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مهم اما گمنام

پروژه تحقیقی

درباره خودروهای تاریخی کــه عمر تعدادی از 
آنها به ســال های قبل از انقالب و تعدادی دیگر 
به دوره قاجار برمی گردد، پژوهش های بسیاری 
انجام شــده اما کمتر کسی ســراغ خودروهای 
تاریخی بعد از انقالب رفته تا نشانی از آنها بجوید. 
به خصوص بلیزر آبی و ســفیدی که امام)ره( در 
بدو ورود به ایران سوار شــد و به میان مردم و از 
آنجا به بهشــت زهرا)س( رفت تا آن ســخنرانی 
معروف را ایراد کند. اغراق نیست اگر بگوییم این 
خودرو از فردای 12بهمن 1357مورد بی مهری 
و کم توجهی قرار گرفت و شــاید به همین دلیل 
خیلــی زود از یادها رفت. خــودروی امام)ره( را 
که آن روزها در بطــن اتفاقات تاریخی 12بهمن 
قرار داشــت، باید در ردیف خودروهای تاریخی 
دسته بندی کرد؛ چرا که همه شاخصه های الزم 
برای معرفی شدن به عنوان یک خودروی تاریخی 

را دارد. اوالً که این خودرو حامل یکی از مهم ترین 
شخصیت های سیاسی تاریخ معاصر بوده و دوم 
اینکه در یک روز تاریخی مورد استفاده قرار گرفته 
است. خودروهایی از این دســت در کشورهای 
مختلف به خوبی نگهداری می شوند و در موزه ها 
مورد بازدید عموم قرار می گیرند تا غبار فراموشی 
روی آنها ننشیند. مثاًل خودرویی که هیتلر یک بار 
ســوار آن شــده در موزه لوور پاریس نگهداری 
می شــود و مردم برای بازدیــد از آن بلیت های 
گران قیمتی تهیه می کنند یا در کشورهای دیگر 
هم قصه کم و بیش همین اســت اما این اصل در 
مــورد تاریخی ترین خودروی ســال های بعد از 
پیروزی انقالب رعایت نشده. همین بی خبری از 
بلیزر آبی برای کسانی که به آگاه شدن از سرنوشت 
خودروهای تاریخی عالقه دارند یک سوژه جذاب 

و قابل پیگیری است.

نگاه بدبینانه به ماجرای گم شدن خودروی امام)ره( این بود که بعد از 
مدتی اوراق شده و قطعات کمیاب آن برای تعمیر چند دستگاه بلیزری 
که از سال های دور در ایران مانده به کار رفته؛ اما نتیجه چنین نگاهی 
در مســیر کارهای تحقیقی چیزی جز به بن بســت رسیدن نیست. 
بنابراین خوش بینانه به ماجرا نگاه کردیم و جســت وجوها را به امید 
پیدا کردن نشانی از محل نگهداری این خودروی تاریخی ادامه دادیم 

تا به بنیاد مستضعفان و جانبازان، ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و بنیاد 
شــهید رســیدیم. اما نتیجه پیگیری ها چیزی جز اظهار بی اطالعی 
افراد مختلف از سرنوشت بلیزر آبی نبود. هرچه از ماجرای سرنوشت 
این خودرو گذشت داستان برای خودمان جذاب تر شد و البته به این 
نتیجه رسیدیم که حاال با یک داستانی مواجهیم که بیشتر به یک پروژه 

تحقیقی شباهت دارد تا یک گزارش خبری ساده.

