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غالمرضا خارکوهي1 

چكيده
يكي از مهمترين مقاط��ع تاريخ معاصر كش��ور ما دوران نهضت ملي نف��ت و كودتا و 
س��ال هاي پس از آن اس��ت. در اين دوره مبارزات مردم پس از انقاب مش��روطه براي 
اولين بار به صورت تظاهرات و ميتينگ هاي خياباني بروز و ظهور كرد و رهبران مذهبي 
و ملي خاصه آيت اهلل كاش��اني و دكتر مصدق هدايت اين جريان وس��يع اجتماعي را بر 
عهده داشتند تا اينكه به رغم دش��مني هاي دربار ش��اه و دول خارجي، نهضت ملي به 
سرانجام رسيد. اما متأسفانه با قدرت يافتن دكتر مصدق و طيف ملي گراي او، زحمات 
و حمايت هاي بي شمار مذهبي ها خاصه آقاي كاش��اني و خون شهداي نهضت ملي به 
فراموشي رفت و دامنه اختافات آنچنان باال گرفت كه نااميدي و سرخوردگي بر جامعه 

سايه افكند. 
در اين ميان سازمان س��يا و عوامل دربار ش��اه مخفيانه به طرح كودتاي 28مرداد در 

1. تاريخ نگار انقاب در استان گلستان 

گلستان در نهضت ملي و كودتاي سياه 
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سال 1332 پرداختند و روزگار مردم ايران را به مدت 25 س��ال سياه و تباه كردند. لذا 
ما در اين مقاله )كه بخشي از كتاب در دس��ت تأليف »تاريخ سياسي بيست ساله استان 
گلستان« مي باش��د( به بررس��ي اين موضوع از نهضت ملي تا كودتا و دهه پس از آن به 
عنوان پيش زمينه حركت انقاب اسامي  در س��ال 1341 با تأكيد بر حوزه جغرافيايي 

استان گلستان مي پردازيم. 
کليدواژه ها: نهضت ملي نفت- فداييان اسام- گرگان- گنبدكاووس- استان گلستان- 
كودتاي 28مرداد سال32- محمدرضا ش��اه- امريكا- اراضي كشاورزي- روستاييان و 

دهقانان- شاه مزرعه گارد سلطنتي 

نگاهي به نهضت ملي و کودتاي سياه 
پس از وقوع جنگ جهاني دوم به رغم مصائب و مشكات ناشي از حضور بيگانگان در 
ايران، آگاهي و بيداري سياس��ي مردم افزايش يافت. به همين خاطر موضوع نفت- به 
عنوان اصلي ترين ذخيره معدني با ارزش ايران- از سوژه هاي مهمي  بود كه در گفتمان 
سياس��ي- اجتماعي جامعه، خاصه محافل مذهبي و ملي رواج يافت. اين بحث كه اگر 
صنعت نفت در كنترل دولت ايران قرار گيرد بسياري از مشكات اقتصادي كشور حل 
خواهد شد در بين عامه مردم طرفداران زيادي داشت. مخالفت مردم ايران با شركت نفت 
انگليس بسيار شديد بود و رهبران مبارز مذهبي و ملي جامعه هم براي بسيج مردم عليه 
بريتانيا و شاه و نيز چپاول و غارت نفت ايران به وسيله بريتانيا نهايت استفاده را به عمل 
آوردند؛ چراكه امتيازات نفتي سال 1901م كه در دوره قاجار به يك مهندس انگليسي 
به نام »ويليام ناكس دارسي« اعطا شده بود بدون مصوبه مجلس شوراي ملي آن زمان 
بود و اين يعني بزرگترين ذخيره مملكتي را بدون مج��وز نمايندگان ملت به مدت نيم 
قرن به يك كشور بيگانه بخشيدن. عاوه بر اين شركت نفت انگليسي فوق از سال 1901 
تا 1933م حدود 200 ميليون دالر از نفت ايران سود برده بود كه تنها 10 ميليون دالر 
از اين بابت نصيب ايران شده بود. به اضافه خسارات ديگري هم كه ايران از بابت جنگ 
جهاني اول از انگلستان طلبكار بود و آن كشور بعد از 25 سال هنوز نپرداخته بود. نكته 
ديگر اينكه از ديد مردم ايران قرارداد نفتي سال 1933م كه بين رضاشاه و بريتانيا بسته 
ش��ده بود هم بهتر از قرارداد 1901م نبود. ضمن آنكه شركت انگليسي تعداد كاركنان 
غير ايراني خود را از 1800 نفر در سال 1933م به 4200 نفر در سال 1948م افزايش 
داد و آموزش فني و رفاه آنان را فراهم مي كرد. در حالي كه به رغم تعهدات شركت براي 
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ارايه خدمات درماني و مسكن به كاركنان ش��اغل، از ارايه اين خدمات به مستخدمان 
ايراني خودداري مي ورزيد. به همين سبب 80 درصد از كارگران ايراني در مناطق نفتي 
فاقد مسكن بودند و شركت انگليسي حتي از آموزش فني به كاركنان ايراني خود امتناع 

مي ورزيد. 
خاصه آنكه انگليس��ي ها تنها از بابت فروش فرآورده هاي نفتي در بازار داخلي ايران 
بيش از 500 درصد سود كرده بودند و تنها در سال 1950م سود شركت نفت انگليس 
بيش از 114 ميليون پوند )و سهم ايران شايد 9 ميليون پوند( بوده است.1 آنها حتي نفت 
ايران را به خود ايران براي مصارف داخلي ب��ا چنان قيمت بااليي مي فروختند كه ايران 
با داشتن آن همه ذخيره نفتي، مجبور ش��د نفت مورد نياز خود را از شوروي خريداري 
نمايد!2 پ��س با چنين وضعي ذخاير نفتي ايران نقش��ي در توس��عه و رف��اه اقتصادي و 
اجتماعي ايران نداشت و همه منافع آن به نام ايران ولي به كام بريتانيا مي رفت. لذا مدتي 
پس از خروج نيروهاي متفقين )امريكا، انگليس و روسيه( به ويژه ارتش سرخ روس در 
بهار سال 1325 شمس��ي، و بيداري مردم و چهره هاي برجسته جامعه نسبت به غارت 
نفت ايران توسط شركت هاي انگليس��ي و نيز با آگاهي از ظلم ها و دخالت هاي سياسي 
نامشروعي كه اين شركت در مقدرات داخلي ايران مي كرد به تدريج فرياد اعتراض ها بلند 
شد و نهضت ملي نفت شكل گرفت. هدف از اين نهضت كوتاه كردن چنگال طمع كاري 
انگلس��تان از ذخاير نفت ايران بود. در اين ميان جريان ملي گرا به رهبري دكتر مصدق 
و طيف مذهبي ب��ه رهبري آيت اهلل كاش��اني در داخل و خارج فعاليت وس��يعي را آغاز 
كردند. گرچه شاه و درباريانش و انگلس��تان و نوكران داخلي اش به شدت مخالف ملي 
شدن صنعت نفت بودند، اما وحدت سياسي مذهبي ها و ملّيون در اين موضوع موجب 
مشاركت گسترده مردم مسلمان در نهضت ملي شد؛ به طوري كه حتي نواب صفوی با 
همه اختافات سياسي و عقيدتي كه با ملي گراها داشت به دفاع از نهضت ملي شدن نفت 

پرداخت. مرحوم آيت اهلل سيد حبيب اهلل طاهري گرگاني مي گويد:
فداييان اس��ام نقش خوبی در آن ايفا كردند. مرحوم آيت اهلل كاشانی 
هم كه قبًا به لبنان تبعيد شده بود به ايران بازگشت و به مسائل سياسی 
دامن زد. تحوالت اجتماعی بيشتر شد. اين مسائل در حوزه قم هم تأثير 

1. منصور معدل، طبقه، سياس��ت و ايدئولوژي در انقاب ايران، ترجمه محمدس��االر كس��رايي، تهران، مركز 
بازشناسي اسام و ايران، 1382، ص52-53. 

2. همان، ص54. 
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می گذاشت و لذا تحركات مرحوم كاشانی و نواب صفوی1 و نهضت ملی 
موجب شد كه حوزه علميه هم به شكل عام وارد مسائل اجتماعی شود. 
من در آن موقع طلبه 18�17 ساله ای بودم و از همان سال ها با فداييان 
اسام آشنا شدم چون نواب صفوی به قم می آمد و سخنرانی می كرد و 
من هم در سخنرانی هايش شركت می كردم. حتی اولين باری كه مرحوم 
عبدالحس��ين واحدی به قم آمد و در مدرسه فيضيه سخنرانی كرد من 
در سخنرانی اش حاضر شدم و تأثير خوبی در من گذاشت. آن روز كليه 
طلبه ها از حجره هايشان بيرون آمدند و جمع شدند و از سخنان مرحوم 
واحدی بهره بردند. عاوه بر اين من كم و بيش با بعضی از فداييان اسام 
ارتباط داش��تم و به صورت هوادار در جلس��ات س��خنرانی آنها شركت 
می كردم. ولی نه به عنوان عضو، بلكه يك سمپات به حساب می آمدم و 
چه بسا فكر می كردم كه خود من هم جزء فداييان هستم. واقعاً مرحوم 
نواب صفوی يك عنصر اس��تثنايی برای تهييج اف��كار عمومي  بر عليه 
حكومت پهلوی بود. ايشان در نقل و تشريح مصائبی كه برای مسلمان ها 
پيش آمده بود محكم ايستاده بود. چون ايشان جوشش مذهبی زيادی 
داشت و گفتارشان هم خيلی مهيج و تأثيرگذار بود. او با شور و حرارت 
زيادی س��خنرانی می كرد؛ به طوری كه اگر يك ساعت هم انسان پای 
سخنانش بود خسته نمی شد. قدرت و نفوذ كامش همراه با مطالبی كه 
با آن روحيه و مصائبی كه در آن دوره با هيجان بيان می كرد در مخاطب 
تأثير زيادی می گذاش��ت. س��خنرانی هايش فوق العاده جذاب بود. من 
كسی را به ياد ندارم كه سخنرانی هايش به اندازه سخنرانی های مرحوم 
نواب صفوی جاذبه داشته باشد. جاذبه اش عجيب بود. مخصوصاً در ميان 
1. حجت االس��ام و المس��لمين س��يد مجتبي ميرلوحي معروف به نواب صفوي فرزند س��يد جواد در س��ال 
1303شمسي متولد شد و پس از اتمام دوره ابتدايي، به آموختن دروس حوزه پرداخت. در 17آذرماه سال 1321ش 
اولين سخنراني خود را در خصوص هجوم اجانب و تهديد بنيادهاي مذهبي ايراد كرد و تظاهراتي به سوي مجلس به 
راه انداخت. مدتي بعد جهت تحصيل علوم دينی به نجف اشرف عزيمت نمود. او با مطالعه يكي از كتاب هاي كسروي 
كه در آن به حضرت امام جعفر صادق)ع( توهين شده بود، حكم ارتداد نويسنده را از آقاحسين قمي مي گيرد و جهت 
اداي تكليف روانه وطن گرديد و گروه فداييان اسام را تشكيل داد. نواب صفوي در رفت و آمد به حوزه علميه قم با 
امام خميني و فرزندان ايشان آشنا گرديد و در نهايت مجذوب انديشه هاي ايشان شد. او در تيرماه 1330 در زمان 
نخست وزيري دكتر مصدق دستگير شد كه با س��رنگوني مصدق او و يارانش آزاد شدند. نواب با صدور اطاعيه اي 
حركت مصدق را در جهت تحكيم مباني ظلم و برخاف مصالح عمومي كشور قلمداد كرد. بعد از كودتاي 28مرداد 
سال1332 نقشه  تطميع نواب صفوي از سوي شاه ناكام ماند و چند روز پس از ترور حسين عاء، نواب دستگير و به 

اعدام محكوم شد كه در 27دي ماه سال 1334 حكم اعدام اجرا گرديد. 
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طلبه های جوان و جوانان غير طلبه، اثر بسيار خوبی داشت.1
اين نهضت در حالي روز به روز گس��ترش مي ياف��ت كه ملي گراها ب��ه رهبري دكتر 
مصدق و مذهبي ها به رهبري آيت اهلل كاش��اني از اتحاد محكمي  ب��ا هم در مقابل دربار 
شاه و دولت هاي مستعجل او برخوردار بودند. مردم هم كه در اوج فقر ناشي از حكومت 
رضاخان و بعد هم خس��ارات جبران ناپذير متفقين و بي كفايتي محمدرضاش��اه به سر 
مي بردند و از انگلستان و دخالت هاي او در امور داخلي و چپاول نفت- كه شريان اصلي 
اقتصاد نابسامان ايران بود- خس��ته ش��ده بودند، با جان و دل از نهضت ملي استقبال 
نمودند. از سوي ديگر روزنامه ها هم به عنوان رس��انه هاي مكتوب و تأثيرگذار، هر روز 
با عناوين تازه اي منتشر مي ش��دند و به روشنگري مي پرداختند. در استان گلستان هم 
مردم با تأسي از افكار دكتر مصدق و آيت اهلل كاشاني به برگزاري ميتينگ ها و تجمعات 
انقابي مي پرداختند و نس��بت به نهضت ملي ابراز عاق��ه و از آن حمايت مي كردند و 
اعاميه هاي سياسي عليه رژيم در اينجا هم پخش مي شد و سخنرانان به دفاع از نهضت 
ملي كردن صنعت نفت و افش��اي جنايت هاي رضاخان و عواملش و نيز استعمارگري و 
چپاولگري هاي انگلس��تان مي پرداختند و مردم را براي مشاركت هر چه بيشتر در اين 
قيام ملي تحريك و تحريض مي نمودند.2 مردم و بسياري از احزاب سياسي و مذهبي هم 
در سراسر كشور با راهپيمايي و ميتينگ و تومار و اطاعيه به حمايت از طرح ملي شدن 
نفت مي پرداختند. به طوري كه فلكه ش��هرداري گرگان يك��ي از مهمترين پاتوق هاي 
حاميان نهضت ملي در استان گلستان بود. در اين ميان انگلستان كه از ملي شدن نفت 
ايران بيشترين خس��ارت را مي ديد عليه كش��ور ما به دادگاه بين المللي الهه شكايت 
كرد كه با پي گيري ها و ارايه اسناد و استدالل هاي حقوقي هيئت ايراني، دادگاه خود را 
فاقد صاحيت براي رسيدگي به اين موضوع اعام كرد. در واقع اين موضوع كه موجب 
شكست انگلستان در اختاف با كش��ور ايران بود حقانيت ملت ايران را در جهان براي 
احقاق حقوق خود در قضيه ملي كردن صنعت نفت به اثبات رس��اند. وقتي اين خبر از 
راديوي ايران و ساير رسانه ها منتشر شد موجي از خوش��حالي و جشن شادماني به راه 
افتاد. به دنبال آن آيت اهلل كاش��اني هم طي پيامي از مردم خواس��ت تا »به شكرانه اين 
موفقيت كه به عنايت پروردگار و استعانت بي نظير ش��ما به دست آمده جشن عمومي 

 برقرار نمايند.«  

1. غامرضا خاركوهي، خاطرات آيت اهلل سيد حبيب اهلل طاهري گرگاني، تهران، سوره مهر، 1388، ص52-53. 
2. البته در نهضت ملي هم مثل انقاب اس��امي  بيشتر ش��ركت كنندگان و گردانندگان آن در استان گلستان 

جوان ها بودند و اين از ويژگي هاي مشترك نهضت ملي و نهضت امام خميني)س( محسوب مي شود. 
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به اين مناسبت مردم استان گلس��تان هم مثل همه جاي كشور به خاطر اين پيروزي 
به جشن و شادماني پرداختند و مراسم و مجالس مختلفي در اين باره برپا نمودند. يكي 
از جشنواره ها در ساعت 7 بعد از ظهر مورخ اول مرداد سال 1331ش در سالن شاهپور 

غامرضا پهلوي سابق )شهيد بيدر نامني( گرگان توسط شهرداري برپا شد: 
آقاي... 

