجت االسام 
در  غربی  آذربایجان  مردم  نماینده  قریشی، 
مجلس خبرگان رهبری در روایت واقعه دوم 
بهمن 57 می گوید: در سال 57 من در بافت 
کرمان تبعید بودم حدودا مرداد ماه از تبعید 
مسجد  روز  همان  از  و  بازگشته  ارومیه  به 
اعظم را ستاد مبارزات قرار دادیم. عصر هر روز 
مبارزان و انقابیون شهر در این مسجد جمع 
شده و به سخنرانی های روحانیون گوش می 
دادند. البته برخی اوقات که دیگر روحانیون 

نمی آمدند من باالی منبر می رفتم.

مسجد اعظم ارومیه نماد مبارزه با طاغوت 
در منطقه آذربایجان

روحانیت در آن دوران با بهره گیری از فضای 
حرکت های  شکل گیری  در  منبر  و  مسجد 
که  طوری  به  داشتند  مهمی  نقش  مردمی 
در  باغی  قره  المسلمین  و  االسام  حجت 
مسجد حاج سید جواد و حجت االسام و 
المسلمین حسنی در مسجد حاج عبداهلل 
به رهبری مردم و تبیین اهداف انقاب می 

پرداختند.

در  ارومیه  اعظم  مسجد  که  آنجایی  از  اما 
مرکز شهر قرار داشت و بیشتر مردم در این 
مسجد جمع می شدندبحث مبارزاتی در این 

ح بود. مسجد مطر
عوامل رژیم ستم شاهی برای پراکنده کردن 
مبارزان از مسجد اعظم ارومیه گاز اشک آور 
مردم  کردند،  می  پرتاب  مسجد  سمت  به 
متواری نمی شدند و برای اینکه نماز مغرب 
و عشاء را در مسجد به جماعت اقامه کنند 
را  آور  اشک  گازهای  تا  سوزاندند  می  کاغذ 

خنثی کند.
جریان همچنان ادامه داشت تا اینکه در 26 
به  شهر  اوضاع  رفت،  ایران  از  شاه  ماه  دی 
ریخت،  هم  به  شاه  از  ارتش  حمایت  لحاظ 
در حالی که شور و شعف مردم از فرار شاه 
معدوم دو چندان شده بود، مبارزه با عوامل 
رژیم طاغوت و ساواکی ها در ارومیه جریان 
راهپیمایی های  انقابیون،  داشت.مبارزه 
مردمی و تشییع پیکر شهدا  رخدادهایی بود 
که تکرار می شد، نظامیان شاهنشاهی بارها 
ایجاد  و  انقابی  حرکت های  با  مقابله  برای 

رعب و وحشت در بین مردم تانک ها را به 
خیابان پهلوی سابق که نقطه اوج مبارزات 

مردمی بود، آورده بودند.
مقابله  برای  نیز  جوانان  ویژه  به  مردم 
می  قرار  خیابانها  کف  در  را  بزرگی  درختهای 
تانکها  و  نظامیان  روی  پیش  از  تا  دادند 
جلوگیری کنند. البته در آن دوران امام جمعه 
ارومیه، حجت االسام و المسلمین حسنی 
با چریکی های مسلح دائما در حال مبارزه 
مسلحانه با عوامل رژیم شاه در سطح شهر 
به  بهمن  دوم  در  اقدامات  این  که  بودند 
مبارزات سازمان یافته ای در چند نقطه شهر 

ختم شد و حماسه دوم بهمن شکل گرفت.
شخص حجت االسام حسنی در مبارزه دوم 
بهمن 57 چندین نفر از نیروهای نظامی شاه 
را از باالی بام مسجد اعظم ارومیه به گلوله 
واقعه  عینی  شاهد  من  البته  بود.  بسته 
نبودم، صبح ان روز هنگامی که با چند نفر 
که به عنوان محافظ با من بودند، از منزلمان 
که در محله وکیل باشی بود، بیرون آمدیم 
ناگهان صدای گلوله های تانک به فاصله دو 

سه دقیقه ای به گوش رسید. در راه بودیم 
که اطاع دادند نیروهای نظامی شاه مسجد 

اعظم را به توپ بستند.
به مسجد اعظم که رسیدیم، گنبد مسجد با 
دو گلوله تانک سوراخ شده بود، گلوله ها از 
ج شده  سمت غرب گنبد وارد و از شرق آن خار
بود. گفته می شد که سرهنگ هوشمند گنبد 
مسجد را نشانه رفته بود که بعدها نیز اعدام 

شد.
اراده  شد  باعث  بهمن  دوم  بزرگ  حماسه 
مردم برای مبارزه و به پیروزی رساندن انقاب 
رژیم  گستاخی  از  مردم  چراکه  شود  بیشتر 
مکان های  به  حمله  و  اهانت  در  طاغوت 

مقدس به خشم آمده بودند.
بعد از ظهر همان روز پیکر شهدا با حضور پر 
شور مردم غیور ارومیه در باغ رضوان دفن 
شد و مردم با سردادن شعارهای انقابی بر 
ادامه نهضت تا پیروزی انقاب اسامی تاکید 

کردند./ رسا

مجاهدتهای مستمر و همه جانبه ی آن مرحوم در طول سالهای 
متمادی چه در سنگرهای نظامی و چه در جایگاه رفیع امامت 
جمعه، چه در مقابل مهاجمان بعثی در دوران دفاع مقدس و چه 
در برابر ضدانقاب مزدور داخلی، برگهای ماندگار و بی تکراری است 

از دفتر زندگی یک روحانی انقابی و مبارز.                           مقام معظم رهبری)مد ظله العالی(

روحانی باید زمان شناس باشد مثل مجاهده نستوه آقای 
حسنی که زمان را شناخت، خود مسلح شد،  دیگران را مسلح 

نمود و این استان مرزی را     از توطئه ای بزرگ حفظ کرد.
   حجت االسام و المسلمین رییسی، رییس جمهور - 
همایش علمای آذربایجان غربی - اردیبهشت 96

گفتگوباآیتاهللقریشی؛ حماسهدومبهمنارومیهدر از روایتیدیگر

میانگازهایاشکآور اقامهنمازجماعتدر
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3 اجتماعیاجتماعی
گفت:  غربی  آذربایجان  در  فقیه  ولی  نماینده 
مردم ارومیه در دوم بهمن ماه ۵۷ و در حماسه 
ماندگار دفاع از حریم مسجد اعظم در مقابل 
رژیم شاهنشاهی، اتفاقی بی نظر رقم زدند که 

باید به نسل های آینده  منتقل شود.
به گزارش جام جم؛ حجت االسام والمسلمین 
و  هماهنگی  جلسه  در  قریشی  مهدی  سید 
بهمن  دوم  بزرگداشت  مراسم  ریزی  برنامه 
سالروز آغاز قیام مسلحانه مردم ارومیه علیه 
اعظم  مسجد  بستن  توپ  به  و  پهلوی  رژیم 
که  ماندگاری  حوادث  داشت:  اظهار  ارومیه، 
در کشور در شکل گیری و حفظ انقاب موثر 
نسل  به  و  شده  داشته  بزرگ  باید  اند،  بوده 
های بعدی منتقل شوند تا نسل آینده از این 

گاه شوند. حوادث مطلع شده و از آن زحمات آ
قیام  آغاز  و  بهمن  دوم  حادثه  افزود:  وی 
به توب بسته  و  رژیم پهلوی  مسلحانه علیه 
شدن مسجد اعظم ارومیه در آذربایجان غربی، 
از مهم ترین حوادث اوایل انقاب است که در 

طول مبارزات انقابی مردم علیه رژیم پهلوی 
بی سابقه بوده است.

امام  و  غربی  آذربایجان  در  فقیه  ولی  نماینده 
جمعه ارومیه، عنوان کرد: مسجد اعظم ارومیه 
اولین و تنها مسجدی است که در طول تاریخ 
انقاب توسط رژیم پهلوی به توپ بسته شده، 
در حالی مردم انقابی در اطراف و در پشت بام 

مسجد حضور داشتند.
وی ادامه داد: آغاز قیام مسلحانه مردم ارومیه 
برای اولین بار در کشور و رشادت هایی که علما 
و مردم انقابی ارومیه در آن روزها انجام دادند، 
باید زنده نگه داشته شود و به بهترین وجه 

ممکن به نسل های بعدی منتقل شود.
برای  داشت:  ابراز  قریشی  االسام  حجت   
تحریف  و  انقاب  تاریخ  تحریف  از  جلوگیری 
نقش افراد در پیروزی انقاب در استان، الزم 
است روزهایی مانند روز دوم بهمن بزرگ نگه 
و  استخراج  آن  تاریخی  مستندات  و  داشته 

منتشر شود.

