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برگریزان رژیم پهلوی و اوج گيری مبارزات 
مردم گلستان در پایيز 57 

غالمرضا خارکوهی1
اشاره 

آخرين پاييز عمر حكوم��ت پهلوی يكی از حس��اس ترين دوره هاي مب��ارزات مردم 
مسلمان ايران به رهبری حضرت امام بود. آغاز سال تحصيلی مدارس و دانشگاه ها، خروج 
اجباری امام از نجف اشرف با تبانی رژيم شاه و صدام و هجرت ايشان به فرانسه، انتشار 
اطاعيه  ها و نوار های سياسی، مخصوصاً پيام های كوبنده امام، تشديد مبارزات را در اين 
فصل در پی داشت به طوری كه در اين دوره هر روز شاهد تظاهرات و درگيری خيابانی 
بوديم. اين وضعيت در سراسر كشور وجود داش��ت اما در مناطقی مثل استان گلستان 
از شدت و حدت زيادی برخوردار بود؛ چنانكه از اواسط سال 57 تظاهرات و اعتصاب، و 
از اوايل آبان س��ال 57 زد و خورد و آتش زدن اماكن فساد گسترش يافت، به طوری كه 
در اوايل آذرماه منجر به كشته و زخمي  شدن 150 نفر در اين منطقه شد كه با توجه به 
فرارسيدن ماه محرم و عاشورای حس��ينی ديگر كنترل اوضاع از دست رژيم شاه خارج 
گشت و شكست دولت نظامي  از هاری و انتصاب دولت بختيار- از مهره  های جبهه ملی- و 

1. تاريخ نگار انقاب در استان گلستان 
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فرار شاه را از ايران در پی داش��ت. لذا با توجه به اهميت اين دوران، اين مقاله مي كوشد 
تا تصوير روشن تری را از سيمای مبارزات گلس��تانی  ها در فصل پاييز سال 57 در شش 

پرده ارايه نمايد. 

جهش فزاینده و فراگير مبارزات 
مهمترين ويژگي مبارزات مردم در پاييز سال 1357 جهش فزاينده و فراگير آن بود؛ 
چراكه تا پيش از آن تحركات سياسی عمومي  و علنی كمرنگ يا به كندی انجام مي شد، 
اما از ابتدای فصل پاييز روند مبارزات آش��كارتر و همگانی تر گرديد. به طوري كه حتی 
در بخش های كوچكی مثل گاليكش، راميان و خان ببين تحركات سياسی جدی تر شد. 

گزارش ناحيه ژاندارمری مازندران حاكيست: 
روز 57/7/6 هنگامي كه آقای مصيب ميرعرب نماينده مجلس شورای 
ملی قصد رفتن به منطقه كوهستانی فارسيان را داشته مورد تمسخر و 
بی احترامي  ا هالی گاليكش واقع ]شده[ و ا هالی قصد داشتند كه هنگام 
مراجعت به انحاء مختلف با بی احترامی، او را از گاليكش بيرون كنند كه 
توسط مأمورين از اين اقدام جلوگيری گرديده، ضمناً ا هالی قصد دارند 
من بعد هر يك از مأموري��ن امنيتی و يا مقامات عالی رتبه كش��وری به 

گاليكش وارد شوند به اين ترتيب با وی رفتار نمايند.1 
واحد ضد اطاعات ژاندارمری نيز به ساواك گنبد اعام كرد: 

در تاريخ 57/7/1 در منازل ا هالی شاهپس��ند ]آزادش��هر به[ وسيله 
عوامل مخرب اعاميه مضره پخش گرديده.2 

و باز بنا بر سند ديگری از منابع ساواك: 
]مخالفان رژيم[ روز 57/7/8 تمام بدنه وانت حمل تغذيه رايگان اداره 
آموزش و پرورش راميان را با ش��عار های ضد ميهنی و ضد مملكتی پر 
كرده بودند. ضمناً ديوار های خيابان پهلوی و پارك شهر راميان حاوی 
مطالب زننده بوده كه به وسيله پاسگاه ژاندارمری نسبت به پاك كردن 