به مناسبت پيروزي ملت ايران در دادگاه الهه مجلس جشني در ساعت 
هفت بعد از ظهر امروز )31/5/1( در سالن شهرداري تشكيل مي شود. 
خواهشمند است با تشريف فرمايي خود و مشاركت در اين شادماني ها 

شهرداري گرگان را متشكر فرماييد. 
شهردار گرگان- مهندس داودي1

باالخره نهضت ملي پيروز شد و تابلوهايي كه در سر در نفت فروشي هاي گرگان به نام 
»شركت نفت ايران و انگليس« بود به نام »ش��ركت ملي نفت ايران« تغيير نام داد و نام 
انگليس براي هميشه از تابلوهاي نفتي ايران پاك شد. مردم از اين استقال و موفقيت 
خوشحال شدند. به ويژه آنكه با حمايت هاي خود موفق شده بودند قوام را به زير كشند و 
دكتر مصدق را نيز برخاف نظر شاه بر مسند نخست وزيري و رياست عاليه هيئت دولت 
برسانند. اما از آنجا كه از يك طرف دست هاي پنهان امريكا و انگليس بيكار ننشستند و از 
سوي ديگر تفرقه افكنان بين مصدق و كاشاني اختاف انداختند، به طوري كه آقاي دكتر 
مصدق و وزرايش جايگاه و نفوذ روحانيت به ويژه آيت اهلل كاشاني را در ميان مردم نديده 
 گرفتند و تقيدي نسبت به اجراي احكام اسامي  در اين كشور مسلمان نشان نمي دادند 
و حتي مدتي شهيد نواب صفوي- رهبر گروه فداييان اسام- را )كه نقش مهمي  در دفاع 
از نهضت ملي و كارنامه درخشاني در مقابله و سركوب عوامل دست نشانده بيگانه و دربار 
شاه داشت( به زندان افكند. لذا اين سهل انگاري هاي مصدق و عواملش موجب كاهش 

محبوبيت عمومي  و دلسردي روحانيت متنفذ در ميان مردم شد.2
مرحوم آيت اهلل سيد حبيب اهلل طاهري گرگاني مي گويد: 

1. رحمت اهلل رجايي، مقدمه اي بر پيشينه شهرداري گرگان، گرگان، بي نا، 1387، ص54. 
2. غامرضا خاركوهي، گلستان در انقاب، ج1، در دست چاپ. 
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جريان ملي شدن صنعت نفت با همكاري آيت اهلل كاشانی و مصدق،1 
و اقليت تن��درو در مجلس به وقوع پيوس��ت. ولی متأس��فانه با دخالت 
سياستمدارهای خارج از كش��ور بين مصدق و كاش��انی جدايی افتاد. 
همچنين مص��دق كه با حرك��ت و حمايت آيت اهلل كاش��انی بعد از 30 
تير س��ال 1331 دوباره به مقام نخست وزيري رس��يد، موقعی كه شاه 
قوام الس��لطنه2 را به جای مصدق به مسند نخس��ت وزيری نشاند، يادم 
است كه قوام السلطنه اعاميه بسيار خشك و تندی صادر نمود كه من از 
طريق راديو شنيدم كه سياست از دين جداست و روحانيت حق دخالت 
در مسائل سياسی كشور را ندارد و شايد اين جمله، عين جمله اعاميه 

بود، من مخالفان را به چوبه  دار می كشم. 
آنها به اين ش��كل خواس��تند جلوی حركت مردمي مخالفان رژيم را 
بگيرند كه آيت اهلل كاش��انی ش��خصاً وارد صحنه راهپيمايی ش��د و در 
تظاهرات ش��ركت كرد و ملت هم ب��ه دنبال او وارد صحنه ش��دند و در 
حقيقت اين آب از ج��وی رفته ای ب��ود كه با حركت و ت��اش مرحوم 
آيت اهلل كاشانی دوباره برگشت. اما متأس��فانه مصدق قدر اين زحمات 

1. دكتر محمد مصدق در تاريخ 1258/2/14 در يك خانواده اشرافی و درباری به دنيا آمد. پس از طي تحصيات 
ابتدايي و متوسطه در سن 17 س��الگي تصدي استيفاي خراسان به وي محول ش��د. در 25 سالگي به تشكيات 
جامع آدميت پيوست و فراماسون شد. پس از پايان مشروطه اول جهت ادامه تحصيل رهسپار اروپا شد و از دانشگاه 
نوشاتل سوييس موفق به اخذ دكتراي حقوق و جواز وكالت گرديد. او در دوره جوانی نيز به مناسبت ريشه اشرافی 
كه داشت از مقامات و پست های آبرومندی در دستگاه های دولتی برخوردار بود. بعد از روی كار آمدن و به قدرت 
رسيدن رضاشاه با توجه به خون و س��لول قاجاری كه در وجود خود داشت و از تحصيات فرنگی سطح بااليی نيز 
برخوردار بود تاب سلطنت و قدرت رضاش��اه را نياورد و با او به مخالفت پرداخت و مورد غضب او قرار گرفت. او تا 
سال 1329 س��مت هاي مختلف دولتي را تجربه كرد. تا اينكه در تاريخ 1330/2/12 با تاش آيت اهلل كاشانی به 
نخست وزيري رسيد و كابينه تشكيل داد. اما به خاطر خودرأيی و بی اعتنايی به اعتقادات مذهبی مردم و بدرفتاری 
با آيت اهلل كاشانی و شهيد نواب صفوی، عاقبت مصدق پس از حدود 28 ماه زمامداري، در تاريخ 32/5/28 با كودتاي 

سازمان سياي امريكا بركنار و بعد محاكمه و خانه نشين شد و در تاريخ 1345/12/14 درگذشت. 
2. احمد قوام معروف به قوام السلطنه متولد سال 1252 و متوفی سال 1334 می باشد. او از دولتمردان عصر قاجار 
و شوهر اول اشرف، دختر رضاخان بود و پس از شهريور 1320 چندبار به نخست وزيری رسيد. او از نوكران چشم 
و گوش بسته سلسله پهلوی بود و مخالف آيت اهلل كاش��انی و مصدق بود. در تاريخ 25 تيرماه سال 1331 شاه او را 
به جای مصدق به نخست وزيری منصوب كرد كه با مخالفت شديد مردم به رهبری آيت اهلل كاشانی مواجه شد؛ به 
طوری كه با صدور اطاعيه مرحوم كاشانی قشرهاي مختلف مردم، روز 30تيرماه سال 1331 كسب و كار شخصی 
و اداری خود را تعطيل نمودند و به خيابان ها ريختند و می رفت كه اين حركت به يك انقاب فراگير تبديل ش��ود 
و حتی عده زيادی از مردم با گلوله های مأموران شاه ش��هيد و مجروح شدند. تا اينكه در عصر اين روز قوام مجبور 
به استعفا شد و مصدق مجدداً با فداكاری مردم به رهبری كاشانی به نخس��ت وزيری رسيد. غامرضا خاركوهي، 

گلستان در انقاب، همان. 



ت ها
مناسب

298
دوره سوم سال نهم شماره 32 تابستان 91

و حمايت های آيت اهلل كاشانی را ندانست.1
در آن ايام احزاب سياس��ي مختلفي هم در 
گرگان دفتر و فعاليت داشتند؛ از جمله حزب 
دموكرات ب��ود كه به گفته آق��اي محمدباقر 
عاءالدين )يكي از پيرم��ردان گرگاني( اين 
حزب توسط قوام السلطنه تأسيس شده بود و 
دفتر آن در طبقه دوم ساختمان قديمي  بازار 
امام گرگان )واقع در حاشيه فلكه شهرداري( 
قرار داشت. حتي مردم براي ابراز مخالفت با 
قوام السلطنه به گردن سگي كراوات بسته و 
عينكي به چشمش زده بودند تا شبيه به قوام 
درآيد و او را در خيابان رها كرده بودند و شعار 

مي دادند: مرده باد قوام السلطنه. 
به گفته او نيروي س��وم هم در گرگان دفتر 
داشت كه محلش در طبقه دوم س��اختماني در راس��ته زرگري هاي فعلي خيابان امام 
خميني گرگان بود كه در حال حاضر خراب شده است. چون نيروي سوم طرف آيت اهلل 
كاش��اني و مصدق بود، تمام متدينين گرگان طرفدار اين حزب بودند. نيروي سومي ها 
دور فلكه شهرداري جمع مي شدند و س��خنراني مي كردند و شعار مي دادند. حتي اينها 
گاهي اوقات مي رفتند و در اداره پست عليه شاه و به نفع آقاي كاشاني و مصدق متحصن 
مي شدند و از آنجا خواس��ته هاي خود را به تهران تلگراف مي زدند.2 عاوه بر اين حزب 
ايران نيز در گرگان فعال بود و از مصدق طرفداري مي كرد. چنانكه فتح اهلل جالي وزير 
كشور طي نامه اي محرمانه- مستقيم در تاريخ 1336/9/10ش خطاب به عاء وزير دربار 
شاهنشاهي خاطرنشان كرد كه »آقاي شيرخاني در تاريخ 34/10/28 به سمت فرماندار 
گرگان منصوب گرديده اند... طبق پرونده متشكله آقاي ش��يرخاني فرماندار گرگان از 
افراد حزب ايران و از طرفداران جدي دكتر مصدق مي باش��د كه قب��ل از 28مرداد32 
فرماندار آبادان بوده و چون عليه مقام شامخ سلطنت اقداماتي نموده بود، بعد از قيام ملي 
28مرداد32... از آبادان تعويض و تنبيه مي شود... برابر گزارش سپاه يكم ]ارتش[ مركز، 

1. غامرضا خاركوهي، خاطرات آيت اهلل حبيب اهلل طاهري گرگاني، همان، ص57-58. 
2. مصاحبه مؤلف با آقاي محمدباقر عاءالدين. 

پس از وقوع جنگ جهاني دوم به 
رغم مصائب و مشكالت ناشي از 
حضور بيگانگان در ايران، آگاهي و 
بيداري سياسي مردم افزايش يافت. 
به همين خاطر موضوع نفت- به 
عنوان اصلي ترين ذخيره معدني با 
ارزش ايران- از سوژه هاي مهمي 
 بود كه در گفتمان سياسي- اجتماعي 
جامعه، خاصه محافل مذهبي و ملي 
رواج يافت. اين بحث كه اگر صنعت 
نفت در كنترل دولت ايران قرار گيرد 
بسياري از مشكالت اقتصادي كشور 
حل خواهد شد در بين عامه مردم 

طرفداران زيادي داشت
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]او به عنوان فرماندار[ از تاريخ ورود به گرگان نيز با افراد حزب ايران و طرفداران دكتر 
مصدق دايماً در تماس مي باشد.«.1

البته احزابي هم مثل سومكا در گرگان بودند كه مخالف نهضت ملي بودند و به عنوان 
بازوي تبليغاتي شاه عمل مي كردند.

سقوط مصدق، ظهور دیكتاتوري 
در واقع رفتارهاي سياسي و مديريتي آقاي مصدق و دولتش درست در جهت انزواي 
سياس��ي و اجتماعي روحانيت و انقابيون مذهبي صورت مي گرفت كه نتيجه آن، در 
وهله اول تضعيف دولت و از دست دادن پش��توانه عظيم مردم مسلمان و در وهله دوم 
خوش��حالي عوامل دربار و امريكا و انگليس بود كه زمينه را براي اجراي كودتاي ش��وم 

28مرداد سال 1332 فراهم كرد. 
طرح سرنگوني دولت مصدق در مرحله نخست با شكست كودتاگران در 25مرداد سال 
32 مواجه شد و در پي آن محمدرضاشاه كه از تهران خارج شده بود، از رامسر به عراق 
و سپس ايتاليا گريخت. مجسمه هاي او و پدرش در تهران و شهرستان ها پايين آمد2 و 
تصاوير خانواده سلطنتي از اماكن عمومي  برچيده ش��د.3 آقاي سيد محمدكاظم مداح 

مي گويد: 
پس از فرار شاه مردم آماده و به هيجان آمده گرگان، كه خبر شكست 
كودتای نظامي  را شنيده بودند جش��ن گرفتند و به خيابان ها ريختند. 
شيرينی و شكات پخش كردند. سواری ها و اتوبوس ها بوق زنان با چراغ 
روشن مملو از جمعيت كه شعار می دادند مرگ بر شاه... در حركت بودند 

كه تا ظهر 28مرداد اين شادماني ادامه داشت. 
پس از فرار ش��اه و ش��ادی زودگذر مردم، جو و فضای ايجادشده خبر 

1. در ادامه اين نامه چنين آمده است: »فرمانده لشكر ]پادگان ارتش[گرگان گزارش نموده كه ادامه خدمت آقاي 
شيرخاني در گرگان صاح نمي باشد.«، احزاب سياس��ي در ايران )حزب ايران، حزب سعادت ملي ايران(، روح اهلل 
بهرامي )به كوشش(، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي، 1380، ص285؛ در نتيجه وي به خاطر همين اتهام 
يك سال و نيم بعد از انتصابش از مسئوليت فرمانداري گرگان عزل و به تهران فرا خوانده شد. سپس او به مقامات 

مختلف كشور نامه نگاري كرد و اتهام فوق را تكذيب نمود. اما گويا تأثيري نداشت. 
2. آن زمان ظاهراً فقط يك مجسمه از پهلوي ها در گرگان بود. 