حماسه کم نظیر دوم بهمن ماه 1357 بعنوان 
یکی از ایام اهلل های انقاب اسامی، صرفنظر 
از واقعه نگاری تاریخی که بسیار مهم است و 
متاسفانه بنا بدالیلی متناسب با شان این 
یا  قم  دیماه   19 وقایع  مانند  حماسی  اتفاق 
، بدان پرداخته نشده است؛  29 بهمن تبریز
هست  نیز  شناختی  جامعه  تحلیل  نیازمند 
و  شود  شکافته  بیشتر  مسئله  ابعاد  تا 
ماندگاری آن در تاریخ انقاب اسامی تقویت 

گردد. 
جبران  و  وظیفه  احساس  حسب  نگارنده    
اندکی از خا کم توجهی به عمق این حادثه 
بزرگ در پی نگارش این مختصر پرداختم که 
شاید زمینه ای برای عاقمندان به گفتمان 
سازی حول این موضوع و تولید محتواهای 
ادبی و هنری و تحلیلی بیشتر گردد. باشد که 
این وجیزه، ادای دینی در برابر حق شهدای 
عزیز انقاب اسامی و دفاع مقدس  و مرحوم 
و  پایداری  و  امنیت  در  حسنی  آقای  حاج 
این  ایرانی   – اسامی  تمدنی  هویت  احیای 

دیاربحساب آید.
جامعه  منظر  از  حماسی  واقعه  این  اما   
شناختی چند فراز مهم دارد که می تواند در 
جریان تبیین و گفتمان سازی مورد عنایت 
حتی  و  صاحبنظران  توسط  پیش  از  بیشتر 

عموم مردم گردد:
1-حرکت مسلحانه مردم ارومیه برای اولین 
کانونی  در  اسامی   انقاب  تاریخ  در  بار 
فرهنگی مذهبی بنام » مسجد اعظم « اتفاق 
افتاد. بایستی توجه نمود که تا آن موقع نوعا 
مساجد کارکرد دینی و مذهبی صرف داشتند 
و اکنون مسجدی در قلب شهرارومیه و در 
کارکرد  دارای  یکباره   ، شهر سنتی  بازار  جوار 
سیاسی و نظامی  شده و به نقطه استقرارافراد 
تازه  مسلح شده موسوم به » نیروهای ما 
حسنی « تبدیل گردید و از این حیث  حداقل تا 
آنزمان اتفاقی منحصر بفرد بود. اگر چه ابعاد 
مردمی انقاب اسامی و خواستگاه مذهبی 
اش قبا به ثبوت رسیده بود و حتی درارومیه 
نیز یک گروه مسلح زیر زمینی از اوایل 1355 
تحت نام 14معصوم )ع( فعالیت میکرد؛ اما 

آنچه که تاکنون حادث نشده و تا آن موقع هیچ 
کجای صحنه های انقاب اسامی مشاهده 
مردم  عمومی  مسلحانه  حرکت  بود،  نشده 
از خواستگاه یک  با محوریت یک روحانی و 
مسجد بود که برای اولین بار درشهرارومیه 

دیده شد.
2-در طول پنجاه و هفت سال رژیم پهلوی 
بسیار تاش شده بود که مفهوم روحانیت 
را، خاصه آن بخشی که با رژیم سر ناسازگاری 
و بنای مخالفت داشتند، تحت تهمت ارتجاع 
و عقب ماندگی جا بیندازند و تمامی ابزارهای 
فرهنگی و هنری و بصری در ارکان رژیم پهلوی 
و  بودند  آمده  در  سیاست  این  خدمت  در 
حقا تا حد زیادی هم در تخریب این بخش 
لذا  و  بودند  شده  موفق  مذهبی  جامعه  از 
حماسه 2 بهمن مردم ارومیه در این فضای 
مسموم فرهنگی با محوریت روحانیت بویژه 
شخص مرحوم حاج آقای حسنی واقع شد که 
باز هم در نوع خود منحصر بفرد است و حتی 
بزرگانی چون روحانی شهید بزرگوار سید علی 
اندرزگو که سالها مجاهدت و مبارزه مسلحانه 
در ایران و افغانستان و لبنان در سوابقش 
دارد با وجود تاش فراوان نتوانست چنین 
عملیاتی  و  سازماندهی  را  عمومی  حرکت 

نماید.
3-اصوال در مناطق مختلف کشور جریانهایی 
چریکی مذهبی مانند فداییان اسام و موتلفه 
مارکسیست  یا  و  منصورون  و  موحدون  و 
ها و سوسیالیست ها اقدامات مسلحانه و 
عملیاتی چریکی انجام داده بودند که هرکدام 
مختلف  ابعاد  بررسی  به  نیاز  خود  جای  در 
و  مسلحانه  حرکت  نفس  اساسا  اما  دارند، 
گذر ازچارچوب سازمانهای چریکی عمدتا چپ 
و حتی مذهبی همچون موحدون و منصورون 
و امثالهم  وکشیده شدن به میان مردم آنهم 
با محوریت یک روحانی مسلح ومبارز انقابی 
در  مرتبه  اولین  برای  که  بود  جدیدی  امر 
نهضت حضرت امام در ارومیه رخداده است.

امام  حضرت  نهضت  سالهای  طول  4-در 
انقاب  گیری  شکل  دوران  تا   1342 خرداد  از 
جنس  از  حرکتهایی  و  اعتراضات  اسامی 
با  صنعتی  و  نفتی  مناطق  در  معموال  مردم 
تکیه بر جریانات کارگری و یا در شهرهای بزرگ 
یا حوزه های  و  بازار سنتی  بر قدرت  با تکیه 
علمیه و مراجع بزرگ و صاحب نفوذ شکل 
با  شهر  یک  در  اینبار  اما  میگرفت  عمومی 
بدنه کشاورزی و کارگری و باغداری که بیشتر 
معروف به خوش نشینی بوده و برعکس در 
شهری پادگانی با قدمت نظامی و دارای یک 
لشکر اسم و رسم دار مثل لشکر64 رضاییه!، 
این واقعه بزرگ اتفاق افتاد که برای تحلیل 
گیج  و  آفرین  تحیر  خود  نوع  در  رژیم  گران 
کننده بود و باعث شد عناصرقدرتمند نظامی 
تا پیروزی انقاب اسامی نتوانند در مقابل 
نیروهای  عما  و  نمایند  اندام  عرض  مردم 
مسلح مردمی به فرماندهی حاج آقا حسنی 
سابقه  که  چی   فاسونیه  مرحوم  کارسازی  و 
به  آشنا  و  داشت  ژاندارمری  در  گری  نظامی 
فوت و فن کار نظامی بودو تعدادی دیگر از 
گرفتند  را بدست  ارومیه  اختیار شهر  یاران، 
و اتفاقا وجود عناصر انقابی در میان لشکر 
تیمسار  و  ذکیانی  تیمسار  مرحوم  مانند   64
فتورایی) البته آنموقع هردوی این بزرگواران 
عناصر  سایر  و  داشتند(  سرهنگی  درجه 
ارتش، باعث شدند  انقابی بدنه  و  مذهبی 
باقی  از  زودتر  بسیار  ارتش  پرسنل  از  برخی 
همبستگی  اعام  انقاب  و  مردم  با  شهرها 
عملی داشتند که این نکته هم در نوع خود از 
مطالب جالب تاریخ انقاب اسامی در ارومیه 

است.
طلبانه  شهادت  حماسی  و  دینی  5-حرکت 
دوم بهمن 1357 مردم ارومیه و نقش آن در 
همراهی اقشار بیشتری از مردم سایر شهرها 
در ادامه مسیر انقاب اسامی موجب شد 
و  دینی  اقلیتهای  پیروان  از  بسیاری  حتی 
انقابی  و  سیاسی  فضای  از  متاثر  مذهبی 

ارومیه به انقاب بپیوندند و جالب تر اینکه 
یکی از 3 شهید آن روز از مسیحیان ارومیه بود 
و حتی چند نفراز مسیحیان تحت تاثیر این 
وقایع به اسام تشرف پیدا کرده و نیروهای 
این  از  که  پیوستند  حسنی  آقا  حاج  مسلح 

حیث نیز واقعه آن روز قابل مطالعه است.  
غیور  مردم  مسلحانه  مبارزه  خبر  6-رسیدن 
و  اصفهان  جمله  از  شهرها  سایر  به  ارومیه 
تبریز و قم و تهران سبب ایجاد و گسترش  
انقابی دراین شهرها شد و  شور و هیجان 
از فرار شاه نمی  در ایامی که تنها شش روز 
گذشت، توانست شور دیگری در سر ایرانیان 
و  در  آنروز  فردای  جاییکه  تا  بیندازد  انقابی 
همچون  بزرگی  شهرهای  های  دیوارنوشته 
اصفهان و کرمان و قم پر شده بود از شعار » 
زنده باد مبارزه مسلحانه مردم رضاییه برعلیه 

طاغوت «.
7-دست آخر پیوستگی معنوی این حرکت 
با ذات و اصالت انقاب اسامی و روح حرکت 
حضرت امام )ره( که بعدها مهر تایید ایشان 
هم مانند مدال افتخاری بر سینه مردم دلیر 
شریف  خطه  این  نستوه  فرزند  و  ارومیه 
آقای  باید مثل  که فرمودند: همه  درخشید 

حسنی مسلح شویم.
   این حوادث و حماسه ها در صفحه زرین 
تاریخ این سرزمین برای ما و آیندگان درس 
و  پرستی  وطن  و  دینداری  از  فراوانی  های 
حق  شناخت  شاخص های  حکم  و  فداکاری 
از باطل را دارد که امید می رود نسل جوان با 
آزادی  مطالعه و دانستن آنها راه استقال و 
میهن اسامی و هویت ملی و دینی خویش 

را پاس بدارند.
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محمدصادق فتح الهی

دکترای جامعه شناسی 
توسعه  اجتماعی  

رئیس شورای اسامی شهر ارومیه گفت: قیام 

مسلحانه نیروهای انقابی در ارومیه وجه 

تمایز مبارزات و اعتراضات مردمی  علیه رژیم 

 در دیگر مناطق کشور بود.  