آنها اقدام گرديد.3 
همچنين بنا به گزارش ناحيه ژاندارمری مازندران: 

1. آرشيو اسناد شخصی مؤلف. 
2. همان. 
3. همان.
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روز 57/7/23 كلي��ه دانش آموزان مدارس بخش ه��ای راميان و خان 
ببين به اتفاق معلمين در مقابل اداره آموزش و پرورش راميان اجتماع 

نموده و شعار هايی عليه رئيس آموزش و پرورش راميان داده اند.1
تشديد مبارزات در اين فصل به آن سبب بود كه وقايع بزرگی مثل راهپيمايی عيد فطر، 
17ش��هريور و زلزله طبس و نيز خروج اجباری امام از نجف و هجرت ايشان به فرانسه 
اتفاق افتاد كه انعكاس وسيعی در سطح كشور و از جمله استان گلستان داشت و نقش 
مطبوعات در اين اطاع رس��انی به دليل پرداختن بهتر و تيترگذاری مناس��ب تر قابل 
توجه بود. از سوی ديگر رژيم پهلوی نمي توانست مبارزات مردم را كنترل كند. هر چند 
كه سياست دولت جديد )ش��ريف امامی( در خصوص ايجاد فضاي باز سياسي و اظهار 
مخالفت  های نمايش��ي برخی از نمايندگان مجلس شورا، )از جمله سخنان آقاي قاضي 
نماينده شاهدوست گرگان عليه تيمسار مزين، نماينده مخصوص شاه در اين منطقه( 
را هم نمي توان در گسترش فضای اعتراضات اجتماعی اين دوره بی تأثير دانست. )عدو 

شود سبب خير اگر خدا خواهد( 

1. همان. 
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از س��وی ديگر هجرت حضرت امام از نجف اش��رف به پاريس )نوفل لوشاتو( در تاريخ 
57/7/13 و قرار گرفتن مبارزات ام��ام در كانون توجه رس��انه  های خارجی نيز به اين 
فضاسازی كمك فوق العاده اي نمود. اين اقدام كه در پي فشار دولت عراق و به توصيه شاه 
ايران به دولت مردان آن كشور انجام شد، واكنش هاي تندي در جامعه به دنبال داشت 
كه از جمله سه تلگراف زير مي باشد كه از سوي قشرهاي مختلف استان گلستان، اولي 
براي سفارت عراق در تهران و برخي از مقامات روحاني، دومي  براي حضرت امام خميني 

در نوفل لوشاتو و سومي  براي رئيس جمهور فرانسه ارسال گرديده است: 
تهران- سفارت جمهوري عراق 

عواطف ملت شيعه و مسلمان از رفتار حكومت عراق نسبت به حضرت 
آيت اهلل العظم��ي المجاهد مرجع عاليقدر آق��اي خميني دامت بركاته 
جريحه دار شده، تقاضاي رفع هرگونه تضييق را نسبت به معظم له فوراً 

داريم. 
از طرف عده اي از ملت مسلمان و شيعه گرگان و حومه 
االحقر رئيسي و سيصد امضاي ديگر1 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرت آيت اهلل العظمي  امام خميني رهبر مسلمانان جهان، سايه ات 

پاينده باد! 
پس از سام و اداي احترام، خبر ترك اقامت در نجف اشرف و عزيمت 
به كشور فرانسه بر اثر فشار دولت عراق، سخت ملت ايران و ساير شيعيان 
جهان را تكان داد. مكان خاص در رهبري هاي آن حضرت دخالتي ندارد. 
چنانچه قائد عظيم الشأن اسام و جانشين بت شكن ترك مكه معظمه 
و مدينه منوره كردند و وظيفه خود را در مكان دوم به نحو احسن انجام 
دادند. در امتثال اوامر و فرامين حضرتعالي آماده و كوشا هستيم. خداوند 

حضرت مستطاب عالي را براي اسام و ملت ايران باقي بدارد.
جامعه روحانيت ]شهرستان[ علي آباد گرگان 