3. اما در سه روز آينده، ناگهان رويدادها در مسيري ديگر قرار گرفت. كودتاي دوم در 28مرداد به سقوط دولت 
ملي مصدق و روي كار آمدن دولت نظامي فضل اهلل زاهدي منجر شد و شاه آخرين روز مرداد ماه به ايران بازگشت و 
بار ديگر قدرت را به دست گرفت. زينب احيايي، مستشاران امريكايي در ايران به روايت اسناد، تهران، مركز اسناد 

انقاب اسامي، 1384، ص20-21. 
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از تزلزل و سازشكاری می داد. به اين ترتيب مراكز توطئه در جای خود 
بودند و فعاليت هم داشتند. عمال سياه در سفارت امريكا و اداره اصل 4 
)كه شعبه اي از اين اداره در گرگان بود(1 با خيال راحت به توطئه چينی 
اشتغال داشتند و كس��ی هم متعرض آنها نبود. پس��ت های فرماندهی 
ارتش در دست های نامطمئن بود. افرادی با فرمان شاه نزد فرماندهان 
نظامي  اصفهان و كرمانشاه و گرگان )گويا نزد سرهنگ معززی يكي از 
فرماندهان پادگان گرگان(، برای جلب موافقت آنها جهت انجام كودتا 

فرستاده شدند.
كودتاچيان صب��ح روز 28مرداد كارش��ان را آغاز كردن��د. در گرگان 
چماق به دستان شاه با حمايت علنی ارتش ساعت حدود يك و نيم- دو 
بعد از ظهر به صورت پراكنده از نقاط مختلف شهر به خصوص از محله 
شازده قاس��م گرگان به طرف خيابان پهلوي و فلكه ش��هرداري به راه 
افتادند شعارشان زنده باد ش��اه و مرگ بر مصدق بود. در ميان جمعيت 
شاهدوس��ت هم زنان بودند و هم مردان. آقاي رمض��ان كانتري يكي 
از ليدرهاي اين جمعيت بود كه در ميان راننده ها نفوذ زيادي داش��ت. 
شاهدوست ها وقتي به فلكه ش��هرداري گرگان رسيدند جمعيتشان به 

1. با خاتمه جنگ جهاني دوم كه امريكا به عنوان ابرقدرت جهاني، آش��كارا در پي اهداف امپرياليس��تي برآمد، 
جنگ سرد ميان دو اردوگاه سوسياليسم و سرمايه داري آغاز شد. امريكا تاش كرد با كمك هاي خارجي به غرب 
و شرق، حوزه اقتدار و نفوذ خود را در مقابل رقيب گس��ترش دهد. ]زينب احيايي، همان، ص45[ به دنبال اعام 
دكترين ترومن، دولت امريكا ابتدا در س��ال 1947م )1326ش( برنامه مارش��ال را براي كمك هاي اقتصادي به 
اروپاي غربي اعام كرد سپس در سال 1949م )1327ش( برنامه »اصل چهار ترومن« را عنوان كرد كه هدف آن 
اعطاي كمك هاي فني و مالي به كشورهاي عقب مانده جهان سوم بود. ]عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تاريخ روابط 
خارجي ايران، تهران، نو، 1368، ج2، ص44[ اما هدف اصلي اين كمك ها نفوذ در اين جوامع بود. امريكا در پس 
اين كمك هاي به ظاهر انسان دوستانه به دنبال اهداف سياسي و تبديل كشورهايي فقير و جنگ زده مثل ايران به 
مستعمرات سياسي نوين خودش بود. چنانكه وزيرمختار امريكا در ايران طي تلگرافي در 12مرداد1321 به معاون 
وزير خارجه كشورش نوشت: »به زودي ما در وضعي خواهيم بود كه عمًا ايران را اداره خواهيم كرد.« ]عبدالرضا 
هوشنگ مهدوي، سياست خارجي ايران، تهران، پيكان، 1384، ص89[ امريكا حتي با آنكه مصدق از او تقاضاي 
كمك كرده بود و ملي گراهايي مثل او متمايل به امريكا بودند ولي باز امريكا هيچ گاه صراحتاً به حمايت از نهضت 
ملي ايران نپرداخت بلكه ابتدا به ميانجي گري بين ايران و انگليس پرداخت و سپس به مخالفت با ملي شدن نفت 
ما پرداخت و بعد هم با انجام كودتاي 28مرداد32 دولت ملي مصدق را س��رنگون كرد. ]مارك ج. گازايوروسكي، 
مقدمه سرهنگ غامرضا نجاتي بر كتاب سياست خارجي امريكا و شاه، ترجمه جمشيد زنگنه، تهران، رسا، 1371، 
ص24[ اما برخاف تمايل مصدق و ساير ملي گراها به امريكا، آيت اهلل كاشاني مخالف نفوذ آن دولت در ايران بود؛ 
چنانكه هندرسن سفير كبير امريكا در ميهن ما عقيده داشت: آيت اهلل كاشاني »براي منافع امريكا و دول غربي در 
ايران عنصر خطرناكي به شمار مي رود«.]س��يد جال الدين مدني، تاريخ سياسي معاصر ايران، به نقل از نشريات 

اكسيون و فيگارو )آوريل 1952م- فروردين سال1331( ترجمه تفسيري دكتر حسين ابوترابيان، ج1[
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حدود دو، سه هزار نفر مي رسيد. 
حتي آن روز شهربانی گرگان توسط شاهدوست ها محاصره شد و اداره 
پست را كه كنار آن بود اشغال كردند و شيش��ه هاي داروخانه پطروس 
)واقع در خيابان پهلوي گرگان( را شكس��تند. جالب اينجاس��ت كليه 
تظاهرات چماق به دستان شاه، توس��ط قوای انتظامي حمايت می شد. 
عاوه بر اين شاهدوست ها سوار بر ماشين های رو باز با فرياد زنده باد شاه 
و مرده باد مصدق... به طرف پادگان ارتش گ��رگان می رفتند و در آنجا 

همه تظاهركنندگان با شربت و شيرينی و شكات پذيرايی می شدند.1
مخالفين ش��اه و طرفداران مصدق در استان گلس��تان به ويژه گرگان تار و مار شدند 
و شاهدوس��ت ها با حمايت مأموران امنيتي مخالفان را دس��تگير كردند و به باد كتك 
مي گرفتند. صبح روز كودتا عده اي درود بر مصدق مي گفتند و بعد از ظهر درود بر شاه. 
حتي در جريان اين كودتا به گفته آقاي محمدباقر عاءالدين روز 28مرداد يكي از جوانان 
گرگان به نام قربان عرب به ضرب گلوله دشمنان نهضت ملي تير خورد و شهيد شد.2 و 

2، 3 نفر هم با تير زخمي  شدند.3
اوضاع گنبدكاووس هم آن روز خيلي آشفته بود. چنانكه آقاي علی اصغر سپهر يكي از 

شاهدان عيني وقايع اين شهر در خاطرات خود مي گويد: 
در يكی از روزهای گرم تابستان كه بعدها به نام 28مرداد 32 جايگاه 
مهمي  را در تاريخ كش��ورمان به خود اختصاص داد، حدود ساعت 10 
صبح با سر و صداهای زيادی كه از خيابان های اطراف خانه مان به گوش 
می رسيد... من هم از خانه بيرون آمدم. مردم زيادی را ديدم كه بعضی 
فرياد می كشيدند و بعضی آرام بودند. اما همگی يك چيز می گفتند: زنده 
باد مصدق، مرگ بر شاه. من در آن س��ن و سال اندك نمی فهميدم آنها 
چه می گويند، اما به تبعيت از آنها من هم شروع كردم با صدايی ريز، ولی 
بسيار بلند، فرياد زدم: مرگ بر مصدق، زنده باد شاه. كه ناگهان يك نفر 
دستش را گذاشت جلوی دهانم و گفت خفه شو، پسر! بگو مرگ بر شاه، 

زنده باد مصدق...

1. انقاب، ش91و92، مرداد 1389، ص6. 
2. شهيد قربان عرب متولد 26 دي ماه سال 1313 شمسي بود كه در هنگام شهادت حدود 29 سال سن داشت. 

مزار اين شهيد عزيز در شمال قطعه شهداي گرگان واقع در امامزاده عبداهلل قرار دارد. 
3. مصاحبه مؤلف با آقاي محمدباقر عاءالدين.  
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خودم را كمي  به عقب كشيدم و گفتم: چه فرقی می كند؟! و بعد فرار 
كردم و رفتم جلوتر ديدم، چند نفر را با مشت و لگد كتك می زنند و مرتب 
به او مي گويند: مزدور پست. و آن مرد هم در حالی كه كتك می خورد، 

فرياد می زد كه شماها همه خائن هستيد. 
هنوز داشتم اين صحنه را با تمام وجودم تماشا می كردم كه ديدم يك 
نفر با س��رعت مي دود و چند نفر هم او را دنب��ال مي كنند و مي گويند: 

بگيريدش، بگيريدش، شاهدوست است.
فريادهای زنده ب��اد مصدق و مرگ بر ش��اه همچنان ادامه داش��ت تا 
اينكه به ميدان مركزی ش��هر گنبد رس��يديم. من به اقتضای س��ن و 
ش��رايط موجود يكی از تيرهای چوبی چراغ برق را با س��رعت باال رفتم 
و كامًا بر اوضاع و جمعيت اش��راف پيدا كردم. در همين لحظه ناگهان 
داروخانه حاشيه ميدان ش��هر )كه االن نامش يادم نيست( مورد هجوم 
مردمانی خشمگين قرار گرفت كه فرياد مي زدند و صاحب آن داروخانه 
را شاهدوست مي ناميدند. در يك چش��م بر هم زدن داروها و آنچه كه 
در آن داروخانه وجود داش��ت به بيرون پرتاب گرديد. من كه باالی تير 
برق روبه روی داروخانه و تماش��اچی صحنه بودم، ناگهان ديدم قوطی 
كوچكی از درون داروخانه به طرف آسمان با شتاب در حال پرواز است، 
دست دراز كردم و قوطی را روی هوا گرفتم و دقايقی بعد جمعيت محل 
را ترك نمودند. من هم از تير چوبی چراغ برق پايين آمده و خوشحال از 
غنيمت به دست آمده راهی منزل شدم... تا اينكه حدود ساعت 4/5، 5 
بعدازظهر همراه مرحوم پدرم از خانه بيرون آمديم. باز هم سر و صدای 
فراوان بود. باز هم عده ای، بعضی را زير مش��ت و لگ��د گرفته بودند، كه 
بعضی ها را ش��ناختم چون صبح هم بودند و باز هم شعار مي دادند... اما 
اين را فهميدم كه شرايط فعلی با شرايط صبح فرق دارد. »جای كلمات 
با هم عوض شده است« زنده باد ش��اه و مرگ بر مصدق اين شعار بعد از 

ظهر بود. خيلی تعجب كرده بودم.1
حتي توده اي ها هم به جاي مقابله با كودتاگران ف��رار مي كردند. چنانكه مرحوم علي 
كريميان مي گفت: »آن روز توده اي ها ]در گرگان[ از ترس جانشان دنبال سوراخ موش 

1. انقاب، ش31و32، مرداد 1387، ص8.  
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مي گشتند!«1 حتي برخي از آنها با چادر زنانه 
فرار كردند. چنانك��ه خانم رحي��م اربابي از 

گرگان مي گويد:
روز 28م��رداد م��ن وقتي 
از بي��رون وارد منزل ش��دم 
متوج��ه ش��دم ك��ه مردي 
اجنبي در پش��ت پ��رده اتاق 
ما قايم ش��ده اس��ت. خيلي 
ناراحت ش��دم و فوراً موضوع 
را ب��ه م��ادرم اط��اع دادم. 
بعد فهمي��دم كه اي��ن مرد 
آقاي ميرحس��يني همسايه 
دي��وار ب��ه ديوار ماس��ت كه 
چون عضو حزب ت��وده بوده 
شاهدوست ها آن روز به درب 

خانه اش آمده بودند تا او را بگيرند كه او هم از ترس جانش از باالي ديوار 
با اجازه مادرم وارد منزل ما ش��ده تا پنهان بماند. او تا شب در منزل ما 
باقي ماند اما دوستانش آخر شب او را با چادر زنانه از آنجا به جاي ديگر 

بردند.2
البته برخي هم از اينكه مي ديدند شاه بازگش��ته و توده اي هاي كمونيست وابسته به 
شوروي سركوب مي شدند خوشحال بودند. خانم عذرا نخعي يكي از زنان مسن گرگان 

مي گويد: 
وقتي كودتاي 28مرداد پيروز ش��د ش��اه به ايران آمد ما خوش��حال 
ش��ديم. بعد مردم به جان توده اي ها افتادند و حتي از ديوارهاي خانه ها 
و ساختمان هاي آنها باال مي رفتند و آنها را مي گرفتند و كتك مي زدند. 
البته حزب توده ساختمان هاي زيادي در گرگان داشت ولي ساختمان 

اصلي آنها نبش فلكه شهرداري در طبقه دوم بود.3

1. گفت وگوي آن مرحوم با مؤلف.
2. گفت وگوي نامبرده با مؤلف.

3. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 

نهضت ملي شدن صنعت نفت در 
حالي روز به روز گسترش مي يافت 
كه ملي گراها به رهبري دكتر مصدق 
و مذهبي ها به رهبري آيت اهلل كاشاني 
از اتحاد محكمي  با هم در مقابل 
دربار شاه و دولت هاي مستعجل او 
برخوردار بودند. مردم هم كه در اوج 
فقر ناشي از حكومت رضاخان و بعد 
هم خسارات جبران ناپذير متفقين و 
سر  به  محمدرضاشاه  بي كفايتي 
مي بردند و از انگلستان و دخالت هاي 
او در امور داخلي و چپاول نفت- كه 
شريان اصلي اقتصاد نابسامان ايران 
بود- خسته شده بودند، با جان و دل از 

نهضت ملي استقبال نمودند
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حتي كودكان هم شور انقابي داشتند و عاقه مند به حكومت ملي دكتر مصدق بودند. 
آقاي حاج عزت عرب در خاطراتش چنين مي گويد: 

در زمان كودتاي 28مرداد س��ال 32 من كودك 12 ساله اي بودم كه 
در مغازه شوهر خاله ام كه يك توده اي ضد شاه بود كار مي كردم. مغازه 
او در بازار كهنه ميدان عباس��علي- اوايل خيابان شهيد رجايي- گرگان 
قرار داشت و شغل ما كاردسازي بود و روزي ده شاهي به عنوان دستمزد 
حقوق مي گرفتم. روز كودتا من به اتفاق 8-7 بچه هم سن و سال خودم، 
در محله درب نوي گرگان ]عليه شاه[ شعار مي داديم... ناگهان پاسباني 
آمد و ما را دنبال كرد و با باتوم مرا زد كه ما هم پا به فرار گذاشتيم. البته 
در جريان كودتاي 28مرداد همه توده اي ها فراري شدند، بعضي ها قايم 
شدند و بعضي ها هم با چادر زنانه پا به فرار گذاشتند و از گرگان گريختند. 

برخي هم دستگير و بازداشت شدند.1 
يكي از طرفداران دو آتشه شاه در گرگان به نام مقصودلو كه ظاهراً كارمند اداره اوقاف 
بوده س��ال ها بعد وقتي دچار مشكل مي ش��ود در تاريخ تقريبي 1338/7/18 به منزل 

آيت اهلل كاشاني در تهران مي رود: 
مقصودلو خطاب به آيت اهلل كاش��اني اظهار داش��ته در گرگان آنقدر 
با توده اي ها مبارزه كرده و در واقعه 9اس��فند ]س��ال1331[ جلو دربار 
شاهنشاهي باالي درخت بر له ]به نفع[ اعليحضرت همايون شاهنشاه 
س��خنراني كرده، در واقعه قيام ملي 28مرداد، گرگان را يكپارچه آتش 
عليه حكومت وقت ]مصدق[ نم��وده و از كليه اين كارها هيچ نتيجه اي 

نبرده است. 
يادش��ده از كاش��اني درخواس��ت نموده توصيه او را به اولياء سازمان 
تربيت بدني بنمايد ]تا مش��كلش در آنجا حل ش��ود[. آيت اهلل در پاسخ 
نامبرده گفته براي احدي س��فارش و توصيه نمي نمايد؛ زيرا از دستگاه 
و كارها بركنار مي باش��د و اضافه نموده از هيچ كس باك ندارد و حتي از 

شاهنشاه هم خورده و يا برده اي ندارد.2 
آن روز برخي از مردم هم وقاي��ع را از راديو دنبال مي كردند. به وي��ژه اخبار تهران را. 

1. انقاب، ش93و94، شهريور 1389، ص7. 
2. روحاني مبارز آيت اهلل س��يد ابوالقاسم كاشاني به روايت اسناد س��اواك، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي، 

1379، ج2، ص914. 
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چنانكه آيت اهلل سيد كاظم نورمفيدي مي گويد: 
من يادم هست كه عصر روز 28مرداد سال 1332 شمسي كه در تهران 
كودتا شد، ش��اه دوباره به كمك امريكا به قدرت رس��يد ما در منزلمان 
]گرگان[ بوديم و راديو هم نداشتيم. چون پدرم آن موقع با راديو و امثال 
اينها مخالف بود. اما در همس��ايگي منزل قديم ما خانواده اي بودند كه 
راديو داشتند. آن روز آنها صداي راديو را بلند كرده بودند، به طوري كه 
صدايش به آساني در منزل ما شنيده مي شد. ناگهان صداي زنده باد شاه 
و زنده باد مصدق و امثال اين حرف ها و شعارها و صداي درگيري و سر 
و صدا در راديو پخش شد كه معلوم بود خبرهايي در تهران است. عصر 
آن روز من در حياط منزلمان ايس��تاده بودم و اين صداها را مي شنيدم. 