محمد  االسام  حجت  جام جم،  گزارش  به 

خلیل پور به خدمات مرحوم غامرضا حسنی 

قبل و بعد انقاب  اشاره کرد و گفت: این 

روحانی فقید یکی از پایه های انقاب بود و با 

تاش هایی که برای انقاب اسامی و مردم 

آذربایجان غربی انجام داد به نماد پایداری و 

 مقاومت تبدیل شد. 

خلیل پور افزود: این مجاهد نستوه یکی 

انقاب  اسطوره  و  آذربایجان  افتخارات  از 

اسامی و همواره پشتیبان والیت فقیه بود و 

تا آخرین نفس نیز در مقابل دشمنان کشور 

 و انقاب ایستادگی کرد. 

شیخ  ارومیه  شهر  اسامی  شورای  رئیس 

در  استان  امنیت  اصلی  دلیل  را  حسنی 

مردم  داشت:  اذعان  و  خواند  دوران  آن 

به  نسبت  وی  وفاداری  شاهد  استان 

کشور و انقاب  بودند و تنها روحانی است 

که هم قبل از انقاب و هم بعد از انقاب 

ساح  با  اسامی  انقاب  رهبر  محضر  در 

 حاضر می شدند. 

خلیل پور با بیان بخشی از خاطرات مرحوم 

باالی  سخنرانی  یک  در  افزود:  حسنی 

منبر اسلحه خود را از کمر بیرون کشیده 

به  را  آن ها  مردم  به  آن  دادن  نشان  با  و 

نیروهای  به  زیادی  تعداد  و  آورد  هیجان 

 بسیج پیوستند.  

وی با اشاره به قیام مسلحانه مردم ارومیه 

به رهبری حجت االسام حسنی تصریح کرد: 

قیام مسلحانه نیروهای انقابی در ارومیه 

وجه تمایز مبارزات و اعتراضات مردمی در 

 دیگر مناطق کشورمان بود.  

شخص  هیچ  افزود:  پایان  در  خلیل پور  

حجت االسام  نقش  نمیتواند  جریانی  و 

حسنی را در واقعه دوم بهمن کم رنگ جلوه 

دهد چراکه این رویداد تاریخی با نام حسنی در 

قلب آذربایجان حک شده است.

ارومیه: رئیسشورایاسالمیشهر

قیاممسلحانه
مبارزاتمردم وجهتمایز

ارومیهباسایرشهرها
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مدیرکل اسبق تبلیغات اسامی آذربایجان  
غربی گفت: مسلح شدن روحانیون در اقصی 
نقاط کشور به تبعیت از آقای حسنی، نفوذ 
و تدبیر ایشان در پیشبرد انقاب را نشان 

می داد.
سید  حجت االسام  جام جم،  گزارش  به 
با  ارومیه  شهر  روحانیون  از  فخری  محمد 
اشاره به نقش علما و روحانیون در پیروزی 
انقاب اسامی اظهار داشت: سال ۵۷ که 
بود،  خود  اوج  در  خمینی)ره(  امام  نهضت 
مسجد اعظم در مرکز شهر ارومیه بعنوان 
شاهنشاهی،  رژیم  با  مقابله  اصلی  سنگر 
همه روزه میزبان مبارزان با سخنرانی های تند 

و آتشین روحانیون علیه رژیم بود.  
وی افزود: شیخ حسنی تنها روحانی مسلح 
بود که درپای منابر مردم را به تهیه ساح 
دعوت می کرد  تاجائیکه در آذرماه سال ۵۷ 
ارومیه در یک سخنرانی  در مسجد اعظم 
انقابی، کاشینکف خود را از زیر عبا بیرون 
کشیده و با نشان دادن آن به مردم خواستار 

مسلح شدن مردم شهر شده بودند.
فخری با بیان اینکه آقایان فاسونیه چی، کریم 
حنیف و موسی آقازاده به عنوان یاران نزدیک 
حسنی مسلح شده بودند، می گوید: این 
مسلح شدن برای دو مسئولیت بود اینکه 
ما با اشرار منطقه آماده مبارزه باشیم و دیگر 

اینکه با رژیم شاه نیز مبارزه مسلحانه کنیم.
از  تبعیت  در  مردم  می کند:  اظهار  وی   
فرمایشات آقای حسنی تعداد زیادی اسلحه 
تهیه کردند و این موضوع در سطح کشور 
بین روحانیون و مردم مختلف انتشار یافت. 
فخری می گوید: در آن محدوده زمانی من در 
قم بودم و می دیدم که روحانیون به تبعیت از 
آقای حسنی اسلحه تهیه کرده اند؛ این نفوذ و 
تدبیر آقای حسنی در پیشبرد انقاب را نشان 

می داد.
برای  مسئله  این  می کند:  تصریح  وی 
طرفداران رژیم شاهنشاهی مسئله سنگینی 
بود  که یک روحانی مردم را مسلح و برای مبارزه 
با آنها آماده می کند تا اینکه برای مقابله با 
مبارزات این روحانی دست به حمله با تانک 
به مسجد اعظم زدند و در نتیجه مجاهدت و 
مقاومت مسلحانه مبارزان به رهبری ایشان 
تاریخ  و  خورد  رقم  بهمن  تاریخی ۲  رویداد 

ماندگار شد.

حجتاالسالمفخری:

مسلحشدنروحانیون
تدبیر نشاناز کشور
مرحومحسنیبود

عبدالحق حسنی، پسر مرحوم شیخ غامرضا 
حسنی در آستانه سالروز دوم بهمن ۵۷ که به 
قیام مسلحانه مردم ارومیه به رهبری آن مبارز 
روزنامه  دفتر  مهمان  است،  مشهور  فقید 
آذربایجان غربی بود. بعد از گپ و  جام جم در 
گفتی صمیمی میخواهم که مصاحبه را شروع 

کنم، مکث کوتاهی می کند و می گوید:
 چه بگویم!

 نه اینکه چیزی برای گفتن از این واقعه مهم 
انقاب در ارومیه برای گفتن نباشد اما نتیجه 
این گفتن ها چه خواهد شد؟ چهل و سه سال 
مرحوم  های  مجاهدت  و  تاریخی  قیام  این  از 
حسنی می گذرد اما دریغ از اقدامی که در شان و 

جایگاه این بزرگمرد باشد!
دلش پر است از وعده های توخالی، از استفاده 
از همه مهمتر جریانی  و  نام حسنی  از  ابزاری 
که بر آن است تا نام و یاد این مبارز نستوه را 

کمرنگ کند!
یاد حسنی  نام و  از  که  از مسئوالنی  گله دارد 

برای  سالهاست  اما  و  کردند  استفاده 
بزرگداشت او کاری نکرده اند.

و  انتقاد  با همین  و  از همین جا  ما  مصاحبه 
، بی مقدمه  اظهار نارضایتی از مسئوالن شهر

شروع می شود.
۹۷ مسئوالن شهری وعده هایی در رابطه  در سال 
در  موزه  ایجاد  و  حسنی  فرهنگی  بنیاد  ثبت  با 
منزل شخصی ایشان دادند، اقدامی در این رابطه 

انجام شده است؟ 
مصوبه شورای اسامی شهر ارومیه در سال ۹۷ 
این بود که منزل مرحوم حسنی خریداری شده 
و به موزه اختصاص یابد اما شهرداری کوتاهی 

کرد و مصوبه اجرایی نشد؛ وعده های توخالی! 
برگزار  با مسئوالن شهری  از ده جلسه  بیش 
و در حقیقت  اما بیشتر حالت فرمالیته  شد 
به دور خود چرخیدن در بروکراسی اداری بود و 

نتیجه ای نداشت!
نام  از  بلکه  نکردند  کاری  تنها  نه  مسئوالن 
استفاده  خود  شخصی  مطامع  برای  حسنی 

وشورای  مجلس  انتخابات  در  که  کردند 
اسامی  شهر ارومیه نمود داشت.

مگر مصوبه خود شورا نبود، چرا اجرایی نشد؟ 
متاسفانه شهردار و شورای شهر در دوره قبل 
ابزاری  استفاده  حسنی  حجت االسام  نام  از 
کردند و در جایی که به نفع شان نبود پرونده را 

بستند و کنار گذاشتند!
مصوبه ای را که خودشان تصویب کرده بودند 

اجرایی نکردند!
 هر سال بهمن ماه و چند روز مانده به واقعه 

دوم بهمن جلسات نمایشی شروع می شود.