حضرت والري ژيسكاردستن رئيس جمهوري فرانسه 
اكنون كه مرجع عاليقدر ش��يعه و زعيم بزرگ اسام آيت اهلل العظمي 
 خميني در كش��ور فرانس��ه هس��تند، به منظور جلب محبوبيت ملي و 

1. اسناد مرحوم حجت االسام سيد محمد رئيسی. 
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رضايت عموم مسلمانان جهان، درك مقام و موقعيت ارزنده معظم له ]و 
رعايت[ كمال احترام را نسبت به ايشان خواستاريم. 

جامعه روحانيت ]شهرستان[ علي آباد گرگان1

1. آرشيو اسناد شخصی مؤلف. 
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در اين ميان هر يك از مخالفان رژيم در هر گوشه ای از استان گلستان به طريقی تنور 
مبارزه را داغ مي كرد. چنانكه در گزارش مورخ 13مهر سال 57 ساواك چنين آمده است: 
در قريه نوكنده از توابع شهرس��تان بندر گز گرگان شخصی روحانی 
به نام شيخ اس��ماعيل جهانش��اهی فرزند حس��ين و برادر زنش به نام 
محمدباقر جهانش��اهی فرزند عيسی، ش��غل آموزگار و شخص ديگری 
به نام ش��يخ عباس حس��ينی فرزند س��يد محمد در كتابخانه زينبيه 
محل مرتباً جلساتی تشكيل ]مي دهند[ و در بيانات خود ريختن خون 
نظاميان طرفدار حكومت را حال اع��ام نمودند و مبادرت به اظهارات 
سوء و بيان علنی شعار های مضره مي نمايند. ضمناً فرزند محمدمهدی 
جهانش��اهی به نام نقی جهانش��اهی فرزند محمدمهدی ب��ا همكاری 
تع��دادی از جوانان ديگر از جمل��ه به نامان محمدعلی اس��امي  فرزند 
حسين بابا و رسول قياسی فرزند غام مبادرت به تهيه اعاميه  های مضره 

و پخش آن مي نمايند.1 
همچنين كارمندان برخي ادارات مانند پست، بهداري، بهزيستي، خدمات درماني و... 
نيز به رغم حضور در سر كار خود از كار كردن خودداري مي كردند؛ چنانكه در گزارش 

ساواك آمده است: 
تا ساعت 8000 روز جاري كارمندان ادارات پست، بهداري، بهزيستي، 
خدمات درماني، فرهنگ هنر،... س��ركار خود حاضر لكن از كار كردن 

خودداري مي نمايند... 

1. آرشيو بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامی. 
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اما در كنار اين عوامل بايد از نقش مؤثر فرهنگيان و دانش آموزان اس��تان گلستان ياد 
كنيم كه از نخستين روز  های سال تحصيلی جديد و بازگشايی مدارس، مراكز آموزشي 
با ش��عار و تجمع و راهپيمايی  های اعتراض آميز و تعطيلي و تحصن همراه بود. چنانكه 

آقای فتح اهلل نوری مي گويد: 
از اول مهر س��ال 57 راهپيمايی باش��كوه دانش آم��وزان و فرهنگيان 
علی آباد كتول شروع ش��د و بعد از آن مدارس لق و تق شد و دو، سه ماه 
آخر- اصًا- مدارس تعطيل شد و چيزی به عنوان فعاليت مدارس وجود 
نداش��ت. دانش آموزان و فرهنگيان غالباً نقش مؤث��ری در فعاليت  های 
اجتماعی آن زمان داشتند و همه در تظاهرات  ها و راهپيمايی  ها شركت 
مي كردند. روز اول مهر 57 كل دانش آم��وزان و معلمان و غيره به جای 
آنكه سر كاس  های درس بروند، به خيابان آمدند و در يك راهپيمايی 
بس��يار باش��كوهی از قس��مت  های جنوب ش��هر علي آباد كتول مثل 
خاركاته، علي آباد و هنرستان حركت كردند و در منتهااليه شهر، جلوی 
مس��جد اميرالمؤمنين جنگلده پايان يافت. ح��دس مي زنم كه آن روز 
جمعيت باالی 20 هزار نفر در راهپيمايی شركت كردند و بسيار باشكوه 
برگزار شد و شعار های بسيار حماسی در حمايت از امام و سرنگونی رژيم 