مادربزرگم هم آنجا نشسته بود و براي شاه دعا مي كرد.1
آقاي جعفرقلی كيانی مي گويد: 

زمان كودتای 28مرداد سال 1332 كم و بيش حركت هايی عليه رژيم 
پهلوی در منطقه كردكوي به صورت بس��يار ضعيف مش��اهده مي شد. 
همزمان با قيام نف��ت به رهبری دكت��ر مصدق و حماي��ت همه جانبه 
روحانيت به رهبری آيت اهلل كاشانی در شهرستان گرگان و بخش های 
تابعه آن از جمله شهر كردكوی نيز حركت هايی صورت گرفت كه بعضاً 
به جنبش های توده ای معروف بود، چون برخی وابسته به حزب توده و 
بعضی توده ای نفتی و حتی توده ای مذهبی هم ناميده مي ش��دند. اين 
حركت ها پس از كودتای 28مرداد س��ركوب ش��د و افراد شاخص آن 

تعدادی دستگير و زندانی شدند.2 
با وقوع اين كودتا اندك آزادي هاي به دست آمده با فداكاري هاي ملت نيز به سرعت از 
ميان رفت و شاه كه چند روز پيش از ترس جانش به خارج فرار كرده بود، مجدداً بازگشت 
و بت بزرگ ايران شد. دولت دكتر مصدق سقوط كرد. طرفداران نهضت ملي دستگير و 
سركوب شدند. برخي سياسيون استان گلستان هم مجبور به تبعيد به ساير نقاط كشور 
شدند و برخي هم تحت تعقيب قرار گرفتند و فرار كردند و سال ها در مهاجرت اجباري 
به س��ر بردند. آقاي دكتر محمد محمدي گرگاني نيز مي گويد: »در خانه ما پارچه ها و 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 
2. ميعاد، ش1، ص11. 
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اطاعيه هاي مرحوم دكتر مصدق وجود داشت. 
بعد از كودتاي سال 32 پدر من به دليل طرفداري 
از مرحوم دكتر مصدق از گرگان به كاشان تبعيد 
ش��د كه اجباراً خانواده ما هم همراه ايش��ان به 
آنجا رفتند و من چند س��ال مدرس��ه را در آنجا 
گذراندم.«1 آقاي دكتر علي رشيدي نيز مي گويد: 
»با وقوع كودتاي امريكايي 28مرداد در سال 32 
تحت تعقيب قرار گرفتم كه به ناچار به مش��هد 
رفتم و پ��س از مدتي اختف��اء در آنجا ب��ه ادامه 

تحصيل پرداختم.«2  
اين در حالي بود كه آقاي دكتر مصدق به گواه 
شواهد تاريخي از وقوع كودتا اطاع داشت، ولي 
اعتنايي به آن نك��رد. از جمله مرح��وم آيت اهلل 
كاش��اني روز قبل از كودتا )32/5/27( به رغم كم لطفي هاي آق��اي مصدق در حق او، 
طي نامه  اي خطاب به دكتر مصدق از قريب الوقوع ب��ودن چنين كودتايي خبر داد.3 اما 
دكتر مصدق نه تنها به اين نامه اعتنا نكرد بلكه حت��ي به اطاعاتي كه از ديگران هم به 

1. هفته نامه سليم، 11 شهريور 1385، ص2. 
2. مصاحبه تلفني مؤلف با نامبرده. 

3. مرحوم آيت اهلل كاشاني روز قبل از كودتا )32/5/27( طي نامه اي خطاب به دكتر مصدق چنين نوشت: »گرچه 
امكاني براي عرايضم نمانده ولي صاح دين و ملت براي اين خادم اسام باالتر از احساسات شخصي است و... اگر 
نقشه شما نيست كه مانند سي ام تير عقب نشيني كنيد و به ظاهر قهرمان زمان بمانيد و اگر حدس و نظر من صحيح 
نيست كه همان طور كه در آخرين ماقاتم در دزاشيب به شما گفتم و به هندرسون گوشزد كردم كه امريكا ما را در 
گرفتن نفت از انگليس ها كمك كرد و حاال به صورت ملي و دنياپسندي مي  خواهد به دست جنابعالي اين ثروت ما 
را به چنگ آورد. و اگر واقعاً با ديپلماسي نمي  خواهيد كنار برويد اين نامه من سندي در تاريخ ملت ايران خواهد بود 
كه من شما را با وجود همه بدي هاي خصوصي تان نسبت به خودم، از وقوع حتمي  يك كودتا ]به[ وسيله زاهدي كه 
مطابق با نقشه خود شماست، آگاه كردم كه فردا جاي هيچ گونه عذر موجهي نباشد.« حسن آيت، نگرشي كوتاه بر 

نهضت ملي ايران، قم، دفتر انتشارات اسامي، 1362، ص84-85. 

انگلستان كه از ملي شدن نفت 
ايران بيشترين خسارت را مي ديد 
عليه كشور ما به دادگاه بين المللي 
الهه شكايت كرد كه با پي گيري ها 
و ارايه اسناد و استدالل هاي 
حقوقي هيئت ايراني، دادگاه خود 
را فاقد صالحيت براي رسيدگي 
به اين موضوع اعالم كرد. در واقع 
اين موضوع كه موجب شكست 
انگلستان در اختالف با كشور 
ايران بود حقانيت ملت ايران را در 
جهان براي احقاق حقوق خود در 
قضيه ملي كردن صنعت نفت به 

اثبات رساند
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او مي رسيد يا در برخي از نشريات چاپ مي گرديد توجه نمي نمود.1 لذا حداقل وظيفه 
دكتر مصدق به عنوان نخست وزير- و البته در آن موقع همه كاره كشور-2 اين بود كه به 
خاطر پاسداري از فداكاري هاي مردم در حماسه 30تير هم كه شده، اگر اين خبر را باور 
نداشت، دستور بررسي و آماده باش به نيروهاي نظامي  و امنيتي مي داد. اما او حتي صبح 
روز كودتا هم اقدامي  براي مقابله با آن ننمود، در صورتي كه مي توانست الاقل وقوع آن 
را از طريق راديو به اطاع مردم برساند و از آنان براي مقابله با كودتاگران استمداد نمايد. 
ولي چنين نك��رد و در نتيجه با پيروزي كودتاگران 28مرداد، هم اندك دس��تاوردهاي 
نهضت ملي و تاش ها و اميدهاي مردم از دست رفت و هم با اين سهل انگاري ها زمينه 
براي 25 سال حاكميت مطلق محمدرضا شاه و اختناق نوين در ايران فراهم شد.3 پس از 
اين كودتا دوران تازه اي از اختناق سياسي حكومت پهلوي و سلطه امريكا بر شريان هاي 
حياتي كشور، ترويج فرهنگ غربي، سركوب آزادي خواهان و مروجان ارزش هاي اسامي  
اعم از روحاني و دانشگاهي آغاز ش��د كه يكي از سياه ترين ادوار تاريخي ايران محسوب 

1. چنانكه آقاي نورالدين كيانوري- دبيركل حزب توده- مي گويد: »روز 18 مرداد ]سال 32[ حزب توده ايران 
هشدار داد كه جبهه متحدي از شريرترين دش��منان ملت به وجود آمده و دربار و سفارت امريكا مركز توطئه اي 
است كه هدفش برانداختن دولت است. حزب ما در ميان نظاميان هوادار رژيم شاه كه مأمور تدارك كودتا بودند 
هواداراني داش��ت و از طريق آنها اطاعاتي به دس��ت مي  آورد. روز بيس��ت و يكم مردادماه به ما اطاع رسيد كه 
مقدمات اجراي كودتا در لشكر گارد و ساير واحدهاي مورد اطمينان ش��اه فراهم است و در انتظار تعيين ساعت 
عمل مي باشند. اين اطاع را سرهنگ مبشري در ساعت هاي نزديك به نيمه شب به منزل من آورد. از همان منزل 
كوشش كردم با دكتر مصدق تماس بگيرم. براي اينكه اطمينان او را به درستي مبدأ خبر مطمئن سازيم، همسرم 
مريم كه بستگي و آشنايي با خانم دكتر مصدق داشت به اندرون تلفن كرد و خانم را خواست و به وسيله خانم دكتر 
مصدق، دكتر را پاي تلفن خواستيم. اين راه ارتباط را تا آخرين ساعات روز 28مرداد حفظ كرديم. روز بيست و سوم 
مرداد باز هم حزب ما در نشريات صبح خود خطر كودتاي قريب الوقوع را منتشر ساخت. روز بيست و سوم بعداز 
ظهر باز هم سرهنگ مبشري به منزل من آمد و خبر آورد كه براي شب قرار قطعي حمله گارد گذاشته شده است 
و ضمناً اسامي  برخي افسران عالي رتبه اي را كه گرداننده كودتا بودند با خود آورد. در ميان اين اسامي  نام سرتيپ 
دفتري هم بود كه خواهرزاده دكتر مصدق و مورد اطمينان او بود و از طرف او به رياست شهرباني كل كشور منصوب 
شده بود. من در همان ساعت باز از راه اندروني با دكتر مصدق تماس گرفتم و به او گفتم: آقاي دكتر! توطئه كودتا 
قطعي است. كودتاچيان در كنار ش��ما هم جا گرفته اند. نام كودتاگران چنين است... سرتيپ دفتري كه شما به او 

اعتماد داريد با آنان ارتباط دارد... 
دكتر مصدق سپاسگذاري كرد، ولي گفت: نگراني شما بيش از اندازه است. آنها كاري از پيش نخواهند برد. من 
به س��رتيپ دفتري اعتماد كامل دارم.«، علي جانزاده، خاطرات سياس��ي رجال ايران، تهران، جانزاده، بي تا، ج2، 

ص1076-1077. 
2. زيرا در زمان كودتا ش��اه فرار كرده بود و نيروهاي نظامي  و انتظامي  در اختي��ار دكتر مصدق بود؛ مجلس هم 
اختيارات قانون گذاري را به طور موقت به او سپرده بود. او مي  توانست از اين امكانات و جايگاه قانوني و اجتماعي 

خود براي سركوب كودتاچيان استفاده نمايد اما متأسفانه چنين نكرد. 
3. غامرضا خاركوهي، گلستان در انقاب، همان. 
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مي شود.1 

پيامدهاي کودتا در گلستان 
كودتاي 28مرداد عاوه بر پيامدهاي سياسي- اقتصادي كلي كه در تمام كشور در پي 
داشت، پيامدهاي ديگري نيز براي استان گلستان به ارمغان آورد كه بر سيه روزي مردم 

منطقه افزود. برخي از اين پيامدها عبارت اند از:
- تأسيس اولين ساواك منطقه و تشديد اختناق 

- فروش زمين هاي بي حاصل به كشاورزان منطقه
- اعطاي اراضي مرغوب گلستان به درباريان 

- احداث شاه مزرعه گارد سلطنتي در تركمن صحرا
كه در ادامه به تشريح مختصر هر يك مي پردازيم.

تأسيس اولين ساواک منطقه و تشدید اختناق
مهم ترين پيامد كودتای 28مرداد و بازگش��ت مجدد محمدرضاش��اه به س��لطنت با 

1. كودتاي 28مرداد س��ال 1332 با طراحي سازمان اينتليجنت سرويس انگليس و س��ازمان سياي امريكا و با 
رهبري كرميت روزولت، سرجاس��وس امريكا در ايران، همراه با عوامل داخلي به اج��را درآمد. كرميت روزولت از 
طراحان و مجري و كارگردان اصلي كودتاي 28مرداد در خاطرات خود به نقش دو كشور انگليس و امريكا در اين 
زمينه اشاره كرده و مي گويد: »مصدق رفت و ش��اه آمد. نتيجه اين جريان باالخره چنين شد. روز شنبه 22 اوت 
)31مرداد( شاه )اعليحضرت همايون شاهنشاه( با پيروزي بازگشت... من در ميان جمعيت خوشحال به سفارتمان 
در تخت جمشيد برگشتم و لوئي هندرسن سفير امريكا نيز در آنجا به من پيوست. او خبر داد كه مصدق شب گذشته 
به پليس تلفن كرده و خود را تسليم نموده است... بار ديگر يكشنبه نيمه شب 23 اوت )اول شهريور( به قصر رفتم... 
اين مرتبه با ماشين سفارت، گارد دم در به من س��ام نظامي داد. او در دفعات قبل هيچ گونه عكس العملي نشان 
نمي داد. راننده مستقيماً مرا كنار پله ها برد. آنجا مردي با لباس فراك از من استقبال كرد. تعظيم كوتاهي نمود، مرا 
به طبقه دوم راهنمايي كرد. شاه در آنجا در اتاق پذيرايي منتظر من بود... موقعي كه به يكديگر دست مي داديم مرد 
ديگري با لباس فراك با گياس هاي كوچك ودكا و خاويار وارد شد. بعد شاه اشاره كرد كه بنشينيم... گياسش را 
برداشت و به سامتي من دستش را بلند كرد و من هم همين كار را كردم و هر دو آن را نوشيديم... فضل اهلل زاهدي 
داخل شد و به شاه تعظيم كرد و با لبخند دوستانه اي به من دست داد. من به طور رسمي گفتم اعليحضرتا... آنچه 
كه ما انجام داديم در جهت منافع كلي ما بود و نتيجه آن پاداش ما مي باشد. زاهدي دوباره لبخندي زد. شاه جدي 
به من نگاه كرد. ما درك مي كنيم از شما تشكر مي كنم و هميشه ممنون خواهيم بود .« ]كرميت روزولت، كودتا در 
كودتا، ترجمه علي اسامي، تهران، جاما، 1359، ص215-213[ سپس كرميت روزولت در بخش هاي ديگري از 
خاطرات خود، در كاخ سفيد پيرامون نقش خود در كودتاي 28مرداد1332 چنين به رهبران امريكا گزارش داد: 
»روز جمعه چهارم سپتامبر 1952 در كاخ سفيد به پرزيدنت آيزنهاور، برادران دالس، وزير دفاع ويلسون )يكي از 
چند نفري كه به اضافه برادران دالس، لوئي هندرسن و من در ماقات ماه ژوئن در دفتر جان فوستر دالس در واقع 
از عمليات حمايت كرده بوديم(، آدميرال رادفورد رئيس كل ستاد و ژنرال اندي گود پاستور گزارش دادم... آقايان 
يك مسئله را بايد كامًا روشن س��ازم. ما در اين اعمال مخاطره آميز موفق بوديم براي اينكه ارزيابي ما از وضعيت 