کاری  آیا بیت خود مرحوم حسنی نمی خواهند 
برای بزرگداشت یاد و نام آن مبارز فقید انجام 

دهند؟ 
از نزدیک  من بیشتر با پدرم بودم و 
زحمات و دلسوزی ایشان برای نظام 
و مردم را میدیدم، االن که مقایسه 
اندازه  به  کسی  میبینم  کنم،  می 
نبوده؛  مردم  خیرخواه  حسنی 
پدرم در خدمت بی منت به مردم 
و انقاب پیش قراول بود و از جان 

و ما لش برای حفظ آن هزینه می کرد. 
نمیکنند،  کاری  مسئوالن  دیدم  وقتی 
تصمیم گرفتم از دارایی خودش برای حفظ نام 
و جایگاه حسنی هزینه کنم، به وراث پیشنهاد 
کردم خانه حاج آقا را به عنوان سهم االرث به من 
واگذار کنند تا آنجا را به یاد و نام حسنی حفظ 
کنیم تا زحمات و مجاهدت های پدرم در اذهان 

بماند.
هنوز  ولی  است  شده  انجام  ضمنی  موافقت 
به صورت رسمی  کاری صورت نگرفته واقدام 

عملی انجام نشده است. 
یف است؟ تحر آیا حسنی قابل   

حضرت  نام  به  آغشته  ایران  اسامی  انقاب 
امام خمینی)ره(است، دوم بهمن هم بدون 

نام حسنی مفهومی ندارد!
مردم ارادت خود را همیشه به مرحوم حسنی 
در  نیز  رهبری  که  میبینیم  و  اند  داده  نشان 
دیدار با مقامات استانی در ارتباط با بزرگداشت 

یاد و نام حسنی سخن می گوید.
بی  انقاب  دوران  در  حسنی  مرحوم  زحمات 
را  آن  نمی تواند  کسی  بنابراین  است  شائبه 

تحریف کند. 

چند کلمه در توصیف مرحوم حسنی بگویید؟
، نترس و مرد عمل مبارز

همه او را مبارز و نترس می دانند، منظورتان از مرد 

عمل بودن چیست؟

را به خرید ساح  پدر همواره مبارزان و مردم 

تشویق می کرد؛ می گفت حتی اگر ماشین، طا 

و فرش زیر پایتان را فروختنی هستند اینکار را 

بکنید و مسلح شوید. 

ماشین  خودش  هم،  سخنان  این  از  قبل 

با  و  بود  فروخته   ۵۶ سال  در  را  شخصی اش 

آن دو قبضه ساح کاشینگف و کلت خریده 

بود. همیشه اینگونه بود که اول  کاری را انجام 

تشویق  آن  انجام  به  را  دیگران  بعد  می داد 

می کرد. 

تمام  در  بود،  میدان دار  خود  همیشه  آقا 

و  داشت  حضور  شخصا  خودش  مبارزات، 

پیشتر از همه حرکت می کرد و این امر باعث 

تقویت روحیه مبارزان می شد.

؛ نیم بز بهمن  م  و د به  ی  یز گر

؟ د فتا ا ق  تفا ا بهمن  م  و د ا  چر  

بعد از فرار شاه در ۲۶ دی ماه، هواداران شاه 

چماق  و  »شاه چی ها  اسم  به  اندک،   هرچند 

ناامنی  و  داده  جوالن  شهرها  در  ها«  بدست 

ایجاد می کردند و تا هفته ها وجود داشت. 

ادوات  رژیم  نیروهای  تحرکات،  این  ادامه  در 

جنگی مثل تانک  را پادگان قوشچی به پادگان 

لشکر ۶۴ ارومیه انتقال دادند. نقل قول شده 

آقای ُهمان، فرمانده لشکر موافق  که  است 

نبودند و این موضوع را از طریق آقای فوزی به 

اطاع حاج آقا حسنی رسانده بودند. 

که  سرسپرده  فرماندهان  از  برخی  اما 

ح کرده و فضای  میخواستند خودشان را مطر

فراهم  شاه  بازگشت  برای  را  جامعه  عمومی 

کنند، از باال گرفتن درگیری ها حمایت می  کردند 

تا اینکه هر روز تعداد درگیریها در خیابان امام و 

مقابل مسجد اعظم را شاهد بودیم و در نهایت 

به حادثه دوم بهمن ختم شد. 

بعد از واقعه دوم بهمن و شکست نیروهای 

دیگر  اسامی  انقاب  پیروزی  تا  ارومیه  رژیم، 

روی درگیری به خود ندید گویا تمامی مخالفان 

انقاب از بین رفتند!

حسنیقابلتحریفنیست!
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5 اجتماعیاجتماعی
را  رژیم  عمال  نقشه  قبل  از  که  ارومیه  مردم 
می دانستند برای دفاع از مسجد اعظم آماده 

شده بودند. 
حسنی  المسلمین  حجت االسام و  مرحوم 
در آن روز همراه چهار نفر دیگر بر فراز مسجد 
با  بود.  مشغول  مسجد  از  دفاع  به  اعظم، 
شروع درگیری، ابتدا حجت االسام حسنی به 
سخنرانی پرداخت و فریاد زد: »ای خونخواران 
مقدس  اینجا  و  خداست  خانه   اینجا  زمان، 
است.« او با این سخنرانی مردم را به مقاومت 
اطراف  در  مردم  مختلف  اقشار  کرد.  تهییج 
مسجد اعظم موج می زد و همه با تمام وجود 

آماده  مقابله با تهاجم نیروهای نظامی بودند.
این  درباره   حسنی  حجت االسالم  مرحوم 
»اقشار  می گوید:  خود  خاطرات  در  حادثه 
و  وانت  بار  با  شدند.  بسیج   مردم   مختلف  
خودروهای  شخصی ، شن  و ماسه ، گونی  و آجر 
آوردند. پشت  بام  و اطراف  مسجد را با گونی های  
کردیم . در خیابان های   از شن  سنگربندی   پر 
اطراف  که  منتهی  به  مسجد می شدند درختان  
تا مانع   بزرگ  و سنگینی  ریختیم   و چوب های  
از حرکت  و پیشروی  تانك ها به  سوی  مسجد 
مسلح   روی  نیروهای   به   را  راه ها  و  شویم  

محمدرضا پهلوی  ببندیم .
طبقه ای   پنج   ـ  چهار  هتل   مسجد،  روبه روی  
قرار داشت . صاحب  آن  مردی  ثروتمند بود. او 

مقلد آیت اهلل  شریعتمداری  بود. از او خواستم  
پشت بام  هتل  را در اختیار ما قرار دهد تا ما آنجا 
را هم  سنگربندی کنیم ، چون  موقعیت  بسیار 
در  نداد.  اجازه   و  ترسید  او  داشت .  مناسبی  

سمت  دیگر مسجِد اعظم ، بانکی  قرار داشت ، 
رفتند و  باال  از پشت بام   از غروب   بچه ها بعد 
در باالی  بام  بانك  هم  یك  سنگر با یك  تیرانداز 
مستقر کردند. با اینکه  از یك  سمت  بانك  به  

دو طرف  خیابان  پهلوی  )امام  فعلی ( و از طرف  

دیگر آن  به  خیابان  عسکرآبادی ، کامًا تسلط  

داشتیم ، ولی  موقعیت  هتل  بهتر از بانك  بود، 

ولی  چه  می توانستیم  بکنیم ؟

جهت   در  بود،  تجهیزات   و  امکانات   هرچه  

کار  به   اعظم   مسجد  نظامی   پایگاه   استحکام  

گرفتیم ، با تعداد چهل پنجاه نفر افراد مسلح  و 

با حضور انبوه  مردم ، آماده  نبرد شدیم . ناگهان  

صدای  غرش  تانك ها از دور به  گوش  رسید، به  

دستور من  افراد مسلح  در پشت  سنگرهای  

سایر  و  درختان   تانك ها،  گرفتند.  قرار  خود 

شدند.  نزدیك  محوطه   و  شکستند  را  موانع  

من  در پشت بام  مسجد کنار گنبد قرار گرفته  

دستم   در  کاشنیکف   یك   درحالی که   بودم . 

بود، می خواستم  ببینم  عکس العمل  تانك ها 

چه  خواهد شد. در همین  فکر بودم  که  ناگهان  

به   توپ   یك   می کرد،  حرکت   جلو  در  که   تانك، 

سمت  گنبد شلیك  کرد... گلوله   توپ  درست  از 

یك  متری  باالی  سرم  عبور کرد و به  گنبد اصابت  

ج  شد...«   نمود، بعد از آن  طرف  گنبد خار

منبع: پایگاه مرکز اسناد انقاب اسامی

مجاهد  حسنی  غامرضا  شیخ  مرحوم 
مکتبی،  قهرمان  و  ها  اولین  مرد  نستوه، 
متعهد و انقابی بود که اولین نمازجمعه 
باراندوز چای و  را در محال  از انقاب  بعد 
روستای های بزرگ آباد و  دوالما و تومستر 
برگزار می کرد و همه را موظف کرده بود که 
با بیل، قیچی و اره باغبانی در نماز حاضر 
شوند و بعد از پایان نماز به نوبت باغات 
مالی  توان  صاحبانشان  که  زمینهایی  و 
نداشتند و بی بضاعت بودند را شخم زده و 

درختان و تاکهایشان را هرس بکنند . 
رژیم  علیه  بر  را  مسلحانه  جنگ  اولین 
طاغوت در دوم بهمن 1357 شروع کرد و با 
کاشینکف و کوکتل به جنگ تانکها رفت 
که قیام مسلحانه بر علیه رژیم شاه شناخته 
شد و منجر به پیروزی انقاب اسامی به 

رهبری معمار کبیر انقاب گردید . 
در تعریض راه های دهات و باغات و الیروبی 
و  چای  نازلو  محال  در  آبی  قنات  و  نهرها 
چای،  روضه  و  باراندوزچای  و  بکشلوچای 
مقابل  در  همچنین  و  جهادی  مدیریت 
مسلحانه  جهاد  طلبان،  تجزیه  و  اشرار 