سردادند.1
حتي روز  هايي هم كه به اصطاح كاس  ها برقرار بود باز درس و مدرسه مبدل به كانون 
مباحث سياسي و تظاهرات مي ش��د. چنانكه در يكي از اسناد شهرباني گرگان آمده كه 
»محصلين دبيرستان ايرانشهر اكثر روز ها- صبح- هنگام رفتن به كاس و ظهر و بعداز 
ظهر هنگام خارج شدن از دبيرس��تان و در زنگ  هاي تفريح در محيط حياط دبيرستان 
اجتماع نموده و ش��عار هاي ضد ميهني و ملي و توهين به شاهنشاه و خاندان سلطنت 

مي دهند.«2
لذا در پاييز سال 57 عاوه بر آنكه مدارس، به خصوص دبيرستان ها و نيز مراكز آموزش 
عالی منطقه همراه با برخی از فرهنگيان و اساتيد و با همكاری چند روحانی و روشنفكر 
انقابی، ب��ه مهم ترين كانون  های اجتماعی- سياس��ی در مخالفت با رژيم ش��اه مبدل 
شدند، راهپيمايی  هاي فراگير هم مرسوم شد. يعني راهپيمايی  ها هم از نظر جغرافيايي 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 
2. آرشيو اسناد شخصي مؤلف. 
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ش��هر هاي مختلف را در برمي گرفت و هم از لحاظ جمعيتي عده بيشتري در آن حضور 
داشتند و نيز از نظر طبقاتي با شركت قشرهاي گوناگون اعم از روحانی، كارمند، كشاورز، 
بازاری، دانش��جو، محصل، فرهنگی، چه زن و چه مرد برگزار مي ش��د كه برخی از اين 

راهپيمايی  ها عبارت اند از: 
راهپيمايي 57/7/9 بندر گز، راهپيمايي 57/7/15 گرگان، راهپيمايي 
57/7/16 علي آباد كتول، راهپيماي��ي 57/7/21 گاليكش، راهپيمايي 
57/7/24 كاله، راهپيمايي 57/7/27 كردك��وي، راهپيمايي 20هزار 

نفري 57/8/14 گرگان و راهپيمايي 57/8/16 گنبدكاووس1 
يكی از ش��يوه  های ابتكاری مبارزه كه در پاييز س��ال 57 در استان گلستان گسترش 
يافت، تظاهرات تلفيقی بود كه طی آن مردم انقابی به منظور همبستگی بيشتر و توسعه 
نفوذ جغرافيايی و تبليغاتی آن، از نقاط مختلف منطقه در يك روز و ساعت و مكان معين 
گرد هم مي آمدند و ش��روع به تظاهرات مي كردند. به طور مثال در يكی از گزارش هاي 

مربوط به اواسط آبان 57 ركن دوم ژاندارمری چنين آمده است: 
عده ای قصد دارند در بندر گز، نوكنده، باالجاده، بعد از ملحق ش��دن 
عده ای از ق��راء و اطراف گرگان، مب��ادرت به تظاه��رات نمايند. هنگ 
ژاندارمری گرگان ني��روی كمكی به پاس��گاه های مربوطه اعزام نموده 

است.2 
وقايع سياسی مخالفان رژيم پهلوی در پاييز سال 57 آنقدر گسترش يافت كه حاكمان 
دولتی امنيت خ��ود را به طور جدی در خط��ر ديدند. به همين خاطر دس��تور دادند تا 
اينگونه وقايع انقابی در اس��رع وقت گزارش ش��ود. به عنوان مثال آقای كاظم اكبری 
فرماندار گنب��دكاووس در تاريخ 57/8/1 طی نامه ای به بخش��داری های منطقه تأكيد 
مي كند: »هرگونه وقايع و حوادث مهم... در اسرع وقت و با استفاده از وسايل مطمئن به 
فرمانداری اعام شود...« و در ادامه يادآور شده كه اين موضوع از پاسگاه های ژاندارمری 