ايران صحيح بود...«]همان، ص222[ 
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حمايت همه جانبه امريكا، تشكيل سازمان جهنمی  ساواك بود. پيش از تأسيس ساواك 
در كل كشور و نيز در استان گلس��تان چهار واحد وظيفه اطاعات و امنيت را آن هم به 
صورت پراكنده و محدود انجام می دادند كه عبارت بودند از: ركن 2 پادگان نظامی  ارتش 
گرگان، ركن 2 هنگ ژاندارمری  و اداره اطاعات ش��هربانی و فرماندار نظامی  تهران. اما 
از آنجا كه شاه احساس كرد بدون داش��تن يك تشكيات امنيتی قوی، متمركز و واحد 
نمی تواند پايه های حكومت مطلقه و استبدادی خود را استوار نمايد، به همين سبب در 
اواخر سال 1335ش اقدام به تأسيس سازماني به نام »سازمان اطاعات و امنيت كشور« 
كه مخفف حروف كلمات آن »س.ا.و.ا.ك« يا ساواك بود، نمود كه يكی از مخوف ترين 
و بی رحم ترين سازمان های امنيتی دنيا به ش��مار مي رفت.1 بعد از كودتا چنان خفقاني 
در منطقه ايجاد شد كه هيچ حزب و گروه مخالف و منتقدي جرئت فعاليت نداشت. به 
طوري كه حتي پس از تأسيس س��اواك هم، ركن دوم ارتش اوضاع سياسي منطقه را 
به شدت زير نظر داشتند. چنانكه آقاي عبداهلل ش��يرخاني فرماندار معزول گرگان طي 
نامه اي در دوم مهر سال 1336ش به وزير كشور نوشت: »وجود حزب ايراني و مصدقي 
)حتي يك نفر( در شرايط فعلي و با بودن تشكيات لشكر ]ركن دوم ارتش[ در گرگان 

عجيب و غير قابل تصور و جداً مورد تكذيب است...«2 
اما چند عامل بود كه پس از كودتای 28مرداد، امريكا و رژيم را بر آن داش��ت تا دست 
به تأسيس ساواك بزنند. از يك طرف دولت از حركت های مردمي   و نيز شخصيت های 
بزرگ مذهبی- ملي كه جنبش ملی ش��دن نفت را رهبري كرده بودند و دست اجانب 
را از كش��ور ايران و منابع ثروت عظيم نفت آن قطع كرده بودند، هراس داشت؛ از طرف 
ديگر رژيم از فعاليت گروه ها و دسته هايی )نظير فداييان اسام( كه در جهت براندازی 
و معدوم ساختن رژيم خودكامه و ضد مردمی  پهلوی و از ميان برداشتن عناصر وابسته 
و خودفروخته آن تاش داشتند، و نيز از ايجاد گروه های مسلح سری و ديگر گروه های 

1. آقای ارتشبد حسين فردوست يكی از مقتدرترين مقامات ساواك می گويد: »نخستين رئيس ساواك، سپهبد 
تيمور بختيار بود كه كار خود را در واقع پ��س از 28مرداد1332 به عنوان فرماندار نظامی تهران ش��روع كرد و با 
تأسيس ساواك به همراه پرسنل تابع خود قريب به 3/5 سال تجربه عملي توأم با خشونت شديد داشت. اين تيم، 
كه هسته اوليه ساواك را تشكيل داد، طی اين 3/5 س��ال عمليات مهمی  مانند كشف سازمان نظامی حزب توده، 
دستگيری و كشف سازمان »فداييان اس��ام« و قلع و قمع مخالفان محمدرضاشاه را انجام داد و لذا مورد توجه و 
تشويق امريكايی ها بود. بنابراين، ساواك الگوگرفته از سازمان امنيتی مدل امريكايی )از نوع F.B.I( بود. بختيار تا 
اسفند 1339 رئيس ساواك بود و پاكروان معاون يكم )عملياتی( و علوی كيا معاون دوم )اداری( او. از اسفند 39 كه 
پاكروان رئيس ساواك شد... در دوره بختيار و علوی كيا فساد مالی و سوء استفاده از هر نوع به حد غير قابل تحملی 

رسيده بود.« حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، تهران، اطاعات، 1369، ج1، ص410.
2. احزاب سياسي در ايران )حزب ايران، حزب سعادت ملي ايران(، همان، ص273. 
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سياسی- مذهبی ترس و واهمه داشت.1 
يكی ديگر از گروه هايی كه رژيم ش��اه سخت از آن وحشت داش��ت حزب توده بود؛ به 
طوری كه حتی برخ��ی از مقامات عالی رتبه رژيم مثل سرلش��كر منصور مزين فرمانده 
ستاد ناحيه 3 باختر )كردستان، لرستان و باختران(- كه چند سال بعد به عنوان نماينده 
مخصوص شاه در گرگان و گنبد و بجنورد منصوب ش��د- نفوذ و گستردگی تشكيات 
مخفيانه اين حزب را ماكی برای تأسيس س��اواك قلمداد می كردند. چنانكه پنج ماه 
پس از انجام كودتاي 28 مرداد سال 32- زماني كه او مسئوليت فرماندهي ستاد ناحيه 3 
باختر را بر عهده داشت- طي نامه اي در تاريخ 32/10/27 خطاب به رئيس ستاد ارتش 

چنين نوشت: 
اينجانب از زماني كه رئيس شهرباني كشور بودم و يكي از سازمان هاي 
مهم حزب توده را در تهران كش��ف نمودم و پي به اهميت اين سازمان 
در كشور بردم الي حال مكرر در مورد تش��كيل يك سازمان مخصوص 
مبارزه با خائنين جاس��وس خارجي گزارش داده و اينك نيز مجدداً از 
لحاظ اهميت موضوع و براي اينكه اين سازمان خطرناك از ريشه و پايه 
براي هميشه قطع شود از پيشگاه مبارك شاهنشاه استدعا مي كنم مقرر 
فرمايند سازمان مخصوصي به عنوان سازمان مبارزه با خائنين به كشور 
تشكيل و با اين عناصر بي وطن مزدور خارجي كه در تمام شئون كشور 
ما ريشه دوانيده اند جداً و شديداً مبارزه كنند و به طوري كه اخيراً مورد 
توجه شاهانه قرار گرفت برخاف اظهارات اشخاص بي اطاع اين عناصر 
كامًا در قسمت هاي انتظامي كشور به خصوص ارتش هم رخنه نموده 
و دو نمونه كوچك عمل آنها س��وءقصدهايي بود كه در نيروي هوايي و 
دريايي داشتند و آتش گرفتن ذخاير شيراز را نيز بايستي به دست اين 
عناصر دانس��ت و همچنين اعمال آنها در روزهاي قبل از 28مرداد كه 
خوشبختانه موفق نشدند، بهترين دليل صدق عرايض اينجانب است.2 

گرچه در آن هنگام پيشنهاد سرلشكر مزين چندان مورد استقبال مقامات ارتش قرار 
نگرفت، چون آنها وجود واحدهاي ركن 2 ارتش و شهرباني ها و ژاندارمري هاي مناطق 

1. تقی نجاری راد، ساواك و نقش آن در تحوالت داخلي رژيم پهلوی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 1378، 
ص32. 

2. چپ در ايران به روايت اسناد ساواك )سازمان افسران حزب توده(، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي، ج6، 
ص47-48. 
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مختلفه كش��ور را كافي مي دانستند، ولي سه 
سال بعد اين پيش��نهاد به صورت كامل تري 
عملي ش��د. لذا با توجه به چنين شرايطی بود 
كه قانون تأسيس س��اواك در اسفندماه سال 
1335ش تصوي��ب و در اوايل س��ال 1336 
اين سازمان عمًا تأسيس ش��د و با همكاري 
سازمان س��ياي امريكا و اينتليجنت سرويس 
انگلستان و بعد هم با همكاري موساد )سازمان 
جاسوسي اسراييل( رفته رفته به مخوف ترين 
س��ازمان اطاعاتي خاورميانه مبدل گش��ت. 
به دنبال آن در پاييز همان س��ال نيز ساواك 

گرگان تأس��يس گرديد و عمًا كارش را آغاز نمود. اين س��اواك تا حدود ده سال نقش 
س��اواك كل منطقه را ايفا مي كرد و تقريباً در اواخر دهه چهل تأسيس گرديد. چنانكه 
حجت االسام مهدي كروبي كه در اواخر سال هاي 45 و اوايل 46 در گنبدكاووس تبعيد 
بود، مي گويد: »در آن زمان هنوز در گنبد اداره س��اواك تأسيس نشده بود و لذا ساواك 

گرگان مرا احضار كرد و تذكراتي به من داد.«1
اولين رئيس س��اواك گرگان پرويز آراسته نام داش��ت و آخرين آن حامدزاده بود كه 
با پيروزي انقاب متواري ش��د. س��اواك های گرگان و گنبد صرف نظر از هدف اصلی و 
سراسری كه همان »حفظ امنيت داخلی و حفظ پايه های رژيم خودكامه پهلوی« بود، 

وظايف خود را در سه حيطه گسترش دادند: 
الف. كنترل نامحسوس مردم به ويژه مخالفان و منتقدان رژيم در استان گلستان 

ب. نظارت و كنترل مديران و سازمان های دولتی منطقه 
ج. كنترل مرزهای شوروی جهت شناسايی جاسوس��ان و عواملی كه به آن سوی مرز 

ايران رفت و آمد داشتند. 
د. تقويت تشكيات سازمانی خود جهت نيل به بلوغ فكري و كاری.2 

ساواك گرگان زير نظر ساواك استان مازندران فعاليت مي كرد و ساواك استان متشكل 
از اين واحدها بود: 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 
2. غامرضا خاركوهي، گلستان در انقاب، همان. 

در واقع رفتارهاي سياسي و مديريتي 
آقاي مصدق و دولتش درست در 
جهت انزواي سياسي و اجتماعي 
مذهبي  انقالبيون  و  روحانيت 
صورت مي گرفت كه نتيجه آن، در 
وهله اول تضعيف دولت و از دست 
دادن پشتوانه عظيم مردم مسلمان 
و در وهله دوم خوشحالي عوامل 
دربار و امريكا و انگليس بود كه 
زمينه را براي اجراي كودتاي شوم 

2۸مرداد سال 1332 فراهم كرد
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رئيس، معاون، دفتر )كه وظايف ادارات كل يكم و ششم و امور دفتري رئيس و معاون 
را انجام مي داد(، به اضافه شعبه برون مرزي به علت هم مرز بودن با شوروي. عاوه بر اين 
كليه ساواك ها داراي بخش امنيت داخلي بودند كه از 2 شعبه تشكيل مي شد: شعبه يك 
براي فعاليت هاي پنهاني و مضره، ش��عبه دوم براي كشف و گزارش نارضايتي ها. شعبه 
حفاظت نيز وجود داشت كه رئيس آن هميشه افسر بود و بنابر احتياج تعدادي پاسدار 
در اختيار داشت. همچنين ساواك استان داراي شعبه فني بود كه لوازم مورد نياز ساواك 
را تهيه مي كرد. برخي از ساواك ها داراي شعبه ضد جاسوسي بودند. شعبه تحقيق نيز 

)متشكل از يكي، دو مسئول تحقيق( در همه ساواك ها وجود داشت.1
بر اساس چارت س��ازماني ساواك، تركيب تشكيات س��اواك هاي گرگان و گنبد هر 
يك عبارت بود از يك رئيس، دو الي سه رهبر عمليات، قسمت برون مرزي، چند پاسدار 
و تعدادي نيز جاسوس و خبرچين، كه در ميان قش��رهاي مختلف از دورترين روستاها 
گرفته تا شهرها و ادارات و سازمان ها و كوچه و بازار پراكنده بودند. به طوري كه حتي در 
ميان اعضاي يك خانواده هم جو بي اعتمادي و ناامني فراهم كرده بودند؛ چنانكه آقاي 

محمدكاظم عاءالدين مي گويد:
رعب و وحشت خاصي در دل همه مردم نسبت به ساواك وجود داشت 
و افراد در اجتماع نس��بت به هم، حتي در خانواده ها هم افراد نسبت به 
هم در امنيت نبودند، به ج��ز خانواده هايي مح��دود. از طرفي برخورد 
س��اواك نس��بت به افرادي كه نه فقط متهم به جرم اثبات شده بودند، 
بلكه در بسياري از موارد افرادي كه مظنون به بعضي از مسائل انقابي 
هم بودند، خيلي تند بود و به شدت مورد اذيت و آزار و شكنجه ساواك 
قرار مي گرفتند. در بعضي موارد حتي به خانواده و افراد فاميل هم رحم 
نمي كردند. البته ساواك توسط نيروهاي امريكايي و اسراييلي هدايت 
و رهبري و تغذيه مي ش��د كه به خاطر همين مسائل، س��اواك در نزد 
مردم بسيار منفور بود؛ تا حدي كه در بعضي مواقع افراد انقابي توسط 
خود ساواكي ها متهم به س��اواكي بودن مي ش��دند تا از اين طريق هم 
شكاف بيشتري در صف انقابيون ايجاد كرده باشند و هم ترس و رعب 

و دلهره اي كه الزمه پايداري حكومت هاي طاغوت است افزايش يابد.2

1. حسين فردوست، همان، ص432. 
2. اخذ از يادداشت هاي نامبرده براي مؤلف. 
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س��اواك هاي گرگان و گنبد نه تنها در استان گلس��تان مراقب فعاليت هاي انقابيون 
بودند، بلكه رفتارها و حركات سياسي مبارزان گلستاني را در ساير مناطق كشور نيز زير 
نظر داشتند. يكي از اين مخالفان رژيم، آقاي حجت االسام محمدباقر داوودي بود كه 
در آن زمان طلبه حوزه علميه خيرات خان مشهد بود. او در اين زمينه خاطرات خود را 

تحت عنوان » مأموري در لباس آشنا« چنين بيان مي كند:
روزي ديدم يك پيرمرد )به نام معيري( در مدرس��ه خيرات خان پيدا 
شد. او از دوستان س��راغ مرا گرفته و خود را از دوستان عمويم معرفي 
كرده و اضافه كرد كه اهل گرگان و متولي امامزاده عبداهلل گرگانم،1 چند 
روز بعد او را ديدم، اظهار عاقه زياد كرد، چهل روز در مش��هد ماند، هر 
روز به مدرسه مي آمد و سعي مي كرد حتماً مرا ماقات كند و در همين 
گيرودار خود را از دوستداران انقاب و امام معرفي مي كرد. آن روزها تازه 
جزوه »حكومت اسامي« امام در مشهد تكثير و توزيع شده بود، خيلي 
اصرار مي كرد تا اين جزوه و ديگر اعاميه هاي امام را برايش پيدا كنم تا او 
هم بتواند به گرگان ببرد. با همه احتياطي كه در اين گونه موارد مي كردم، 
نمي دانم چطور ش��د كه در اينجا حرف هاي او را باور كردم و به صداقت 
گفتارش صحه گذاشتم. باالخره تعدادي از اعاميه ها و جزوه »حكومت 
اسامي« را به او دادم. ايش��ان هم بافاصله از من قاپيد و گرفت و ديگر 
پيدايش نشد. ظاهراً او هم اين اعاميه ها و جزوات را مي گيرد و مستقيماً 
مي برد به س��اواك يا به رابط خودش تحويل مي ده��د. چند روز بيش 
نگذشته بود كه مأمورين، آمد و شد خود را به مدرسه خيرات خان زياد 
كرده بودند و جسته و گريخته از بعضي از طلبه ها سراغ مرا مي گرفتند، 
تا اينكه آقاي شيخ غامرضا اسدي- دوس��تم- را گرفتند. يكي، دو روز 
بعد چند نفر ديگر از دوستانمان را دستگير كردند... چندي بعد هم مرا 

دستگير كردند و به زندان انداختند.2
س��اواك با كوچكترين ظن سياسي- انتقادي براي كساني كه نس��بت به نه فقط شاه 
و حكومتش، بلكه حتي اگر كس��ي نس��بت به يك بخش��دار هم انتقاد داش��ت برايش 
پرونده سازي مي كردند. آيت اهلل نورمفيدي در مورد پرونده سازي هاي ساواك مي گويد: 