هویت مالک خودرو

گمشده پیدا شد

آیا این، همان بلیزر است؟

جست وجو برای بازخوانی خاطرات محسن رفیق دوســت که 12بهمن 1357پشت فرمان بلیزر آبی و سفید 
نشسته بود یک مسیر جدید بود و دست بر قضا ما را به ســرنخ های تازه و اصلی رساند. رفیق دوست در کتاب 
»برای تاریخ می گویم« از فردی به نام »علی مجمع صنایع« به عنوان مالک اصلی خودرو نام برده است. حاال ما 
دو نشانی مهم داریم؛ یکی نام مالک خودرو و دیگری پالک تهران 24.شاید با این نشانی ها می توانستیم از اداره 
مالیات شهری استعالم بگیریم که آخرین مالیات این خودرو را چه کسی و در چه تاریخی پرداخت کرده اما از 
این مسیر هم به نتیجه نرسیدیم چون دو خودروی کالسیک دیگر به نام علی مجمع صنایع ثبت شده بود. قدم 
بعدی این بود که ردپایی از علی مجمع صنایع یا نشانی از نزدیکان او پیدا کنیم که این امکان با سرچ های اینترنتی 
مهیا شد. علی مجمع صنایع یکی از کسبه بازار لوازم یدکی ماشین بود که در سال 1378فوت کرد اما پسر او در 

همان مغازه قدیمی فعالیت می کرد. 

برخی کسبه قدیمی چراغ برق تهران روزنه ای جدید به روی مان باز کردند. یکی از آنها به نام ابوالفضل موثقی مدعی 
شد با آن بلیزر آبی به سفر کربال رفته و این همان نکته ای بود که ما را به سرنخ اصلی و نهایی می رساند. بعد از این 
ماجرا به این نتیجه رسیدیم که مرحوم مجمع صنایع برای واگذاری موقت خودرو به دوستی که قصد سفر به کربال 
را داشته باید به او وکالت داده باشد. جست وجوهای بعدی ما را به دفترخانه شماره 329تهران و سند وکالتی که 
در شهریور 1357به ثبت رسیده بود رساند. حاال هویت خودروی تاریخی و کسی که آن را از مرحوم مجمع صنایع 
خریده به طور کامل آشکار شده اما صاحب خودرو از اینکه آن را به چه کسی فروخته اظهار بی اطالعی می کند. 
قرارمان هم این نیست که ناامید شویم. بنابراین جست وجوها را ادامه می دهیم و در این مسیر از کامران امیری، 
که سال ها در حوزه خودروهای کالسیک تحقیق و پژوهش کرده و از ابتدا همراهمان بوده کمک گرفتیم. او تصویر 
بلیزر آبی را در صفحه شخصی اش منتشر کرد و از دنبال کننده های پرتعدادش خواست تا اگر نشانی از آن پیدا 
کردند از طریق فضای مجازی اطالع بدهند. این تدبیر به نتیجه رسید و یکی از دنبال کننده ها مدعی شد این خودرو 
را در یکی از باغ های متروکه اطراف تهران دیده که به حال خودش رها شده است. امیری، پژوهشگر همکار ما در این 
گزارش بعد از چک کردن شماره شاسی خودرو، احتمال زیادی داده است که این بلیزر، همان بلیزر معروفی است 

که مدت ها دنبالش بوده ایم؛ بلیزری که به شدت آسیب دیده و نیاز به بازسازی فراوانی دارد، اما...

پژوهشگر همکار ما در این گزارش احتمال زیادی می دهد که این همان بلیزر معروف باشد. اگر چنین باشد، 
پس موزه خودروهای کالسیک بنیاد مستضعفان و جانبازان، باید فکری برایش بکند. یک مقام مسئول در 
بنیاد مستضعفان و جانبازان به این موضوع اشاره می کند که هرگونه خبر و گزارشی درباره خودروی تاریخی 
امام به افزایش تصاعدی قیمت آن منجر خواهد شد و در عین حال می گوید این بنیاد تاکنون به دنبال تملک 
خودروهای تاریخی نبوده اما برای انتقال بلیزر معروف به موزه خودروهای تاریخی آمادگی دارد. یک منبع 
معتبر دیگر هم به ما می گوید که تا به حال دو، سه بار چنین ادعایی مطرح شده و ما بعد از بررسی های الزم، به 
این نتیجه رسیده ایم بلیزرهای ادعایی، آن بلیزر معروف نبوده است. این منبع مطلع گفته است چنانچه این 
بلیزر، همان بلیزر معروف باشد، قطعا از بین ارگان ها کسانی هستند که آن را بازسازی کرده و به موزه ببرند. 
به هر حال، ما نتایج پیگیری های خبرنگار و پژوهشگر همکار را در قالب این گزارش منتشر کرده ایم؛ تا اگر 
مسئوالن امر صالح دانستند، ارتباط های الزم را در اختیارشان بگذاریم که بررسی های الزم را صورت دهند. 
شاید اگر این بلیزر، همان بلیزر معروف باشد، 12بهمن امسال بهترین تاریخ برای انتقال آن به موزه ای مرتبط 