نيز خواسته شود.3

تظاهرات آتشين مردم گرگان 
مردم استان گلستان به دنبال تظاهرات   و راهپيمايی  های باشكوه مهرماه سال 1357، 

1. غامرضا خاركوهي، گلستان در انقاب، ج3، در دست چاپ. 
2. آرشيو گروه تاريخ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی. 

3. آرشيو اسناد شخصی مؤلف. 
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تصميم مي گيرند در اول آبان ماه س��ال تاكتيك جديدی را در گرگان محك بزنند و آن 
حمله به چند سينما، مشروب فروشی و مراكز وابسته به دولت و عوامل سرسپرده آن بود. 
لذا مردم گرگان متشكل از افراد و قشرهاي مختلف از س��اعت 8 صبح روز اول آبان ماه 
در دبيرستان های شهر تجمع كرده و وارد خيابان ها مي ش��وند و به هم مي پيوندند. در 
نتيجه با نيرو  های پليس و ماش��ين  های آب پاش آتش نش��انی ك��ه در آن روز تحت امر 
شهرباني بودند مواجه مي گردند. مأموران با بلندگو از مردم مي خواهند كه متفرق شوند 
و ماشين  های آب پاش بر روی آنها آب مي پاش��ند كه منجر به متفرق شدن تعدادی از 
آنها مي ش��ود. اما اغلب جمعيت مقاومت مي كنند و حتی به خش��م مي آيند؛ به طوری 
كه تعدادی از محصلين با س��نگ و چوب و آجر به خودرو های جلو ش��هربانی )واقع در 
خيابان پاسداران كنونی( حمله مي كنند كه با تيراندازی پليس، مجدداً تعدادی متفرق 
مي ش��وند؛ ولی حدود 500 نفر از آنها در داخل دبيرستان ايرانش��هر )مقابل شهربانی( 
تجمع مي كنند و ضد رژيم ش��اه و خاندان پهلوی ش��عار مي دهند و پس از س��خنرانی 
چند نفر از انقابي��ون عليه رژيم و بيان اهميت قيام ام��ام خمينی)ره(، جمعيت داخل 
دبيرستان تصاوير ش��اه و وليعهد و فرح را روي پاكارد  های بزرگ نصب كرده و به آتش 
كشيدند. خاصه شور و هيجان فوق العاده اي بر آنها حكم فرما بود و به رغم آنكه تجمع 
آنها در مقابل شهربانی و در فاصله 20متری آن قرار داشت، ولی بی مهابا به شعار دادن و 
سخنرانی مي پرداختند و حتي برخي از آنان چوب و آهن در دست داشتند تا در صورت 
لزوم با مأموران درگير شوند. اندكی بعد در ساعت 12:25 دقيقه مراسم آنها خاتمه يافت 