1. اندكي پس از پيروزي انقاب نامبرده در امامزاده عبداهلل گرگان كشته شد. 
2. از يادداشت هاي منتشرنشده حجت االسام محمدباقر داوودي. 
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يكي از برنامه هاي س��اواك اين بود كه فعاليت ه��اي مخالفان رژيم را 
زير نظر داشت و براي آنها پرونده سازي مي كرد. از قرار معلوم ساواك از 
مرداد سال 1349 براي من هم پرونده درست كرده بود و اين را بر اساس 
مداركي كه بعد از انقاب ديدم مي گويم و گرنه ممكن است از سال هاي 
جلوتر هم گزارشات پراكنده اي بر عليه من در مراكز امنيتي انتظامي  و 
نظامي قم، تهران، گرگان و س��اري در فاصله سال هاي 1341 تا 1357 
باشد كه من نديده ام و يا به آنها دسترسي نداشته ام. آن وقت پرونده هر 
كسي در ساواك داراي شماره اي بود كه طبق مدارك، شماره پرونده من 
هم در ساواك 3896 بوده است. ساواك براي اينكه راحت تر فعاليت هاي 
مبارزاتي افراد را تحت كنترل بگيرد و از مواضع سياسي آنها با خبر شود، 
عده اي از عوامل را كه از قشرهاي مختلف هم بودند، به عنوان خبرچين 
اجير مي كرد تا آنها با نزديك شدن به انقابيون، حركات و مواضع آنها را 
به ساواك گزارش كنند. براي من هم چند خبرچين تعيين كرده بودند 

تا هم در قم و هم در گرگان مرا زير نظر داشته باشند.1 
س��اواك در پرونده هر مظنون عكس فرد و گزارش��ات و فرم هاي مختلفي را تكميل 
مي كرد و قرار مي داد. اغلب گزارش��ات و مكاتبات ساواك مهر خيلي محرمانه مي خورد 
ولي گاهي هم سري، به كلي سري، فوق سري، محرمانه، مستقيم و... به كار مي رفت كه 
اين مهرها بستگي به محتواي نامه و مقامي كه گيرنده آن است، داشت. ساواك افرادي 
را كه دستگير مي شدند پاكي به گردنشان مي آويخت و شماره اي چند رقمي  روي آن 
مي نوشت كه همان شماره پرونده شان در بايگاني ساواك بود و سپس از زواياي مختلف 
چهره ش��ان عكس برداري مي كرد تا در صورت دس��تگيري مجدد به راحتي چهره فرد 

شناسايي و سوابق گذشته وي تهيه گردد.
هيچ جا از تيررس جاسوسان ساواك خارج نبود. اما اماكن عمومي  به ويژه دانشگاه ها و 
حوزه هاي علميه روحانيت خيلي مورد توجه ساواك بود. مرحوم آيت اهلل طاهري گرگاني 

مسئول حوزه امام صادق)ع( گرگان مي گويد: 
رژيم مراقب اين مدرسه ]امام صادق)ع([ بود، يادم هست كه آن موقع 
ماشين هايی كه كنار اين مدرسه پارك مي كردند نمره های آنها را عوامل 
ساواك مي گرفتند و گاهی تلفنی مزاحم صاحبان آنها مي شدند. مردم 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 
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را به خاطر تماس گرفتن با ما به ش��كل های مختلف م��ورد اذيت قرار 
مي دادند و يا به آنها تذكر مي دادند. گاهی از ما مي خواس��تند كه تعداد 
طاب علوم دينی اين مدرسه را مشخص و به آنها اعام كنيم. خاصه از 

اين گونه مزاحمت ها برای مدرسه ما بود.1 
پس از كودتاي 28مرداد32 رژيم شاه بر تقويت و تعميق و توسعه دستگاه هاي نظامي 
 و امنيتي خود كوش��ش فزاينده اي به خرج داد و عاوه بر گسترش حوزه اختيارات آنها 
و آموزش و تخصصي تر شدن اين س��ازمان ها، بودجه اين مراكز را افزايش داد به طوري 
كه در س��ال هاي 52 تا 56 بيش از يك سوم كل بودجه كش��ور به اين بخش اختصاص 
داشت.2 بر اين اساس سهم بودجه امور دفاعي و حفظ نظم و امنيت داخلي كشور- به غير 
از بودجه غير رسمي  و محرمانه آنها- از كل بودجه و اعتبارات اختصاص يافته به برنامه 
پنجم عمراني، برابر 35 و 22 صدم درصد مي باشد كه اين رقم بيشتر از كل سهم 34 و 
11صدم درصدي اختصاص يافته به مجموعه امور اقتصادي شامل: بخش هاي صنعت، 
نيرو، سوخت، كش��اورزي، بازرگاني، معادن، حمل و نقل و پست و مخابرات است و اين 
نشانگر اهميت فوق العاده سياست هاي پليسي و نظامي  در نظام سياسي حكومت پهلوي 

است.3 

فروش زمين هاي بي حاصل به کشاورزان منطقه
بعد از كودتاي 28مرداد سال 32 شاه دس��ت به تطهير چهره مغشوش خود در انظار 
عمومي  زد. به اين منظ��ور او اقدام به اجراي برنامه هاي مختلف��ي نمود كه از جمله آن 
فروش زمين هاي كشاورزي به روستاييان بود. اين اقدام اگر يك فايده براي كشاورزان 

منطقه داشت، براي محمدرضاشاه چندين نفع داشت كه از جمله آن موارد زير است: 
1. از آنجا كه رضاخان در دوره حكومت بيست س��اله ديكتاتوري خود اموال و اراضي 
زيادي از مردم اين خطه را به زور غصب كرده بود به طوري كه اداره ثبت گرگان و دشت 
تبديل به بنگاه معامات شخصي رضاخان شده بود و عوامل رضاخان هر جا زمين مرغوب 
يا جنگل و كارخانه مناسبي مي ديدند يا غياباً به نام او سند مي زدند و يا صاحبانشان را 

1. غامرضا خاركوهي، خاطرات آيت اهلل حبيب اهلل طاهري گرگاني، همان، ص94-95. 
2. »نكته قابل دقت اين است كه بودجه دستگاه هاي امنيتي هرگز به صورتي آشكار به مجلس ]شوراي ملي[ ارايه 
نمي گرديد و همواره ميان هزينه هاي متفرقه- عمدتاً بودجه نخست وزيري- و يا هزينه هاي بخش عمومي كشور 

گنجانده مي  شد.« محمدرضا مايلي، نظام سياسي و توسعه، تهران، ارايه، 1379، ص159. 
3. منبع قبل به نقل از نشريه سازمان برنامه و بودجه- منتشر شده در مرداد سال 1353. 
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تحت فش��ار قرار مي دادند و با تهديد و بازداشت و 
شكنجه او را وادار مي كردند تا اموال و اماك خود 
را اجباراً به رضاشاه اهدا نمايد. در نتيجه اعتراضات 
زي��ادي در ميان م��ردم منطقه به وج��ود آمد كه 
با كمك ژاندارم��ري و ارتش و امنيه )ش��هرباني( 
در آن زمان س��ركوب مي ش��دند. به همين دليل 
پس از س��قوط رضاخان و ش��ادماني مردم موجي 
از ش��كايت ها براي اس��ترداد اراضي كشاورزان در 
دادگاه ها و ادارات و حتي مجلس شوراي ملي به راه 
افتاد؛ به طوري كه محمدرضاشاه كه وارث اماك 
نامشروع پدرش بود از اين بابت احساس خطر كرد و چهره اش به عنوان صاحب اماك 
غصبي مردم زير سؤال رفت. به همين س��بب محمدرضا شاه در ده سال اول حكومتش 
هر چه در مقابل اين شكايات مقاومت كرد نتوانست و لذا مجبور شد با فروش اين اماك 
به خود زارعين، هم چهره خود را در انظار عموم خاصه نزد روستاييان و كشاورزان كه در 
آن زمان حدود هشتاد  درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دادند محبوب و موجه نمايد 
و هم اينكه خود و دس��تگاه هاي دولتي خاصه اداره اماك سلطنتي و دربار را از شر اين 

معضل بزرگ اجتماعي خاص نمايد.
2. از طرف ديگر داشتن ملك و اماك، ديگر مثل گذش��ته براي سرمايه داران مدرن 
و بزرگ جهان موجب پرستيژ نمي ش��د و لذا ارزش بااليي به حساب نمي آمد. به همين 
خاطر محمدرضا شاه با فروش اين اراضي پول آن را در امور ديگر تجاري داخلي و خارجي 
به كار گرفت، كه بخش��ي از آن وياهايي بود كه شاه در س��ال هاي بعد در خوش آب و 
هواترين نقاط دنيا خريداري كرد و شركت ها و كارخانجات زيادي نيز در داخل و خارج 
از كشور به راه انداخت و تبديل به »قارون زمان« شد. چنانكه بانك عمران )كه در حدود 
مهرماه سال 1331 تأسيس شد( با س��رمايه فروش همين اراضي س��لطنتي و بودجه 
اهدايي امريكا از محل اصل چهار ترومن در اي��ران راه افتاد. كه البته در آخرين ماه هاي 
مانده به پيروزي انقاب شعبه اين بانك در گرگان واقع در خيابان شهدا- نرسيده به فلكه 
شهرداري- به آتش كشيده شد؛ زيرا اين بانك عمًا در خدمت دربار بود كه البته بعد از 

انقاب به جاي آن، بانك ملت تأسيس شد. 
3. از سوي ديگر سقوط دولت مصدق و كودتاي 28مرداد سال 32 با پشتيباني امريكا، 

بعد از كودتاي 2۸مرداد سال 
32 شاه دست به تطهير چهره 
مغشوش خود در انظار عمومي 
 زد. به اين منظور او اقدام به 
اجراي برنامه هاي مختلفي نمود 
كه از جمله آن فروش زمين هاي 
كشاورزي به روستاييان بود. 
اين اقدام اگر يك فايده براي 
كشاورزان منطقه داشت، براي 
محمدرضاشاه چندين نفع داشت
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وجهه شاه را در ايران و خارج از كشور به شدت زير سؤال برده بود. لذا شاه براي جبران 
اين ضعف يكي از اقداماتش فروش اماك به زارعين تحت عنوان »تقسيم اماك پهلوي« 
بود كه با بوق و كرنا در رسانه هاي داخلي و خارجي ترويج مي شد. به همين بهانه او پس از 
كودتاي 28مرداد به مناطق مختلف كشور سفر مي كرد1 و يا زارعان را به دربار مي بردند 
و او اسناد اماك را به كشاورزان مي داد. در واقع اراضي كه رضاخان به زور از مردم غصب 
كرده بود پس��رش به خود مردم مي فروخت و پولش را به جي��ب مي زد. پس هر دو مال 

مردم را مي خوردند چون از قديم گفته اند: سگ زرد برادر شغال است. 
4. مردم مي پرسيدند نه رضاخان و نه اجداد و نه فرزندانش در گرگان و دشت نبوده اند و 
هيچ بن و ريشه اي هم در اينجا ندارند و يك روز هم در اينجا عرق نريخته اند پس اين همه 
زمين و اماك را از كجا آورده اند؟! از سوي ديگر اگر هم بگويند رضاخان آنها را خريداري 
كرده! باز بايد پرسيد كه او تا قبل از رس��يدن به حكومت، آدم فقير و بي پولي بود پس با 
كدام سرمايه توانسته اين اماك فراوان را خريداري نمايد. آن هم اماكي كه نوكرانش 
مي گفتند كل ايران و مشخصاً كل گرگان و دشت تا لب مرز اماك اختصاصي شاه است!
در اين راستا محمدرضاشاه در يكي از سفرهايش در روز پنجشنبه يازده شهريور سال 
1333 به شهر گنبدكاووس آمد. بر اساس گزارش مصور مجله امريكايي زمين و مردم 
در آن س��ال، كه براي ترويج اهداف امريكا و تحكيم حكومت پهلوي به زبان فارسي در 

ايران منتشر مي شد: 
... مقارن س��اعت 10 صبح اعليحض��رت با هواپيم��اي مخصوص به 
گنبدكاووس نزول اجال فرموده و به محلي كه كشاورزان اجتماع كرده 
بودند تش��ريف فرما ش��دند و در چادر مخصوصي توقف و دستور انجام 
مراسم توزيع اس��ناد مالكيت را صادر فرمود. ابتدا آقاي اعلم سرپرست 
اماك پهلوي گزارش تقس��يم اماك را در دش��ت گرگان... به عرض 

رسانيد... 
شاه در اين برنامه كوتاه اس��ناد مالكيت 550 نفر از زارعين پنج روستاي منطقه گنبد 
را به صورت نمادين به 50 نفر تحويل داد.2 در اين مراسم آقاي اسداهلل اعلم نطق  غرايي 
آكنده از الفاظ تشريفاتي و تملق گويي بيان كرد كه اين رسم هميشگي مقامات متملق 
در تاريخ بوده است. نكته ديگر اينكه به هر نفر 8 هكتار زمين ديم با قيمت گزاف فروخته 

1. از جمله آن سفرهاي 21 فروردين و 11 شهريور سال 1333 شاه به بندرتركمن و گنبد كاووس بود. 
2. مجله امريكايي زمين و مردم، اداره اصل چهار سفارت امريكا، س3، ش12، ص34.
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ش��ده كه بهاي آن را طي چند س��ال پرداخت نمايند در حالي كه با توج��ه به كم بازده 
بودن اين اراضي و پايين بودن قيمت گندم و پنبه و نبود آب كشاورزي، درآمد چنداني 
نصيب زارعين نمي شد. از سوي ديگر نكته حائز اهميت تر اين است كه شاه اين همه راه 
را از تهران به منطقه بس��يار فقيري مثل گنبدكاووس آمد ولي از ديدار عمومي  با مردم 

خودداري كرد!!
اين سفر كه يك س��ال پس از كودتاي 28مرداد صورت گرفت نش��ان مي دهد شاه از 
حضور در اجتماعات مردمي  وحشت دارد و از ترس جانش كه او را فرزند ناخلف رضاخان 
و گماشته امريكايي ها مي دانند حاضر نيست در ميان مردم حضور يابد. البته اين ترس 
تا پيروزي انقاب اسامي  در سال 57 و تا پايان عمر شاه )در مرداد سال 59 كه مرد(- به 
رغم حمايت هاي بي دريغ دول استكباري غرب و شرق از او- بر وجودش حاكم بود. البته 
شايد اين ترس و بي اعتمادي به قول آقاي ماروين زونيس )در كتاب روانشناسي نخبگان 
ايران( به خاطر بيماري شخصي شاه، جدايي او از خانواده اش در دوره دبيرستان و رفتن 
به سوئيس، داشتن يك پدر قدرتمند و سخت گير و سلطه جو، و محيطي سياسي انباشته 
از تملق و چاپلوسي باشد، ولي واقعيت اين است كه بيش از همه اينها، ترس او ناشي از 
اين بود كه سلطنت پهلوي ها بنا به خواس��ت مردم و با شيوه هاي دموكراتيك تأسيس 
نشده بود؛ بلكه اس��اس حكومت او و پدرش بر كودتا پي ريزي ش��ده بود. چون پدرش 
رضاخان را انگليسي ها با كودتاي سوم اسفند سال 1299 روي كار آوردند و خودش را 