باشد. همشهری قطعا بازخوردها و خبرهای بعدی در این زمینه را به اطالع مخاطبان خود خواهد رساند.

خودروی معروف و پرماجرایی که امام)ره( در بدو ورود به ایران 
سوار شــد و در روز 12بهمن 1357در محاصره انبوه جمعیت 
قرار گرفت را حتمًا یادتان هست؛ یک بلیزر آبی  و ســفید رنگ که امام)ره( روی 
صندلی جلوی آن نشسته بود و محسن رفیق دوست که در آن روز تاریخی راننده 
امام)ره( بود هدایتش می کرد. ورود امام)ره( به ایران یکی از مهم ترین اتفاقات تاریخ 
معاصر به حساب می آید و به همین دلیل قانع کننده، آن بلیزر معروف را باید یکی از 
خودروهای تاریخی بدانیم. خودروهــای تاریخی را هم به قول معروف الی زر ورق 
نگه می دارند؛ چون فارغ از اینکه مورد اســتفاده چه کسی قرار گرفته به بخشی از 
تاریخ بدل شده و باید از آن مراقبت کرد. این قصه را گفتیم تا به اینجا برسیم که اصاًل 
چرا بعد از حدود 44سال به صرافت افتاده ایم که سراغی از خودروی امام)ره( بگیریم. 
پیگیری داستان سرنوشت ساز بلیزر آبی البته کار ساده ای نبود. برای پیدا کردن 
سرنخ ها ابتدا باید سراغ پژوهشگران حوزه خودروهای کالسیک می رفتیم. بعد نوبت 
به مالکان قدیمی بلیزر معروف رسید تا بدانیم این خودرو را به چه کسانی فروخته اند 
اما داستان به این سادگی هم نبود. البه الی پرس وجوهای مکرر و جست و جوهایی 
که برای یافتن ردی از خودروی امام)ره( انجام شــد، به مراکز و بنیادهای دولتی و 

غیردولتی هم سر زدیم و نتیجه اش گزارشی شد که پیش روی شما قرار دارد.

دانستنیها

مشهورترین بلیزر ایران کجاست؟

اصل فرهنگ فاطمی
دفاع از حقیقت است

همیشه می خواستم 
در دنیای هنر نفس بکشم

 می گفتند 
پاس سرعتی نامردی است

با مرضیه محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسالم درباره 
روایت های معتبر از زندگی و رحلت حضرت فاطمه س

با »حسین رفیعی«؛ بازیگر و مجری نام آشنا که این 
روزها  در سریال »پالک13« نقش آفرینی می کند

 با ناصر میرفخرایی 
که ستاره والیبال ایران در دهه 50بود

1213
در مسیر تاریخ

اســتقبال عمومــی از خودروهای کالســیک به 
راه اندازی دوباره مــوزه خودروهای تاریخی منجر 
شد و هم اکنون 45خودروی تاریخی در این موزه 
در معرض دید عموم قرار گرفته اند. بازدید از موزه 
خودروهای تاریخی سیری در تاریخ است و برخی 
از آنها به واسطه قدمت زیادی که دارند نماد برخی 

دوره های تاریخی به شمار می روند.