داشتند. 
انقابی  نفر  هزار  پنج  به  قریب  تعداد 
استان  سراسر  از  را  متعهد  و  مسلمان 
جهت اهداف انقاب اسامی ساماندهی و  

به کارگیری کرده بود.
به  اسامی  انقاب  کمیته  اولین  تشکیل 
فرمان امام )ره( در ارومیه به ریاست آیت 
مرد  را  نستوه  مجاهده  این  حسنی   اهلل 

اولین ها در  آذربایجان و ارومیه میکند.
جسور  دالور،  شجاع،  که  همانقدر  ایشان 
و  دین  دشمنان  مقابل  در  سرسخت  و 
مقابل  در  بودند  ها  طلب  تجزیه  و  اشرار 
مهربان  عطوفت،  با  رئوف،  بسیار  مردم 
و  خانواده  دوستدار  بسیار  همچنین  و 
فرزندان خود بودند اما هیچکدام را در کارها 
و پستهای دولتی منصوب نکرد و همه را به 

کارهای خدماتی و تولیدی تشویق  کرد. 
مرحوم حسنی  مخالف نفاق، تجزیه طلبی، 
و  زندگی  با  و  بود  تروریسم  و  کشی  برادر 
مبارزات بی امان، مکتب حسنی را از خود 
غیور  و  شجاع  مردم  تا  گذاشت  یادگار  به 
آذربایجان و میهن اسامی ادامه دهنده راه 
مکتب حسنی و امام راحل و شهدا گرانقدر 

باشند.

مرحومحسنی
قهرمانانقالبی

مرداولینها
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و  االسام  حجت  دختر  حسنی،  معصومه 
المسلمین حسنی می گوید: همیشه برای هر 
شرایطی آمادگی داشتیم از اذیت ها، محاصره 

خانه تا شهید شدن آقاجان و برادرانم. 
آقاجان  گوید،  نمی  بابا  جم،  جام  گزارش  به 
خطابش می کند، می گوید از آنجا که دختر بزرگ 
خانواده ام، تقریبا از همان کودکی تا زمانی که 
به علت کهولت سن زمین گیر شده بود، در 

کنارش بودم، همراز و همراه آقاجان!
مسئولیتش  و  کار  بخاطر  آقاجان  گوید  می 
همیشه  داشت،  را  مردم  دغدغه  همیشه 
شرایط  این  با  هم  ما  و  بود  بدست  اسلحه 
خوگرفته بودیم، خانواده ما نه ترسی از محاصره 

داشت، نه حمله های شبانه و نه تیر و تفنگ!

همیشه آماده باش بودیم حتی برای شنیدن 
خبر مرگ یا شهادت عزیزانمان!

آقا جان به خانواده تعلق نداشت چرا که یک 
مرد سیاسی، جنگی و کاری بود و البته با این 

حجم از مسائل بهترین کشاورز  هم بود.
خب دختر حسنی تاریخ ساز بودن هم این 
که  روزهایی  چه  دارد.  را  ها  رنج  و  مشقت ها 
ندیده به خواب رفتیم و چه روزهایی تا صبح به 

انتظارش چشم بر هم نگذاشتیم. 
این ها بخشی از حرف های معصومه حسنی، 
مبارز  حسنی  غامرضا  شیخ  مرحوم  دختر 

نستوه و مجاهد است. 
مصاحبه  برای  او  با  بهمن  دوم  بهانه  به 
هماهنگ شدیم تا از زبان یک زن هم، روایتگر 
تاریخ  بزرگمرد  این  شیرین  و  تلخ  روزهای 

باشیم.
معصومه حسنی به نقل قول از مرحوم حسنی 
می گوید: در ۲ بهمن، نیروی هایی که  از ماه ها 
قبل توسط حاج آقا حسنی مسلح شده بودند 
به صورت رسمی برای رودررویی و جنگ با رژیم 
به خیابان ها آمدند و از طرف دیگر هم نظامیان 
رژیم هم که قصد مقابله با نیروی های انقابی 
و مردمی را داشتند، مسجد اعظم را به توپ 

بستند.  

جان  آقا  رسیده،  گزارشهای  طبق  البته 
میدانست که در روز دوم بهمن و در آن ساعت 
از طرف رژیم به مسجد حمله می شود، برای 
همین نمازجماعت را در آن روز تعطیل کرده 
در  نفر   ۴ فقط  نبینند،  صدمه  مردم  که  بود 
مسجد مانده بودند که یکی از آن ها رشید برادر 

ارشدم بود که پدرم را همراهی می کرد. 
میبندند،  توپ  به  را  مسجد  نظامیان  وقتی 
آقاجان و بقیه هم با اسحله شلیک می کنند 
که خوشبختانه هم شلیک های نظامیان و هم 
این ۴ نفر هوایی بوده و هیچکس در به توپ 

بسته شدن  مسجد اعظم آسیب نمی بیند.
وی  می گوید: بعد از اینکه آقا جان و برادرم به 
خانه برگشتند،برادرم گفت : ما االن شهید زنده 
هستیم اگر اتفاقی در مسجد برای ما میافتاد 

االن اینجا نبودیم.
حرف  این  دهد:  می  ادامه  حسنی  معصومه 
در  همیشه  بهمن  دوم  واقعه  از  بعد  برادرم 
گوشم زمزمه می کند، واقعا هم مجاهدان و 
مبارزان دوران انقاب  زنده یادگار   هستند، آنها 
هیچ وقت از یاد نخواهند رفت و در تاریخ ثبت 

شده اند.
دختر حسنی می گوید: ما در خانه هیچوقت 
اسلحه  با  بچگی  از  چون  نداشتیم  استرس 

بزرگ شده بودیم و بار ها شاید این اسلحه در 
دست من و یا زیر سرم بود و گهگاهی چون 
دختر بزرگ خانواده بودم آقا جان اسلحه را به 

من میداد تا در باغچه، زیر خاک پنهان کنم.
شده  تربیت  گونه ای  به  دهد:  می  ادامه  وی 
بودیم که نمی ترسیدیم و آقا جان می گفت که 
نباید بترسید چون در این راه شهید می شویم. 
آمادگی داشتیم از  همیشه برای هر شرایطی 
اذیت ها، محاصره خانه تا شهید شدن آقاجان 
و برادرانم. من خیلی چیز ها را با چشم خود 

دیدم چون در آن زمان ۲۱ سال داشتم.
و  ها  مجاهدت  پدرم  دهد:  می  ادامه  وی 
در  همیشه  و  داشت  زیادی  رشادت های 
میدان عمل بود اما مسئوالن آنچنان که باید 
برای بزرگداشت رشادت های ایشان و نام و 

جایگاه حسنی کاری انجام نداده اند.
وی با انتقاد از اینکه موضوع راه اندازی بنیاد 
حسنی همچنان راکد باقی مانده است، اظهار 
می کند:  با اینکه گفته و خواسته آقا جان این 
بود که به خاطر شهرت خدمت نمی کند اما آقا 
جان شهرت ملی دارد و این نباید نادیده گرفته 

شود . 
وی تصریح می کند: آقا جان کاری را برای شهرت 
انجام نمی داد و عاشق دین و اسام و ملت بود.

»آقاجان«میگوید بزرگخانوادهاز دختر

ایرج وحید افشار

همرزم شیخ حسنی 

هانیه زینالی

خبرنگار جام جم 
آذربایجان غربی  
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روزهایپرالتهابانقالب؛ روایتعکاسارومیهایاز

بگذاریدسلیمیکارشرابکند

ارومیه  شهر  اسامی  شورای  عضو   

دوم  در  ارومیه  مردم  مسلحانه  گفت:قیام  

انقاب  تاریخ  از  زرینی  برگ  بهمن سال 57 

اسامی است که فراموش شدنی نیست.

به گزارش جام جم، نقی کریمی، عضو شورای 

با قیام دوم  رابطه  ارومیه در  اسامی شهر 

مسلحانه  جنگ  گفت:  ارومیه  در  بهمن 

مردم ارومیه در دوم بهمن ماه ۵۷ به رهبری 

غامرضا  شیخ  آذربایجان،  نستوه  مجاهد 

ستم شاهی  نیروهای  مقابل  در  حسنی 

سبب تقویت اعتراضات مردمی شد و خیلی 

زود طومار رژیم ستمشاهی را در هم پیچید.

سال  ماه  بهمن  دوم  واقعه  افزود:  وی 

و  ارومیه  سینه  بر  زرین  مدالی  همانند   57

حادثه  مهم ترین  که  چرا  ارومیه ای هاست 

تاریخی انقاب اسامی را به انجام رساندند 

و مردم این شهر دلیرانه در این روز دست 

به مبارزه مسلحانه علیه رژیم پهلوی زدند.

و  عینی  شاهدان  از  یکی  عنوان  به  کریمی 

دوم  واقعه  حسنی  نستوه  مجاهد  همرزم 

بهمن را چنین بازگو می کند: تانک های رژیم 

ستمشاهی از خیابان امام حرکت می کردند و 

در نزدیکی مسجد مستقر شدند تا نیروهای 

انقابی را هدف قرار دهند.