امريكايي ها با كودتاي 28مرداد سال 1332 .1

اعطاي اراضي مرغوب گلستان به درباریان 
پس از كودتای 28مرداد، ش��اه سياس��ت زمين خواري پدرش را به شكل گسترده در 
استان گلستان ادامه داد. ش��اه با اين اقدام هم بر نقدينگي شخصي خود مي افزود و هم 
دل امراي نظامي خود را كه در كودت��اي 28مرداد از او حمايت كرده بودند، به دس��ت 
مي آورد. آقاي علي اكبر احمدي- كه يك پيرمرد نامتلويي در شهرستان علي آباد كتول 

است- مي گويد: 
بنده فقط در مورد فشارها و بدبختي هايي كه در گرگان و گنبد به ملت 
ستمديده مي شد، مقداري كه با چشم خودم ديدم، آن است كه پس از 
رضاخان پس��رش محمدرضا حكومت ايران را به دست گرفت كه پس 

1. نامه انقاب، مقاله غامرضا خاركوهي، ش117و118، شهريور 1390، ص1و2. 
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از كودتاي 28مرداد اقدام اول او تش��كيل اداره اي كه به دستور امريكا 
طرح ريزي شده بود به نام اداره اصل 4 بود. اما اقدام دوم او كه با سياست 
مرموزانه انجام شد اين بود كه در ش��هر گرگان پشت شهرباني قصري 
س��اخته بودند به نام اداره اماك، در تابلو جلو درب اول نوش��ته بودند: 
»اماك واگذاري« پس از 4 س��ال بعد نوش��تند: »اماك اختصاصي« 
و اندك مدتي نگذش��ت باز مجدداً تابلو عوض ش��د و نوشتند: »اماك 
و مستغات پهلوي«. و اقدام سوم اينكه ش��خصي به نام مهندس رهبر 
رئيس اماك گرگان ش��د و نقش��ه برداري زمين ها ش��روع شد. تمام 
زمين هاي مردم بيچاره را ]به بهاي اندك[ به افسران ارشد و امرا و وزرا 

و خاندان شاه فروختند.1
هدف شاه از آغاز دور جديد زمين خواري دو چيز بود:

اوالً افزايش نقدينگي شخصي شاه و به كارگيري سرمايه در فعاليت هاي غير كشاورزي، 
زيرا محمد رضا بر عكس پدرش، چون اشرافيت را در داشتن اماك نمي دانست، بيشتر 
سعي داشت ژست هاي اشرافي به خود بگيرد و به وس��يله تقسيم اماك رضاخان بين 

كشاورزان، با ريخت و پاش و ولخرجي و برگزاري جشن و ضيافت، خود را ارضا نمايد.2
دوماً تشويق و تقدير از عوامل اجراي كودتاي 28مرداد بود. اين اقدام كه نقش اساسي 
در تحكيم پايه هاي حكومت پهلوي داشت، موجب شد تا سيل افسران شاغل و بازنشسته 
درباري از تهران به سوي استان گلستان سرازير شوند. افسران بازنشسته، امراي ارتش، 
اعضاي دادگاه هاي نظامي كه جوانان مملكت را به اعدام و حبس هاي س��نگين محكوم 
نموده بودند، درباريان از مستخدمين گرفته تا رؤسا و كارمندان دفتري، استانداران، وزرا 
و به طور كلي شخصيت هاي سياس��ي و نظامي  مملكتي همه و همه در استان گلستان 

براي گرفتن قطعه اي زمين هجوم آوردند و به ترك تازي پرداختند. 
در آن سال ها ش��اهد بوديم كه فش��ار و اعمال نفوذ متقاضيان زمين، در ادارات ثبت 
اس��ناد و اماك گرگان و گنبد و نيز در اداره اماك پهلوي، آنچنان بود كه مهندسان و 
نمايندگان ثبت حتي فرصت نمي يافتند نقش��ه زمين را پياده نموده و صورت مجالس 
تفكيكي آن را بنويسند. گاهي در راهروهاي اداره ثبت، و زماني در گوشه مسافرخانه ها 
و ميخانه ها، و يا در محوطه باغ اماك پهلوي، نقشه قراء و قصبات اين منطقه را از كيف 

1. خاطرات مكتوب ارسالي نامبرده براي مؤلف. 
2. فريدون هويدا، سقوط شاه، ترجمه ح.ا. مهران، تهران، اطاعات، 1365، ص123.  
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و يا جيب خود بيرون مي آوردند و صورت مجالس تفكيكي آن را تنظيم مي كردند و به 
دست اين گروه از راه رسيده مي دادند. 

بر اس��اس اين صورت مجالس تفكيكي كه دس��ت به دس��ت مي گرديد، بهاي ناچيز 
زمين به صندوق اماك پهلوي واريز و در دفاتر اسناد رسمي  مورد معامله واقع مي شد 
و مايملك مردم اين منطقه از طرف شاه به اين و آن به فروش مي رفت.1 آقاي علي اكبر 

احمدي- كدخداي اسبق يكي از روستاهاي علي آباد كتول- مي گويد: 
از جمله بدبخت ترين مردم ايران روس��تاي نامتل��و در علي آباد كتول 
بود كه آنچه زمين ريشه كن2 شده زير كشت داشتند فروختند به وزير 
دربار حسين عاء، آن هم به نام پسرش فريدون عا، سند صادر نمود و 
بنا كرد به خلع يد نمودن از زارعين. تازه رسيديم به اول مصيبت. آنچه 
زمين هاي ملت بيچاره كه در زير كشت داش��تند براي درباري ها سند 
صادر گرديد و آنها هم براي تصرف و خلع يد از كشاورزان اقدام نمودند. 
تا اينكه رئيس اماك عوض شد و شخصي به نام تيمسار مزين نماينده 
مخصوص شاه، ]در سال 1341ش[ اداره اماك گرگان را تحويل گرفت. 
از طرفي هم دستگاه انتظامي  و دادسراها و ژاندارمری ها گوش به زنگ 
بودند كه به محض اش��اره سرلشكر مزين، بر س��ر هر كشاورز روستايي 
كه س��ر راس��ت ] اعتراض[ مي كرد مي آمدن��د و او را به ج��اي نامعلوم 
مي فرستادند. وقتي درگيري روس��تاييان بدبخت نامتلو شروع شد در 
نوبت اول بزرگترهاي روستا را بردند و در گردان آزادشهر به فلك بستند 
مثل مكتب خانه هاي قديم كه بچه ها را به فلك مي بستند. به طور كلي 
تمام مردهاي روس��تا از 12س��اله به باال را بردند گردان گنبدكاووس و 
عده اي را هم به زندان انداختند. زن هاي بيچاره روستايي رفتند جلوی 
تراكتورهاي غاصبان را گرفتند، اما پاسگاه ژاندارمري دلند به سرپرستي 
گروهبان دارايي، با 56 نفر ژاندارم، زن ها را با چوب سياهتلو كتك كاري 
و مجروح نمودند و همه را با صورت هاي پ��ر خون وارد ده كردند. يعني 

1. منصور گرگاني، مسئله زمين در صحراي تركمن، ص67. 
2. منظور ريشه هاي درختان و درختچه ها و ساير گياهان چوبي است كه مردم در قديم آنها را با زحمت فراوان 
از ريش��ه مي  كندند تا در آن اراضي كش��اورزي نمايند و به اين كار هم آباد كردن زمين مي گفتند. اين كار آنقدر 
طاقت فرسا بود كه اكنون هم در بين مردم وقتي مي  خواهند سخن از سختي كار كسي به ميان آورند، مي  گويند: 

انگار ونگه كني كرده است! 
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يك واقعه عاشورا هم در روستاي نامتلو به وجود آمد. بدبختي بدتر اينكه 
پس از غصب و تصرف زمين هاي روس��تا با زور س��رنيزه، براي برداشت 
بهره آب بها نماينده هاي حسين عاء كه يداهلل معززي بود و نماينده او 
هم علي حسيني دنكوب بود، با شكنجه و زور اموال مردم را براي آب بها 
مي گرفتند و حتي به نام��وس مردم تجاوز مي كردن��د و اگر احياناً يك 
گوس��اله و يا يك االغي به پنبه هاي آنها نزديك مي شد، فوراً به وسيله 

تفنگ، تير شليك مي كردند و كسي هم حق شكايت نداشت.1
بانك كش��اورزي ايران نيز زير نفوذ معامله گران زمين قرار داشت و به اشخاصي كه از 
اماك پهلوي زمين خريداري مي كردند وام هاي تضميني مي داد؛ بدون اينكه مقررات 
مربوط به اين وام ها چنين اجازه اي را به رئيس و متصديان ش��عبه اين بانك در گرگان 
داده باشد. اين وام ها پيش قس��ط زمين مورد معامله را تأمين مي كرد. قبول تقاضا براي 
وام و پرداخت آن به اين اش��خاص خيلي س��ريع انجام مي ش��د، چون رئيس بانك زير 
نفوذ زمين خواراني بود كه براي خريد زمين به اين منطقه مي آمدند. حال آنكه اگر يك 
روس��تايي از اين بانك تقاضاي وام مي كرد، مدت ها طول مي كش��يد و بايد سرگردان 

مي ماند تا وام كوتاه مدتي براي كشت و برداشت به او مي پرداختند. 
در اين سال ها سيل پول از استان گلستان، به سوي حساب هاي اماك پهلوي در تهران 
سرازير بود. براي اينكه مجس��م كنيم كه چه ميزان پول از بابت زمين هاي اين منطقه 
در طول 25 سال پس از كودتاي 28 مرداد به حساب هاي ش��اه ريخته شده، كافيست 
بدانيم كه 80 درصد از اراضي صحراي تركمن، توس��ط اماك پهلوي غصب شده و به 
فروش رفته است... كه تخميناً 13/100/000/000 ريال از بابت زمين هاي صحرا، پول به 
حساب هاي شخصي شاه ]در آن سال ها[ ريخته شده است. عاوه بر اين مبالغ معتنابهي 
هم از اشخاص رشوه گرفته شده كه در نظام اداري بنياد پهلوي، پخش گرديده است. در 
سال هاي مذكور، بنياد پهلوي زمين را بر اساس واقعيت موجود نمي فروخت. اغلب بيش 
از آنچه سوابق ثبتي و وضعيت عيني زمين نشان مي داد، مورد معامله قرار مي گرفت. اگر 
قريه اي 700 هكتار زمين داش��ت براي آن تا 1000 هكتار سند معامله تنظيم مي شد. 

سيصد هكتار زمين اضافي وجود خارجي نداشت.2
اين مرحله كه از حدود سال 1338 به بعد آغاز ش��د، نارضايتي هاي شديدي در ميان 

1. خاطرات مكتوب ارسالي نامبرده براي مؤلف. 
2. منصور گرگاني، همان، ص68. 
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مردم استان گلستان ايجاد كرد. اما براي شاه و مقامات حكومتش اعتراضات عمومي در 
آن دوره هيچ اهميتي نداشت. چنانكه مأمور ويژه ساواك در گزارش مورخ 1340/3/30 

خود مي نويسد: 
انتش��ار تصميم دولت داير به تقسيم اراضي ش��مال بين كشاورزان، 
توليد عكس العمل نامطلوبي بين عشاير ش��مال به خصوص خراسان و 
ً  كه مأمور ويژه از اين منطقه بازگشت  تراكمه ايجاد نموده است و اخيرا
نموده و با عده اي از تراكمه تماس گرفته، گذشته از نارضايتي هاي آنها از 
تصميم بنگاه اماك پهلوي كه مقاديري از اراضي دشت گرگان و گنبد 
كاووس را به افراد غير محلي ]يعني همان درباريان[ مي فروشد، يك نوع 
كينه و عداوتي بين آنها مش��اهده كرده و در بعضي نقاط علناً به اراضي 
فروخته شده تجاوز و محصوالت كاشته شده را معدوم مي كنند. اين افراد 
مدعي هستند كه اراضي فروخته شده متعلق به آنها است و شاهنشاه از 

آنها گرفته اند و به افراد غير تركمن مي فروشند.1 
نظام دادگس��تري، ژاندارمري، ش��هرباني، س��اواك و فرمانداري مح��ل، همه آلوده 
زمين خواري ش��ده بودند و همچون س��اح برنده اي در خدمت زمين خواران تهراني و 
درباري، اظهار وجود مي كردند. در همه جا مقررات، لگد مال مي شد. تمام دستگاه ها به 
كار افتاده بودند تا زمين هاي مردم كشاورز اين منطقه غصب شود و به تصرف تازه واردان 
سرسپرده درآيد. زارعان به خاطر دفاع از زمين هايش��ان مصدوم و مضروب مي شدند. 
گاهي هم حتي زمين خواران، مخفيانه ترياك در خانه زارعان مي گذاش��تند تا آنها را به 
اتهام سنگين قاچاق ترياك به زندان بيندازند تا متصرفان بتوانند با خيال راحت زمين و 

تأسيسات آنها را غصب نمايند.2 

احداث شاه مزرعه گارد سلطنتي در ترکمن صحرا
در سال 1340 محمدرضا پهلوي تصميم گرفت در كنار مزارع خواهران و برادرانش، 
گارد س��لطنتي خود را نيز صاحب زمين و مزرعه نمايد. خاصه آنكه تمام فرماندهان و 
افسران و حتي بعضي از خويشاوندان آنها در استان گلستان، صاحب زمين شده بودند 
و اينك نوبت به مجموع درجه داران و كادرهاي جزء نظامي  بود كه مي خواس��تند سهم 

1. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامي  كشور. 
2. منصور گرگاني، همان، ص71-72. 
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نامشروع خود را از اين منطقه بگيرند. دربار 
ش��اه از دادن زمين به گارد س��لطنتي در 

تركمن صحرا چند هدف داشت: 
اول اينكه كادرهاي گارد س��لطنتي را به 
يك در آمد سرشار موهوم اميدوار مي كرد و 
محبت آنها را نسبت به شاه جلب مي نمود. 
اين افراد براي خود آرزوهايي از درآمدهاي 
اين مزرعه براي آينده خانواده خود، در سر 
مي پرورانيدند. )حال آنكه هرگز چنين در 

آمدي نصيب آنها نشد. زيرا نظام اداري مزرعه و ضعف مديريت چنين امكانی را فراهم 
نكرد.( 

دوم اينكه فكر مي كردند كه از اين طريق مي توانند احتياجات گارد سلطنتي را برآورده 
سازند. در اينجا گوشت، لبنيات، گندم، جو، پنبه توليد كنند تا مورد استفاده گارد قرار 
گيرد و در صنايع نساجي ارتش به كار افتد. ) اين منظور نيز حاصل نشد و پس از 17 سال 
كه از تصرف اين مزرعه مي گذشت، هنوز تاش هاي گارد سلطنتي به جايي نرسيده بود 

كه رژيم شاه واژگون شد.( 
سوم اينكه مي خواستند سياست پراكنده كردن و بي سر و سامان نمودن مردم تركمن 
را از اين طريق نيز اجرا كنند تا تركمن ها مزارع خود را يكجا از دست بدهند و زمين هاي 

آبا و اجدادي خود را رها كرده و براي هميشه منطقه مذكور را ترك نمايند. 
چهارم اينكه آنها مي خواستند گارد سلطنتي به عنوان قدرتي براي سركوب تركمن ها 
مورد استفاده قرار گيرد. كمااينكه به  كرات ديده شد مردم را شاق مي زدند، ايجاد رعب 
و وحشت مي نمودند و در اين منطقه قدرتي باالتر از دولت، ساواك، ژاندارمري و غيره به 
وجود آوردند. تا آنجا كه پس از استقرار، سال ها آب رودخانه گرگان رود را به مزارع خود 
و فرماندهان خود، اختصاص دادند، و قرا پايين دست را در تشنگي و تنگناي شديد نگه 
داشتند و نمي گذاشتند صداي كسي هم در بيايد و اگر هم كسي شكايت مي كرد، فوراً 