نخستین خودرو
طبق روایتی که از جعفر شهری در کتاب تاریخ تهران 
آمده، پای نخستین اتومبیل در دوران قاجار به ایران 
باز شده است. مظفرالدین شاه در یکی از سفرهایش 
به اروپا، 2اتومبیل به  همراه راننده به کشور آورد اما 
درباره مدل این ماشین ها اطالعات دقیقی در دست 
نیست. عده ای می گویند نخستین اتومبیلی که وارد 
ایران شــده، یک فورد کروکی بوده و عده ای دیگر 
می گویند 2خودرویی که مظفرالدین شاه با خودش 
به ایران آورد رنوی فرانسوی بوده است. به هر حال 
نخستین خودرو را مظفرالدین شاه به ایران آورد و 

بعد از آن راه ورود اتومبیل به کشور باز شد.
درباری های ماشین باز

درباری های دوره قاجار عالقــه فراوانی به واردات 
خودرو از فرنگ به ایران داشــته اند. در آن روزگار، 
اتومبیل وســیله ای لوکس محســوب می شد که 
فقط خاندان سلطنتی از آن اســتفاده می کردند 
اما به  مرور زمان، تجار، ســرمایه داران و افراد مهم 
کشور هم شروع به خرید و استفاده از خودروهای 
شخصی کردند که بین مردم با عنوان کالسکه دودی 
 شناخته می شدند. شــاید جالب باشد که بدانید 
در ســال 1300 اصلی ترین کاالی وارداتی کشور، 
خودرو بود که طرفداران زیادی داشــت. تقاضای 
زیاد مردم باعث شد که ســرمایه گذاران خارجی 
برای ساخت کارخانه های اتومبیل سازی در ایران 
به صرافت بیفتند و مســیر جدیــدی در صنعت 

خودروسازی کشور ایجاد شد.
خودروهای گمشده

از بســیاری از خودروهایی که در دوره قاجار وارد 
کشور شدند اثری نیســت، اما هنوز هم تعدادی از 
این خودروهای تاریخی در اختیار بنیاد مستضعفان 
است و در موزه خودروهای تاریخی در معرض دید 
عموم قرار گرفته است. موزه خودروهای تاریخی با 
جمع آوری منحصربه فردترین خودروها در صنعت 
خودروســازی، فضایی برای نگهداری از این آثار و 
نمایش آنها ایجاد کرده تا تاریخچه ورود و تغییرات 

خودرو در ایران را به تصویر بکشد.
کالسکه سلطنتی ناصرالدین شاه

کالسکه سلطنتی ناصرالدین شــاه قدیمی ترین 
وسیله نقلیه ای است که در این موزه خواهید دید. 
این کالسکه که به کالسکه نادری هم معروف شده 
120سال عمر دارد و به دستور ناصرالدین شاه در 
وین طراحی و ساخته شد. هنرمندان اتریشی برای 
ســاخت نمای بیرونی آن از طال استفاده کردند و 
رنگ بدنه هم الجوردی بــوده اما در دوران پهلوی 
به رنگ مشکی درآمد. رولزرویس احمد شاه قاجار 
یکی دیگر از خودروهای تاریخی این موزه اســت 
که در سال1906ساخته شده. یکی از دالیل خاص 
بودن رولزرویس احمدشاه این است که فقط 6هزار 
دســتگاه از این خودرو در جهان تولید شده. این 
خودرو با استفاده از هندل و سوییچ روشن می شده و 

یک نسخه بسیار کمیاب است.
خودروی شخصی احمدشاه

رولزرویس مدل فانتوم4که یک نمونه کامالً کمیاب 
در جهان به شمار می آید، یکی دیگر از خودروهای 
شخصی احمدشاه بوده که در این موزه به نمایش 
گذاشته شده است. فقط 18دستگاه از این خودرو 
تولید شده و جالب است بدانید که فقط یکی از این 
18دســتگاه، به صورت ضد گلوله طراحی شده و 
این خودرو در موزه خودروهای تاریخی به نمایش 
درآمده است. ظاهر این خودرو شبیه تانک است و با 
موتور 8سیلندری که داشته تا سرعت 260کیلومتر 