وی اظهار داشت: آن زمان گنبد مسجد به 

شکل امروزی نبود، تانکها با شلیک گلوله 

گوشه ای از گنبد را هدف قرار دادند و توپ 

تانک بعد از اصابت به گنبد از سمت دیگر 

ج شد. آن خار

عضو شورای شهر ارومیه در ادامه بیان کرد: 

این جنگ مسلحانه در حالی صورت گرفت 

که محوطه مسجد مملو از جمعیت متدین 

پیروزی  نخستین  که  بود  ارومیه  مردم 

نیروهای  با  جنگ  در  را  انقابی  نیروهای 

شاهنشاهی رقم زدند.

ارومیه  مردم  قیام مسلحانه  افزود:  کریمی 

از تاریخ  در دوم بهمن سال 57 برگ زرینی 

شدنی  فراموش  که  است  اسامی  انقاب 

نیست و همان گونه که در شعارهای خود 

انقابدان  جانباز  »آذربایجان  گویند:   می 

« بر عهد خود وفادارند و تا آخرین  آیریلماز

قطره خون خود در پای نظام و انقاب خود 

ایستاده اند .

ارومیه: عضوشورایاسالمیشهر

قیام۲بهمنفراموش
شدنینیست

دوران  عکاس  یک  با  مصاحبه  برای  وقتی 
انقاب تماس می گرفتم در نظرم یک پیرمرد 
سالخورده ای تجسم شد که مشغول سپری 
است،  خانه  در  بازنشستگی  دوران  کردن 
از  بود،  سرزنده  و  گرم  بسیار  صدا  و  لحن  اما 
برای  و  کرد  استقبال  مصاحبه  درخواست 

ساعت 14 همان روز  در آتلیه قرار گذاشتیم. 
عکسباران  آتلیه  سمت  به  جم  جام  دفتر  از 
در  اصا  بخواهید  را  راستش  کردم،  حرکت 
ذهنم نمی گنجید که در خیابان لوکس و بقول 
عکاس  یک  با  استادان  الکچری  امروزی ها، 
گرفته  کف دست  را  که جانش  کنم  مصاحبه 
و در روزهایی که خیلی ها با دست خالی هم 
جرات شرکت در تظاهرات را نداشتند،  دوربین 
انقاب  تاریخی  رویداد  مهمترین  دست،  به 
اسامی در ارومیه را برای آیندگان ثبت و ضبط 

کرده است.

برابر  در  بودم  مضطرب  و  زده  هیجان  خیلی 
خبرنگار و عکاس کارکشته ای که اولین صحنه 
های حضور مردم ارومیه در خیابان ها در دوران 
رژیم  شهربانی  ماموران  گوش  بیخ  انقاب، 
می  عکس  تظاهرکنندگان  از  و  ایستاده  می 
گرفته است؛ کار ساده ای نبوده، بنظرم در کنار 
عکاسی، بازی با مرگ هم بوده است یا شاید 

سودای شهادت!
خاصه وارد آتلیه عکسباران شدم چند پله که 
باال آمدم پیرمرد موی سپیدی را در حال مرتب 

کردن عکسهای مشتریش بود، دیدم. 
را  سرش  خواستم،  ورود  اجازه  و  کردم  سام 
با  را  سامی  مهربانش  ی  چهره  با  و  برگرداند 
او  از  عجیبی  آرامش  کرد  نثار  لبخند  چاشنی 

گرفتم، چقدر مرا یاد پدربزرگم میانداخت...
خیلی سرحال و قبراق بود برخاف تصوری که 
داشتم همچنان با روحیه ای باال بکار عکاسی 
می پرداخت. گفت منتظر باش تا برایت چایی 
بقول خودش »لب سوز لب دوز قندپهلویی« 
مبهوت  و  زدم  آتلیه  در  چرخی  یک  بیاورد 
گنجینه های تاریخی بودم که بر دیوارهای آتلیه 
زده شده بود، به 43 سال قبل پرت شدم چقدر 
لذت بخش بود چقدر چهره های مردم از پیر تا 

جوان و نوجوان پر از امید بود.

او  از  بودم  ها  عکس  به  خیره  که  همانطور 
خواستم خودش را معرفی کند. 

در   1325 متولد  گوید  می  سلیمی  مجید  حاج 
تبریز است، عاشق عکاسی است و با عکس 
اولین  که  بود  سالش   18 کند  می   زندگی 
عکسش را از استاد شهریار گرفت و در همان 
تبریز یک عکاسی بنام استاد شهریار دایر کرد و 

بصورت جدی به این کار مشغول شد.
وی ادامه می دهد: سال 1346 در دوران خدمت 
شیر  عجب  از  لشکر  عکاس  بعنوان  سربازی 
به ارومیه منتقل شدم و از آن موقع در ارومیه 
ماندگار شدم و عکاسی شیوا را ابتدای خیابان 
را  آن  ها  ای  ارومیه  اغلب  که  کردم  دایر  خیام 

می شناسند و آنجا عکس گرفته اند.
ارومیه  اتفاقات  و  وقایع  ثبت  سلیمی  حاج 
آغاز کرده و از همین رو شاید  را از سال 1346 
بیش از هر ارومیه ای دیگر به تاریخ این شهر 
ارومیه  مصور  تاریخ  گنجینه  او  دارد،  گاهی  آ
است که اکنون با گذشت 75 سال از عمرش 
هنوز سرپاست و عکاسی را دوست دارد. مثل 
یک جوان 20 ساله شاداب و سرحال کارش را 

قدرتمندتر از گذشته انجام می دهد.    
آنکه یادم نرود این امنیت  برای  او می گوید: 
گاهی  از  هر  آمده  بدست  چطور  آرامش  و 
عکسهای خاک گرفته را از پوشه ها در می آورم و 

با مرور آنها خاطره بازی می کنم.
عکس های استاد چشم و دل هر بیننده ای 
را تسخیر می کند عکسهایی از دوران قبل از 
انقاب و مبارزه مردم ارومیه؛ اینگونه بگویم 
اگر مردم از وقایع و اتفاقات تاریخ ارومیه خاطره 
دارند، استاد سلیمی از همه آنها عکس های 

مستند و گویا در دست دارد!

آقا حسنی مرا به عنوان عکاس به مردم  حاج 
معرفی کردند

انقاب  پرالتهاب  روزهای  در  عکاسی  از  وی 
این چنین روایت می کند: در روزهای انقاب 
از  نداشت  کردن  عکاسی  جرات  هیچکس 
هر طرف تحت فشار بودم بارها و بارها بر سر 
عکس گرفتن از تظاهرات مردم دستگیر شدم 
تا اینکه بعد از حادثه دوم بهمن و به توپ بسته 
شدن مسجد اعظم به حاج آقای حسنی پناه 

بردم و عرض کردم که نمی گذارند من عکاسی 
کنم ایشان هم پس از اولین نماز جماعتی که 
در محوطه دانشگاه ارومیه برگزار شد، بنده را 
به مردم معرفی کردند و مورد تفقد قرار دادند و 
گفتند ما انقاب می کنیم و می خواهیم انقاب 
را  کارش  سلیمی  بگذارید  ببینند،  همه  را  ما 

بکند!
 از این موقع به بعد بود که عکاسان و خبرنگاران 
دیگر هم وارد میدان شدند و صحنه ها را ثبت 

کردند.

من  را  ارومیه  مردم  مسلح  های  عکس  اولین 
گرفته ام 

اشاره  بهمن  دوم  قیام  از  قبل  روزها  به  وی 
و اظهار می کند: روز 23 آذر که یکی از روزهای 
پرافتخار در تاریخ ارومیه است، مردم از طرف 
بازار به سمت ایالت حرکت می کردند که گارد 
ضد شورش شهربانی برای متفرق کردن مردم 
لباس  تعدادی  که  ماموران  و  شد  عمل  وارد 
آنها بود به سمت مردم  شخصی هم در بین 
از  زیادی  تعداد  روز  این  در  که  آوردند  هجوم 
مردم مجروح شدند و چند شهید نیز تقدیم 

انقاب شد.
وی ادامه می دهد: آن روزها مردم شب و روز 
در  شبها  حتی  هست  یادم  و  شناختند  نمی 
از  بود و پس  اعظم مراسم سخنرانی  مسجد 
مراسم مردم بازهم نصف شب به خیابان ها 
می ریختند و شعار می دادند بعد از 23 آذر مردم 
خشمگین تر شده بودند کار بجایی کشید که 
در دوم بهمن ارتش تانک ها را از لشکر بیرون 
را به توپ  بازار مسجد اعظم  از سمت  آورد و 
بست. از آن روز به دستور حاج آقا حسنی مردم 
مسلح شدند تا از انقاب دفاع کنند که اولین 
تصاویر مردم مسلح شده ارومیه را من گرفتم 

و االن هم دارم.