جلوي آن را مي گرفتند و صدايش را خفه مي كردند. 
براي تأس��يس اين مزرعه، ابتدا افس��ران گارد و كارشناس��ان به محل آمدند و كليه 
زمين هاي صحراي تركمن را مورد بازديد قرار دادن��د. آنها »انبار اولوم« كه يكي از قراء 
استردادي بود و شاه در دادگاه هاي دادگس��تري محكوميت يافته، و قوه قضاييه خرده 

رژيم شاه تصور مي كرد پس از كودتاي 
2۸مرداد سال 1332 و اقدامات شديد 
پليسي و غربي كردن جامعه و سركوب 
و خانه نشين شدن مخالفان و حيف 
و ميل اراضي مرغوب كشاورزان، 
مي تواند بر مشكالت اجتماعي فايق 
آيد در صورتي كه چنين نشد. حتي 
كمك هاي سخاوتمندانه امريكا به دولت 

كودتا هم تأثير دلخواه آنان را نداشت
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مالكان تركم��ن را مالك ش��ناخته بود، را 
انتخاب كردند. در زمس��تان سال 1340، 
اراضي اين قريه زير كشت غله بود و قسمتي 
هم براي كشت پنبه س��ال بعد آماده شده 
بود. س��بزي و خرم��ي  م��زارع، خاكريزها، 
نهركش��ي ها، درختكاري ها، م��ورد توجه 
افسران و كارشناس��ان گارد سلطنتي واقع 
ش��د و به همين جهت همه نيروهايش��ان 
بس��يج ش��دند تا قريه مزب��ور را متصرف و 
صاحب ش��وند. باالخره از ط��رف مهندس 
رهبر رئيس اماك وقت ش��ش دانگ قريه انبار اولوم، به گارد سلطنتي شاه واگذار شد. 
صاحبان زمين ها به ژاندارمري و ارتش جلب ش��دند و با تهديد و فشار، از بعضي از آنها 
اسنادي گرفتند داير بر اينكه آنها با ميل و رضايت خود زمين هايشان را به گارد سلطنتي 

تحويل داده اند. 
بعض��ي از افس��ران گارد، وقاحت را ب��ه جايي رس��انده بودند كه همچ��ون داش ها و 
كاه مخملي هاي محات تهران ]الت هاي مست بزن بهادر[ با كشاورزان مظلوم، عرض 
اندام مي كردند و در برابر آنها عربده مي كش��يدند، تا به آنها بفهمانند كه چنانچه كسي 
در انبار اولوم بجنبد، در پنجشنبه بازار آقا شاق خواهد خورد. عاوه بر اين يك گروه از 
افسران و سربازان گارد سلطنتي، با وسايل جنگي در تركمن صحرا به حركت درآمدند 
و انبار اولوم را اشغال نمودند. فرماندهان گارد سلطنتي و در رأس آنها اويسي- جاد 17 
شهريور سال 57 تهران- از تس��خير انبار اولوم آنچنان مغرور و مشعوف بودند كه انگار 
آن سوي رود اترك را تسخير كرده اند. لذا گاردي ها با اين ترفند بر انبار اولوم تاختند و 
بافاصله تمام زمين هاي زراعتي و تأسيسات مردم تركمن را به تصرف خود درآوردند، 
بدون آنكه ديناري بابت س��رمايه گذاري هاي انجام شده توس��ط مردم بپردازند. صداي 
اعتراض زارعان در هم��ه جا طنين افكند، ولي اثري نبخش��يد. زي��را فرماندهان گارد 

سلطنتي به پشتيباني دربار بر همه جا و همه مراكز قضايي و امنيتي مسلط بودند. 
پس از تس��خير انبار اولوم، نوبت به زمين هاي قريه حبيب ايشان، يلمه و غيره رسيد. 
فرماندهان گارد، تمام اين قسمت از صحراي تركمن را براي خود، و ايادي خود و بعضي 
از متموليني كه در خدمت آنها بودند، خريداري كردند. چنانكه مزرعه آريادشت توسط 

اوضاع اقتصادي- اجتماعي ايران پس 
از كودتا آنقدر وخيم بود كه هر روز 
خطر بروز و ظهور اعتراضات اجتماعي 
را افزايش مي داد. به همين سبب 
كمك هاي امريكا به دولت هاي پس از 
كودتا ادامه يافت به طوري كه گاهي 
اين كمك ها »شصت درصد هزينه هاي 
دولت ايران« را تشكيل مي داد. عالوه بر 
اين وام هاي طويل المدت زيادي نيز به 

دولت هاي پس از كودتا داده شد
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همين افس��ران طاغوتي به وجود آمد و آب رودخانه گرگان رود به اين مزارع اختصاص 
يافت و حتي مردم روس��تاهاي پايين دست را از آب آش��اميدني هم محروم كردند، به 
طوري كه مردم براي تهيه آب، كف خش��ك رودخانه گرگان را مي كندند و بن آب هاي 
متعفن جمع شده در گودال ها را گردآوري و كاس��ه كاسه، اين بن آب ها را در كوزه هاي 
خود مي ريختند و به مصرف شرب خود مي رس��اندند. در حالي كه موتورهاي پر قدرت 
گارد س��لطنتي و فرماندهان گارد و ايادي آنها آب را مي كشيد و به مزارع غاصبانه خود 
مي رساندند. گارد سلطنتي موفق شد آب سد وشمگير را به مزرعه خود بكشاند. سازمان 
برنامه س��ال ها مقاومت كرد كه آب سد در قس��مت جنوب رودخانه گرگان كه اراضي 
مرغوب تري دارد و اقتصادي تر است مصرف ش��ود كه به نفع مردم هم بود، ولي حريف 
فرماندهان گارد سلطنتي نش��د و ناگزير قس��متي از بودجه دولت را صرف كانال كشي 

زمين هاي گارد نمود.1
براي آنكه ب��ا جنايت هاي افس��ران گارد شاهنش��اهي در اس��تان گلس��تان به ويژه 
تركمن صحرا بيشتر آشنا ش��ويد، به گزارش محرمانه مورخ اول اسفند سال 1340ش 

ساواك كشور كه مؤيد عمليات ظالمانه و غاصبانه گاردي ها مي باشد، توجه فرماييد: 
هفته گذشته در تعقيب شكايات متعدد اهالي گرگان از افسر اعزامي  
گارد شاهنش��اهي س��توان يكم اميري كه براي دريافت زمين س��ركار 
سرهنگ هاشمي نژاد و سركار س��رگرد دكتر كمال جهت رسيدگي به 
گرگان رفتند، نامبردگان صبح روز جمعه 40/11/27 مراجعت كرده اند 
و طبق اظهارات س��رگرد كمال رفتار و حركات افس��ر اعزامي  ظرف دو 
هفته اي كه به گرگان رفته رضايت بخش نبوده است و ستوان يكم اميري 
به محض ورود 2 نفر از س��ربازان خود را كه مجهز به مسلس��ل دستي 
بوده اند گارد خود قرار داده و در تمام اوقات در شهر در خيابان با دو نفر 
گارد مسلح حركت مي كرده است. ضمناً براي تحويل زمين هاي سهمي  
گارد و زمين هاي آقاي هيراد كه مدت هاس��ت نتوانسته تحويل بگيرد 
متوسل به اسلحه شده و با يك مشت سرباز مسلح، زمين هاي كشت شده 
مردم را ش��يار كرده و حتي يكي از رعايا را كتك زده است. بدين معني 
كه اول دستور داده است او را از پشت ببندند و سپس وي را مورد شتم 
و ضرب قرار داده است و بيشتر شكايات مردم در مورد زمين آقاي هيراد 

1. همان، ص81-85. 
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است... اما زمين آقاي هيراد كه از طرف اداره اماك به نامبرده داده شده 
مدت هاست از طرف اهالي كش��ت و كار مي شود و اهالي حاضر نيستند 
كشت و كار آنها از بين برود به طوري كه گفته مي شود، ستوان اميري از 
چندين نفر از امرا و اشخاص مختلف كه تا به حال نتوانسته اند زمين هاي 
خود را تحويل بگيرند وكالت نامه گرفت��ه و با آنها قول داده زمين ها را با 
زور سرنيزه و سرباز تحويل بگيرد. نامبرده پس از ورود به منطقه، اهالي 
را دور خود جمع كرده و به سران و خان هاي محل دستور داده كه شما 
بايد هر هفته به ديدن من بياييد و از من دس��تورالعمل بگيريد و به آنها 
اباغ كرده است هر كسي بخواهد از امر من سرپيچي كند خودم شخصاً 
او را تنبيه مي كنم. ظرف هفته گذشته به خاطر همين اعمال يكي، دوبار 
از طرف مردم و اهالي عليه نامبرده تظاهراتي شده، يك مرتبه راه عبور 
او را آب انداختند، به طريقي كه جي��پ حامل وي در گل فرو رفته، بعد 
جيپ را سنگباران كرده اند. ضمناً روز 40/11/28 تلگرافي از گرگان به 
گارد شاهنشاهي رسيده كه در آن تلگراف ستوان اميري توسط بي سيم 
لشكر از فرمانده گارد تقاضا كرده است رئيس سازمان امنيت گرگان را 
كه تازگي عوض شده در پس��ت خود ابقا نمايند. )سرهنگ طهماسبي( 
البته پس از رفتن سرهنگ هاشمي نژاد و سرگرد دكتر كمال، اوضاع آرام 
شده زيرا نامبردگان پس از مذاكره با اهالي و يكي از خوانين آنها به نام 
جرجاني اختاف را به طور كدخدامنشي حل كرده اند و رعب و هراسي 
را كه از ستوان اميري ايجاد شده بود برطرف كرده اند. به طوري كه اهالي 
پس از توقف چندروزه هيئت بازرس��ي به گرگان، طي تلگراف مجددي 
ش��كايت خود را پس گرفته اند. طبق اظهارنظر س��رهنگ هاشمي نژاد 
و س��رگرد دكتر كمال، چنين استنباط مي ش��ده، چون منطقه مرزي 
است و اصوالً تقس��يم اماك براي جلب رضايت و آس��ايش مردم آنجا 
صورت گرفته اعمال آقاي ستوان اميري به هيچ وجه مناسب و شايسته 
نبوده و اگر قرار باش��د گارد مزرعه اي در آنجا احداث نمايد بايد افسران 
و درجه داران، نهايت محبت را نسبت به مردم ابراز داشته و از ايجاد هر 

گونه اختاف و سوء تفاهم جلوگيري نمايند.1 

1. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامي  كشور. 
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کالم آخر
رژيم شاه تصور مي كرد پس از كودتاي 28مرداد سال 1332 و اقدامات شديد پليسي 
و غربي كردن جامعه و سركوب و خانه نشين شدن مخالفان و حيف و ميل اراضي مرغوب 
كش��اورزان، مي تواند بر مش��كات اجتماعي فايق آيد در صورتي كه چنين نشد. حتي 
كمك هاي س��خاوتمندانه امريكا به دولت كودتا هم تأثير دلخواه آنان را نداشت. با آنكه 
از سوي كاخ سفيد »بي درنگ پس از كودتا حدود 68 ميليون دالر به ايران داده شد كه 
عمدتاً براي تكميل بودجه دول��ت ايران به كار رفت. اين مبلغ برابر با يك س��وم درآمد 
تخميني ايران از نفت بود كه ايران در نتيجه محاص��ره نفتي بريتانيا از ماه مه 1951 از 
دست داده بود.«1 اوضاع اقتصادي- اجتماعي ايران پس از كودتا آنقدر وخيم بود كه هر 
روز خطر بروز و ظهور اعتراضات اجتماعي را افزايش مي داد. به همين سبب كمك هاي 
امريكا به دولت هاي پس از كودتا ادامه يافت به طوري كه گاهي اين كمك ها »ش��صت 
درصد هزينه هاي دولت ايران«2 را تش��كيل مي داد. عاوه بر اين وام هاي طويل المدت 
زيادي نيز به دولت هاي پس از كودتا داده ش��د. همه اين كمك هاي مالي و اقتصادي و 
نظامي3 و سياسي كه تا ده سال پس از كودتا ادامه داشت براي اين بود كه به گفته يكي از 
محققان امريكا )آقاي گازيوروسكي( توان رژيم شاه براي »سركوبي گروه هاي اجتماعي 
داخلي«4 افزايش يابد. اما با اين وجود گاهي اعتراضات اجتماعي مثل آتش زير خاكستر 
در شهرها و خاصه روستاهاي دش��ت گرگان و نيز محيط هاي دانشجويي تهران بروز و 
ظهور مي كرد. به ويژه آنكه خود دولت مردان شاه هم مي دانستند كه با گذشت سال ها 
از كودتا و اعمال سياست هاي امريكا در ايران، و با وجود دريافت كمك هاي فراوان هنوز 
نارضايتي عمومي  در همه عرصه ها مشاهده مي شود. چنانكه آقاي جعفر شريف امامي- 

نخست وزير وقت- در سال 1339 در مجلس سنا اعام كرد: 
روزي كه دولت تشكيل ش��د ما نگراني از وضع اقتصادي مان داشتيم. 
]ولي[ تنها مشكل ما همين يكي نبود. مشكل اساسي ما ناراحتي و عدم 

رضايت مردم كشور بود.5 

1. مارك ج. گازيوروسكي، سياست خارجي امريكا و شاه، ترجمه جمشيد زنگنه، تهران، رسا، 1373، ص228. 
2. همان، ص233. 

3. هدف امريكا از بازسازي و تقويت ارتش و سازمان هاي نظامي و انتظامي ايران، عاوه بر كاربرد آنها در سركوب 
مخالفان داخلي، اين بود كه اهرمي هم باشد در برابر اهداف توسعه طلبانه شوروي كمونيست. 

4. البته اين كمك ها تا سقوط شاه در بهمن سال 57 هيچ گاه قطع نشد بلكه به صورت فزاينده در قالب طرح هاي 
عمراني و تغذيه براي صلح و تقويت بنيه نظامي ادامه يافت. 

5. كيهان، 1339/7/27. 
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ش��اه كه از اين وضعيت بس��يار نگران بود و از نارضايتي هاي مردم مسلمان به شدت 
وحشت داشت، چندي بعد با سفر به امريكا خواس��تار چاره انديشي سران كاخ سفيد و 
حمايت آنان از حكومت متزلزل و در معرض خطر خود ش��د و اين گونه بود كه نس��خه 
»انقاب سفيد« از سوي كندي- رئيس جمهور امريكا- براي محمدرضاشاه پيچيده شد و 
به او اطمينان دادند كه براي اجراي اين برنامه از او پشتيباني خواهند نمود. در همان ايام 
روزنامه اطاعات خبر اين موضوع را به طور سربسته چنين نوشت: »شاهنشاه اطمينان 
يافتند كه امريكا پشتيباني سياس��ي و نظامي  خود را از ايران ادامه خواهد داد. دستگاه 
دولتي امريكا نيز به نوبه خود اطمينان يافت كه شاهنش��اه يك متحد استوار است.«1 و 
اين همان برنامه اي بود كه تا پايان عمر رژيم شاه كه با پيروزي انقاب اسامي  در بهمن 
سال 57 به سر آمد محور همه سخنان داخلي و خارجي شاه و دستگاه هاي تبليغاتي و 

سياسي و اقتصادي حكومتش بود. 

1. اطاعات، 1341/1/26. 