و از دبيرستان ايرانشهر خارج شدند. 
ولی در پايان مراس��م قرار گذاش��تند كه بعدازظه��ر همان روز در محل دانشس��راي 
راهنمايی و تحصيلی- واق��ع در خيابان مازندران- تجمع نماين��د و به برنامه  های خود 
ادامه دهند. اما وقتی در حدود ساعت 4 بعدازظهر آن روز عده ای از جوانان مي خواستند 
در دانشس��را تجمع و از آنجا راهپيمايی را آغاز كنند مأموران شهربانی مانع از ورود آنها 
به دانشسرا شدند. در نتيجه مسير راهپيمايی را عوض كردند كه باز هم افراد شهرباني از 
اين كار جلوگيری نمودند. لذا جوانان خشمگين شدند و شيشه  های دبيرستان بازرگانی 
را كه در همان نزديكی بود شكستند. آنها در س��اعت 5 بعدازظهر آن روز باز در خيابان 
پهلوی سابق )امام خمينی( تجمع نمودند و به شعار دادن پرداختند كه با دخالت پليس 
متفرق شدند. مأموران مرتب تيراندازی مي كردند و با مسدود كردن مسير راهپيمايی 
و آژير كشيدن و باتوم زدن و آب پاشی به وسيله ماشين  های آتش نشانی، مانع از حركت 
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جوانان مي شدند. به دليل همين رفتار  های خشونت آميز پليس، مردم تصور مي كردند 
كه دختری دانش آموز به نام مريم برنا در جريان تيراندازی مأموران زخمي  شده است؛ 
در نتيجه عده ای از جوانان مبارز به سوی بيمارستان 5آذر رفتند و ضمن تجمع در آنجا 
خواستار ماقات با آن دختر مضروب ش��دند كه متوجه گرديدند چنين فردی در اينجا 
نيست. لذا جمعيت با گفتن شعار الاله االاهلل از مقابل بيمارستان به طرف فلكه وليعصر 
)كاخ( و از آنجا به خيابان پاسداران و مسجد جامع سرازير شدند و به مردمي كه از قبل در 
آنجا بودند پيوستند. جمعيت معترض خيلی زياد و غير قابل كنترل  شده و همه خواستار 
روشن شدن اين موضوع بودند.1 تا اينكه كشته نشدن اين خانم از سوي روحانيت تأييد 
شد. اما پس از اطمينان از سامت آن دانش آموز، مردم معترض باز هم دست از تظاهرات 
برنداشتند و ضمن سردادن شعار های ضد رژيم به تظاهرات خود ادامه دادند. شيشه  های 
كيوسك راهنمايی و رانندگی و مغازه مشروب فروش��ی را شكستند و صاحب آن را هم 

1. مطبوعات در مورد زد و خورد بين مأموران حكومتی و دانش آموزان نوش��تند: »اين تظاهرات در اثر دخالت 
پليس به خشونت كشيد و منجر به زخمی ش��دن دو تن از دانش آموزان ش��د... به اعتقاد گروهی از مردم گرگان 
يكی از دانش آموزان كشته شده اس��ت. با قوت گرفتن اين شايعه مردم در مسجد جامع گرگان اجتماعی كردند و 
تقاضای تحويل جنازه دانش آموز مقتول را داشتند در صورتی كه مأموران انتظامی كشته شدن اين دانش آموز را 
شايعه ای بيش نمی دانند«؛ آيندگان، ش3248، ص3. روزنامه خراسان هم از قول نماينده خود در گرگان نوشت 
كه دو دختر دانش آموز ضربه مغزی شده اند. اين روزنامه اس��امی يازده نفر را كه با تيراندازی مأموران زخمی و در 

بيمارستان بستری شدند چاپ كرد. خراسان، ش8528، ص7. 

انهدام مراكز فساد گرگان در پاييز سال 57
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مجروح كردند و از آن به بعد جمعيت متفرق و به دسته  های كوچكتر تقسيم شدند و به 
طرف مراكز فحشا به راه افتادند و شيشه  های بانك صادرات، مشروب فروشی قدح، سينما 
مولن روژ، پپس��ی كوال و تعداد ديگری از بانك  ها و مراكز را م��ورد حمله قرار دادند.1 در 
حالي كه اگر مأموران از تظاهرات روز اول آبان ممانعت به عمل نمي آوردند و در برخورد 
با جوانان كه بسياری از آنها دانش آموز بودند، افراط نمي كردند، مردم مي توانستند يك 

راهپيمايی آرامي  را در خيابان ها انجام دهند. 
در يكي از اسناد ساواك مازندران آمده كه: 