در ساعت حرکت می کرده.
یک خودروی منحصر به فرد

مرســدس بنز 500K یک اتومبیل اسپرت است 
که درفاصله ســال های 1934تا 1936توســط 
کمپانی مرسدس بنز تولید و برای نخستین بار در 
سال1934در نمایشگاه خودروی برلین معرفی شد. 
این خودرو آخرین نمونــه از بنز 500K بوده و همه 
لوازم آن بر اثر مرور زمان از بین رفته است. به همین 
دلیل این خودرو که گفته می شود توسط شخص 
هیتلر به رضاخان هدیه شده است به عنوان یکی از 
خودروهای منحصر به فرد در دنیا شناخته می شود.

بازمانده غول های خودروسازی
حاصل نخستین و تنها همکاری مشترک 3غول 
خودروســازی آلمان، یعنی پورشه، مرسدس بنز 
و فولکس واگن هم در مــوزه خودروهای تاریخی 
به نمایش گذاشــته شــده اســت. این خودروی 
نارنجی رنگ با شکل و شمایل خاصی که دارد یکی 
از بازمانده های تنها همکاری این 3شرکت است. این 
خودروی تک سرنشین که در سال1972میالدی 
تولید شــده 2کلیــد دارد. یکی از ایــن کلیدها 
نقره ای رنگ اســت که به خودرو کمک می کند تا 
سرعت 30کیلومتر در ساعت حرکت کند و کلید 
دیگر طالیی اســت و امکان رانندگی تا ســرعت 
170کیلومتر بر ســاعت را به سرنشــین خودرو 

می دهد.
ماجرای موزه خودروهای تاریخی فراتر از تماشای 
چهارچرخ های قدیمی و خوش رنگ و لعاب است. 
برخی از این خودروها در دنیا نمونه دیگری ندارند 
و گذشته ای فراموش نشدنی دارند که با تاریخ ایران 

گره خورده اند.

کاگنات فاردیر

این نخستین خودرویی 
اســت که به دست بشر 
ساخته شد. این خودرو 
در ســال 1769و بــه 
درخواست مقامات ارتش 
فرانســه برای کشیدن 
واحدهــای توپخانه در 
خط مقدم ســاخته شد. 
ســرعت این خودرو که 
در موزه هنر و سرگرمی 
پاریس به نمایش درآمده 
4.8کیلومتر در ســاعت 

بوده است.

هنکوک
اومنیبوس

این خودرو هم توسط یک 
مخترع انگلیســی به نام 
والتر هنکوک ســاخته 
شد و نخستین خودروی 
تجاری دنیا بــوده که با 
قدرت بخار حرکت کرده 
است. هنکوک اومنیبوس 
بین ســال های 1832تا 
1834حــدود 4هزار نفر 
مسافر را به شکل عجیبی 
بین لنــدن و پدینگتون 

جابه جا  کرد.

المارکز

این خــودرو در ســال 
1884و با قدرت محرکه 
بخار ساخته شد. شهرت 
آن هم به برنده شــدن 
مسابقه  نخســتین  در 
سرعتی اتومبیل در سال 
1887مربوط می شــود. 
این خودرو که نخستین 
خودروی مسابقه ای جهان 
به حســاب می آید، برای 
آخرین بار در یک حراجی 
به قیمت 4.6میلیون دالر 

فروخته شد.

پتنت موتورواگن

این هم نخستین خودروی 
بنزین ســوز تاریخ است 
که در سال1885ساخته 
شــد اما تا 1886امتیاز 
اختــراع آن بــه ثبت 
نرسید. این خودرو از یک 
موتور یک لیتری قدرت 
می گرفت که دو سوم یک 
اسب بخار قدرت داشت. 
در این خودرو ســوخت 
ابتدا از طریق تبخیر اولیه 

به موتور ارسال می شد.