ثار من استفاده نکنند بدون اجازه از آ
نشدن  رعایت  از  ارومیه  قدیمی  عکاس  این 
حق مالکیت معنوی آثارش از سوی اشخاص 
و نهادها گله مند است و می گوید:  عده ای که 
بدست  چطور  را  بنده  های  عکس  دانم  نمی 
آورده اند آثار مرا بزرگ کرده و در جاهای مختلف 
استفاده کرده اند بدون اینکه من اطاع داشته 
باشم. اغلب عکسهایی که از دوران انقاب در 
ارومیه در کتاب ها، نشریات و جاهای مختلف 
من  که  است  هایی  عکس  شده  منتشر 
آنها االن در  آنها را گرفته ام و بیشتر  بازحمت 

دفتر من خاک می خورند.
هایم  عکس  شدن  دیده  از  گوید:   می  وی 
در  مردم  آنکه  برای  زمانی  میشم،  خوشحال 
جریان قرار بگیرند در خیابان امام نبش خیام 
جلوی مغازه ام عکاسی شیوا، با هزینه خودم 
پانلی نصب کردم و عکس های قدیمی انقاب 
هرچند  و  گذاشتم  نمایش  به  خیابان  در  را 
که  کردم  می  عوض  را  ها  عکس  یکبار  وقت 
بود  گرفته  قرار  مردم  استقبال  مورد  بشدت 

اما شهرداری آمد و پانل را برداشت، دوباره به 
حاج آقا حسنی پناه بردم ایشان به شهرداری 
سفارش کردند مدتی با پانل کاری نداشتند اما 
مدتی بعد دوباره پانل را کندند و بردند من هم 

دیگر پیگیرش نشدم.

نستوه   مجاهد  های  حمایت  از  قدردانی 
آذربایجان

سلیمی می افزاید: به عنوان عکاسی که سابقه 
فعالیت با 30 رسانه ملی و محلی را دارم، از قبل 
انقاب تا االن در سفر اغلب مسئولین عالی 
تهیه  عکس  و  ام  داشته  حضور  بعنوان  رتبه 

کرده ام. 
استاد سلیمی وقتی به عکس هایش نگاه می 
کند می شود برق نگاهش را دید که نشان از 
رنج و مشقت سالها  دارد. از همه مسئولین 
استانی که در طول سال از او حمایت کرده اند 
مرحوم  از  او  قدردانی  اما  کند  می  قدردانی 
شجاع  جمعه  امام  و  حسنی  نستوه  مجاهد 

ارومیه رنگ دیگری دارد. 
می گوید اگر حمایت های حاج آقا حسنی نبود در 
آن شرایط حتی یک عکس هم نمی شد ثبت کرد.

میراث  اسبق  کل  مدیر  اشتری  آقا  حاج  از  او 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هم 
یاد می کند و می گوید: ایشان مکان مناسبی 
در موزه ارومیه برای نمایشگاه دائمی عکس 
هایم اختصاص داد اما بازنشسته شد و این 

ح نیز نیمه تمام ماند. طر
ناراحت  کنند  خطاب  استاد  را  او  اینکه  از   
جوانانی  آن  ما  استاد  گوید:  می  و  می شود 
هستند که در دوران مبارزات انقاب و 8 سال 
جنگ جانشان را کف دست گرفتند و بی ادعا 
همه آنچه را که داشتند برای امنیت و عزت این 

ملت فدا کردند! 
او در پایان با چهره ای گشاده و لبریز از شوق 
بیان می کند: همه این عکس ها را با هزینه 
گرفته ام،   عاقه  و  عشق  روی  از  و  خودم 
به  و  ببینند  را  آنها  آیندگان  خواستم  می 
معتقدم  چراکه  کنند  افتخار  گذشتگانشان 
که  هاست  کردن  نقل  همین  با  ما  انقاب 

همیشه در رگ های جامعه جریان دارد.

زهرا بخشی

خبرنگار جام جم 
آذربایجان غربی  
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اسامی  شورای  پژوهش های  مرکز  رییس 

تاکید و پیگیری های  با  گفت:  ارومیه  شهر 

دوم  ملی  ثبت  آذربایجان غربی،  استاندار 

بهمن به عنوان نخستین قیام مسلحانه در 

تاریخ انقاب را در دستور کار قرار داده ایم.

به گزارش جام جم، حسین پناهی به انتخاب 

فرهنگی  هفته  آغاز  عنوان  به  بهمن  دوم 

ارومیه اشاره و اظهار کرد: روز اول بعنوان روز 

قیام و روز آخر بعنوان روز دفاع و مقاومت نام 

گذاری شده و برای این هفت روز برنامه های 

متنوع و مختلفی تدارک دیده شده است. 

وی اظهار کرد: در اولین روز از هفته فرهنگی 

انقاب  عنوان  تحت  ماه  بهمن  دوم  یعنی 

و  دیدار  حسنی،   آقای  قیام  و  اسامی 

غبارروبی مزار شهدا و مزار مرحوم حسنی 

برنامه ریزی شده است. 

پناهی برپایی کارگاه خاطره گویی در کنار مزار 

و بیت مرحوم حسنی و اکران مستند زندگی 

مجاهد نستوه را از برنامه های روز فرهنگی 

ارومیه خواند. 

وی با اذعان به اینکه در سال های گذشته 

برای  مناسبی  برنامه  نتوانستیم  شورا  در 

دهیم،  انجام  بهمن   ۲ واقعه  بزرگداشت  

تصریح کرد: با تاکید و پیگیری های استاندار 

به  بهمن  دوم  ملی  ثبت  آذربایجان غربی، 

تاریخ  در  مسلحانه  قیام  نخستین  عنوان 

انقاب را در دستور کار قرار داده ایم.

ارومیه  اعظم  مسجد  اینکه  بیان  با  پناهی 

بعنوان سنگر مقاومت در مقابل نیروهای 

مسلح رژیم  است، گفت: مقاومت مرحوم 

حسنی در دوم بهمن از ایشان یک نماد و 

برای  و  ساخت  آذربایجان  خطه  از  اسطوره 

همیشه در استان و کشور به ایشان افتخار 

خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: حضرت امام )ره( به نیکی از 

حرکت ایشان یاد کرده و گفته اند: » همه باید 

آقای حسنی مسلح باشیم« ؛ مرحوم  مثل 

مسلح  )ره(  امام  دیدار  به  حتی  حسنی  

که  است  افتخاراتی  اینها  تمام  و  می رفتند 

در برگه زرین تاریخ شهر ارومیه و آذربایجان 

باقی مانده است.

پژوهشهایشورای رییسمرکز

ارومیه: اسالمیشهر

ثبتملیحماسه پیگیر
۲بهمنارومیههستیم

دومبهمن57چهنوشتند؟ روزنامههااز

البهالیاسنادانقالباسالمی واقعه2بهمندر مرور
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جنگ مسلحانه مردم ارومیه علیه طاغوتیان در 
۲ بهمن سال ۱۳۵۷، نماد ایستادگی و استقامت 
مردم شجاع این شهرستان است و به گفته 
یکی از حاضران در این حماسه، جرات مبارزه 

ملت ایران پس از آن مضاعف شد.
از  که  اسداللهی  نصراهلل  جم،  جام  گزارش  به 
طراحان جنگ مسلحانه مردم ارومیه طی روزهای 
زمستان سال ۱۳۵۷ بود، در این خصوص گفت: 
در  هموطنان  از  زیادی  تعداد  شهادت  پی  در 
شهرهای مختلف کشور از جمله ارومیه در پاییز 
و زمستان سال ۱۳۵۷،  مرحوم حسنی دستور 
تشکیل گروه مسلحانه برای مقابله با دژخیمان 

پهلوی را به من صادر کرد.
پنهان  و  پیدا  فعالیت های  به  اشاره  با  وی 
در  ستمشاهی  رژیم  علیه  مسلح  گروه های 
روزهای آغازین زمستان سال ۱۳۵۷ اضافه کرد: 
رژیم پهلوی در روزهای پایانی دی آن سال،  تانک 
ها را برای مقابله با مردم از پادگان قوشچی به 

ارومیه انتقال داد که همین امر، عزم انقابیون 
را برای مقابله جدی تر با رژیم جزم  کرد.

با  سال  آن  بهمن  دوم  روز  در  کرد:  بیان  وی 
اطراف  در  انقابی  نیروهای  قبلی،  برنامه ریزی 
نیروهای  حضور  منتظر  ارومیه  اعظم  مسجد 
ارتش شاهنشاهی بودند تا در صورت حضور 
تانک ها در مقابل آنان بایستند که برای همین 
ارومیه  بازار  جلوی  در  سنگرهایی  نیز  امر 

پیش بینی شده بود.
خیابانی،  سنگرهای  کنار  در  داد:  ادامه  وی 
بانک  بام  پشت  در  نیز  دیگری  سنگرهای 
ایرانشهر )تجارت کنونی(،  پشت بام مسجد 
علی  آقا  مسجد  ساختمان  از  بخشی  و  اعظم 
اشرف در خیابان امام )ره( تعبیه شده بود تا 

عملیات مقابله با قدرت تمام اجرایی شود.
ستمشاهی  رژیم  تانک های  گفت:  اسداللهی 
در ساعت ۹ صبح روز دوم بهمن سال ۱۳۵۷ با 
همراهی سربازان پیاده به جلوی بازار رسیدند و 

اقدام به شلیک گلوله به سمت مسجد اعظم 
کردند که این امر موجب تیراندازی دو طرفه بین 

انقابیون و نیروهای رژیم ستمشاهی شد.
مقابل  در  ارومیه  مردم  مقاومت  افزود:  وی 
عقب نشینی  موجب  پهلوی  رژیم  تانک های 
ارومیه  پادگان لشکر ۶۴ پیاده  آنان به داخل 

شد و قائله خاتمه یافت.
وی با اشاره به اینکه مقاومت مسلحانه مردم 
ایران  زیادی بین مردم  ارومیه واکنش بسیار 
چهار  از  کمتر  فاصله  در  کرد:  اضافه  داشت، 
دیوارهای  در  مسلحانه،  اقدام  این  از  ساعت 
شهر اصفهان عبارت »زنده باد مبارزان مسلح 
ارومیه« نوشته شده بود که رسیدن این خبر به 

مبارزان ارومیه ای، آنان را امیدوار به آینده کرد.
ارومیه  مسلحانه  جنگ  گفت:  اسداللهی 
کشور  مردم  مبارزه های  تاریخ  در  عطفی  نقطه 
بود و جراتی مضاعف به ملت ایران داد تا علیه 

طاغوت با تمام توان مبارزه کنند.