بالزر

این یکی، از قدیمی ترین 
خودروهــای کمپانــی 
آمریکایی بالزر اســت 
که در سال1894توسط 
اســتفان بالزر، مخترع 
آمریکایی طراحی شــد. 
این خــودرو یک موتور 
داشته  3سیلندر  سبک 
و جــزو کم مصرف ترین 
خودروهای دوره خودش 
بوده اســت. فقط یک 
نسخه از این مدل خودرو 
باقی مانده که در مؤسسه 
اسمیتس اونیان به نمایش 

گذاشته شده است.

سرنوشت خودروی حامل امام)ره( در روز 12بهمن 1357 

مهرداد رسولی

نخستین نشانه
جست وجوها برای یافتن نخستین نشانه ها از سرنوشــت بلیزر مشهور، از سرزدن به مرقد امام)ره( 
شروع شد. حدس مان این بود که شاید در دفتر مرقد امام)ره( باشــند کسانی که از سرنوشت این 
خودرو اطالعاتی هر چند ناچیز داشته باشند. پرس و جوهای اولیه به نتیجه نرسید و درست وقتی 
به یقین رسیدیم که اینجا هیچ نشانی از آن بلیزر معروف نیست به 3نفر از کارکنان و تکنسین هایی 
که در حرم امام)ره( مشغول به کار بودند، مواجه شدیم. آنها از وجود 2 خودروی قدیمی در پارکینگ 
مرقد امام)ره( خبر دادند اما از سرنوشت بلیزر معروف اظهار بی اطالعی کردند. نگهداری دو خودروی 
قدیمی در پارکینگ مرقد امام)ره( یک نشانه کوچک از زنده بودن سایر خودروهای تاریخی سال های 
بعد از انقالب 57بود و ما را به مؤسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی)ره( در حوالی جماران کشاند اما 
باز هم نشانی از خودروی مورد نظر پیدا نشد و آنجا بود که تردیدها درباره گم شدن بلیزر معروف به 
یقین بدل شد. از آن روز به بعد با خودرویی مواجه شدیم که در توفان حوادث ریز و درشت سال های 
بعد از پیروزی انقالب ناپدید شده بود و برای پیدا کردن آن تلفیقی از هوش، پیگیری های مستمر و 

شگردهای پلیسی الزم بود تا هم سوژه به سرانجام برسد هم خودروی گم شده پیدا شود.

سرنخ ابتدایی
برای انجام کارهای تحقیق باید 
به نســخه های اصلی دسترسی 
پیدا کرد و این امکان با دریافت 
تصاویر باکیفیت بلیزر از مؤسسه 
حفظ و نشر آثار امام)ره( برایمان 
مهیا شد. بررســی عکس های 
باکیفیت این خودروی تاریخی 
ما را به قطعیت رساند که در روز 
12بهمن 1357پــالک اصلی با 
پالک ترانزیت پوشــانده شده و 
این نخستین سرنخ مهمی بود که 
بعد از تحقیقات مفصل به آن دست 
پیدا کردیم. قدم بعدی این بود که 
به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 
که متولی صدور پالک های ترانزیت 
است، برویم. جست وجوها برای 
اینکه بدانیم پالک ترانزیت این 
خودرو به نام چه کسی صادر شده 
به نتیجه نرسید تا به نقطه صفر 
برگردیم؛ اما رجوع به عکس های 
باکیفیت باز هم راهگشا بود. در 
بررسی این عکس ها به گوشه ای 
از دندانه عدد 4رســیدیم که از 
زیر پالک ترانزیــت بیرون زده 
بود و با تخمیــن مدل خودرو که 
احتماالً به سال های بین 1976تا 
1978تعلق داشت، پالک اصلی 
باید تهران 24یا تهران 25می بود. 
پس عدد کنار 4باید 2باشد و حاال 
باید نشانی بلیزر آبی تهران 24را 
جست وجو می کردیم. آیا مراجعه 
به اداره راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ ما را به نام و نشانی مالک 
اصلی خودرو می رساند؟ پاسخ 
منفی اســت و باید از مسیرهای 

دیگری وارد عمل شویم.

قدیمی ترین 
خودروهای 

جهان
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