حماسه۲بهمن۵۷مردمارومیهجراتمبارزهملتایرانرامضاعفکرد

حمله  درباره   57 بهمن  در3  کیهان  روزنامه  
عوامل رژیم پهلوی به مسجد اعظم ارومیه 
گروه  یك  ابتدا  بهمن  دوم  »روز  داد:  گزارش 
500 نفری درحالی که عکس شاه را در دست 
داشتند، در خیابان پهلوی رضائیه تظاهراتی 
به نفع رژیم برپا کردند. دقایقی بعد یك تانك 
ارتشی همراه با تعدادی درجه دار به آنان ملحق 
شدند و آنها هم شروع به تظاهرات کردند. در 
که  رضائیه  مردم  از  نفر  هزاران  حال  همین 
تصمیم  بودند،  آمده  گرد  اعظم  مسجد  در 
گرفتند مانع تظاهرات طرفداران شاه شوند 
صف آرایی  آنان  مقابل  پهلوی  خیابان  در  و 
تانك و خودروی  این هنگام چند  کردند. در 
نظامی به حمایت از موافقان وارد شهر شدند 
متفرق  مقاومت  مدتی  از  پس  مخالفان  و 
شدند. اما زدوخورد و تیراندازی تا ساعت یك 
بعدازظهر به شدت ادامه داشت. مخالفان 
تانك ها  حمله   از  جلوگیری  برای  حکومت 
حدود 20 کیوسك تلفن و اتومبیل را به وسط 
خیابان کشیدند و لحظاتی بعد کیوسك تلفن 
گزارش  شد...  کشیده  آتش  به  اتومبیل  و 
شاهدان عینی از رضائیه حاکی است که صدای 
تا نیمه های شب شنیده می شد.  تیراندازی 
گروه کثیری از مردم رضائیه در خیابان پهلوی 
با ایجاد مانع و آتش زدن الستیك،  شعارهایی 

علیه رژیم سر می دادند«.
گزارشی در 2 بهمن  نیز در  روزنامه  اطاعات 
افشا  را  جنایت  این  از  بیشتری  جزئیات   57
کرد و نوشت: »صبح امروز یك تانك مسلح به 
مسلسل چرخان، وارد خیابان پهلوی رضائیه 
شد و در یك رفت وبرگشت، کلیه  فروشگاه ها 
از  عده ای  سپس  شد.  بسته  مغازه ها  و 
ارتشی رضائیه  مأموران شورشی شهربانی و 

ریختند  خیابان  به  بودند،  مسلح  درحالی که 
چماق   عده ای  کردند.  تیراندازی  به  شروع  و 
می کردند.  همراهی  را  مأمورین  نیز  به دست 
درحالی که  خیابان ها  مسیر  در  مأمورین 
عکس های  تمام  می کردند،  تیراندازی 
آیت اهلل ]امام[ خمینی را از پشت شیشه های 
فروشگاه ها برداشته پاره می کردند. همچنین 
تانکی وارد چهارراه عسگرآبادی این شهر شد 
و جمعیتی را که در جلوی مسجد اعظم اجتماع 

کرده بودند به گلوله بست«.

علیه  مردمی  مبارزات  پایگاه  های  از  یکی  مساجد 
از  کار سازماندهی مبارزات اغلب  رژیم پهلوی بود و 
مسجدها شروع می شد از این رو مسجدها همواره از 

سوی رژیم پهلوی تهدید می شد.
پایگاه  که  ارومیه  اعظم  مسجد  بهمن ،  دوم  روز  در 
انقابیون این شهر بود از سوی عوامل رژیم پهلوی 
آن تعدادی شهید و  که طی  گرفت  مورد حمله قرار 

مجروح شدند.
درکتاب »انقاب اسامی در ارومیه« که توسط مرکز 
اسناد انقاب اسامی منتشر شده درباره حمله عمال 
رژیم پهلوی به مسجد اعظم ارومیه آمده است:  »در 
روز 2 بهمن نظامیان رژیم پهلوی به همراه گروهی از 
اوباش اجیرشده، به تظاهرات در خیابان ها پرداختند و 
خود را به مسجد اعظم ارومیه رساندند. آنها درحالی که 
تصاویر آیات عظام را پاره می کردند، به شعاردادن علیه 

در  که  انقابیون  آن،  متعاقب  پرداختند.  انقابیون 
داخل مسجد اعظم حضور داشتند واکنش نشان 

داده و به مقابله با آنان پرداختند.
نظامیان رژیم پهلوی که از همه  نیروهای نظامی ارتش، 
ژاندارمری و شهربانی در آن حضور داشتند و عاوه بر 
آن یك گروهان پیاده و چهار تانك اسکورپیون لشکر 
64 پیاده آنان را پشتیبانی می کردند، در اطراف مسجد 
اعظم سنگر گرفتند. در مقابل، انقابیون نیز در مناطق 

حساس اطراف مسجد اعظم سنگر گرفته بودند.
مسجد  پشت بام  در  انقابیون  از  مسلح  گروه  یك 
آقا علی اشرف و یك گروه دیگر باالی مغازه  ای متعلق 
به فردی به نام احمدیان در تقاطع عسکرآبادیـ  باکری، 
و نیز یك گروه مسلح دیگر در باالی بانك شهریار واقع 
در چهارراه خیابان امام و عسکرآبادی حضور داشتند و 

آماده دفاع از مسجد بودند.

درباره  تعداد شهدای آن روز، روایات متعددی 
نقل شده است. روزنامه  آیندگان تعداد شهدا 
روزنامه   کرد.  ذکر  نفر  بر 15  بالغ  را  زخمی ها  و 
اطاعات هم آمار شهدا را پنج نفر ذکر می کند. 
روزنامه  کیهان نیز آمار شهدا را هفت نفر اعام 
کرد که عبارت بودند از:  1- قربانعلی حسین زاده 
2- مختار مظاهری 3- غامحسین حاجی زاده 4- 
نبی جعفرزاده 5- مهدی نیك فرجام 6- سیاوش 

حسن زاده و 7- عبداهلل خسرو کیمیایی.
تعداد  درباره   مطالبی  حادثه  این  سالگرد  در 
شهدای این روز ذکر شد که تعداد شهدای آن 
روز را هشت نفر و تعداد زخمی های آن روز را 18 

نفر ذکر کرده بود.
این شهدا به دستور آیت اهلل فوزی در قسمتی 
از قبرستان باغ رضوان، که پس از آن موسوم به 

مقبره  شهدا شد، دفن شدند.
تشییع  مراسم  درباره   حسنی  حجت االسام 
می گوید:  اعظم  مسجد  واقعه  شهدای 
دو  تشییع   مراسم   روز،  همان   »بعدازظهر 
شهدای   پیکر  می شد...  برگزار  عزیز  شهید 
انقاب  ارومیه  را به  سمت  قبرستان  باغ  رضوان  
تشییع  و در آنجا دفن  کردیم . فرد دیگری  هم  
از برادران  مسیحی  ما در همان  ایام  به  درجه   
شهادت  رسیده  بود. به  طور دقیق  یادم  نیست  
که  همان  روز یا چند روز بعد از این  واقعه  بود. 
را هم  چون  می گفتند به   باالخره  این  شهید 
کنار  در  و  آوردیم   شده بود،  مسلمان   تازگی  
این   واقع   در  نمودیم .  دفن   شهید  دو  این  
سه  شهید بزرگ ، جزء اولین  شهدای  انقاب  
اسامی  ارومیه  به  شمار می آیند. هنگام  دفن  
شهدا برای  حاضران  صحبت  کردم . ضمن  بیان  
ارزش  و اهمیت  مقام  شهید و شهادت ، به  
ادامه   راه  شهدا، که  همان  ادامه   انقاب  و ایثار و 

فداکاری  بود، تأکید ورزیدم . پس  از ختم  مراسم  
دفن ، مردم  که  سراپا شور و احساسات  شده  
بودند، در جهت  ادامه   نهضت  با شهدا میثاق 
بستند و با دادن  شعارهای  انقابی  به  سمت  

خانه های  خود بازگشتند«.
بافاصله پس از انعکاس این حادثه و حوادث 
،  آیات عظام مرعشی  مشابه در سراسر کشور
اعامیه های  صدور  با  گلپایگانی  و  نجفی 
در  شرکت  عدم  به  را  ارتشیان  جداگانه، 
حمات  و  فراخواندند  فرمایشی  تظاهرات 

نظامیان به مردم را محکوم کردند.

دومبهمنارومیهآسمانیشدند شهداییکهدر
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فخر است براى من، فقیِر تو شدن  
از خویش گسستن و اسیِر تو شدن

طــــــــــوفان زده باى قهرت بودن  
امامخمینی-رهیکتـــا هدِف کمـــــان و تیر تو شدن
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