برابر اعام سازمان گرگان حدود 300 نفر از دانش آموزان و معلمان و 
متعصبين مذهبی، حدود س��اعت 21 مجدداً در خيابان پهلوی گرگان 
تجمع و به دادن شعار های مضره پرداخته و سپس در خيابان های شهر 
به ده  ها شعبه بانك )ملی، عمران، تهران، صادرات، بازرگانی، سپه، رفاه 
كارگران، اعتبارات و تعاونی و توزيع، ايرانشهر( و چندين اغذيه فروشی، 
كيوس��ك راهنمايی و رانندگي ميدان شهرداری، كارخانه پپسی كوال و 
سينما كوال و سينما مولن روژ با چوب و سنگ حمله و اقدام به شكستن 
شيشه  ها نموده اند. تظاهركنندگان با دخالت پليس، حدود ساعت 22 

متفرق گرديدند.2 
فردای آن روز )دوم آبان ماه 57( مردم گرگان با ش��ركت فع��ال روحانيون و طبقات 
مختلف جامعه با جمعيتي حدود 30هزار نفر عظيم ترين تظاهرات تاريخي خود را به راه 
انداختند. اين تظاهرات از س��اعت 7:30 صبح از مقابل مسجد جامع گرگان آغاز شد و 
تظاهركنندگان در ساعت 10 صبح مقابل دبيرستان ايرانشهر تجمع نموده و راهپيمايي 
خود را ب��ا ازدحام فوق العاده اي به ط��رف فلكه ولی عص��ر )كاخ( و از آنجا به طرف فلكه 
سرخواجه و چهارراه ميدان عباسعلی و فلكه مازندران )شهيد هزار جريبي فعلي( ادامه 

دادند كه تا ظهر به طول انجاميد.3 يكي از خبرنگاران در اين زمينه نوشت: 
اقش��ار مختلف م��ردم در حالي ك��ه ش��عار  های مذهبي، سياس��ي 
سرمي دادند و عكس  های بزرگی از حضرت آيت اهلل العظمي  امام خمينی 
در دست داشتند در اين راهپيمايی ش��ركت كرده بودند كه هماهنگي 

1. با استفاده از مدارك اطاعات شهربانی سابق گرگان. 
2. انقاب اسامي به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسي اس��ناد تاريخي وزارت اطاعات، 1383، ج14، 

ص28. 
3. غامرضا خاركوهي، همان. 
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عموم م��ردم در اين دمونستراس��يون عظي��م حيرت انگيز ب��ود... اين 
تظاهرات به خاطر اعمال خش��ونت آميز پلي��س و مضروب كردن چهار 
دختر و پسر گرگاني در جريان تظاهرات ديروز و مضروب كردن عده ای 

از دانش آموزان خردسال به وسيله افراد نظامي صورت گرفته است.1 
آقاي كاظم عاءالدين مي گويد: 

در يكي از اين راهپيمايي  ها كه حدوداً دوم آبا ن ماه س��ال 57 صورت 
گرفت، عده كثيري از دانشجويان دانشسراي راهنمايي تحصيلي سابق 
)كه بعداً شهيد اسدي عرب نام گرفت( به صورت تظاهرات و با شعار هاي 
كوبنده به سمت مسجد جامع گرگان حركت كردند كه در آن وقت نيز 
عده كثيري از مردم و اقش��ار مختلف جامعه در آن جا گرد آمده بودند، 
با رسيدن جمعيت دانش��جويان به محله نعلبندان، جمعيت حاضر در 
مسجد جامع نيز به دانشجويان جهت ادامه راهپيمايي و تظاهرات ملحق 
شدند. قرار بر اين بود كه در همان جا يكي از اساتيد دانشسرا سخنراني 
داشته باشد كه همين امر محقق شد و س��خنران محترم بيانات خوبي 
براي جمعيت حاضر ايراد نمود. اما ايشان بدون آنكه قصدي داشته باشد 
و ش��ايد به جهت ديگري كًا آتش زدن  ها و خراب كاري  هاي سينما ها و 
بانك  ها را به گونه اي محكوم كردند و افراد انقابي را منزه از آن دانستند. 
بعد از آن سخنراني، قرار بود تظاهرات به سمت فلكه كاخ و از آنجا بنا به 
برنامه قبلي تا فلكه سرخواجه ادامه يابد. در بين راه با دوستان صحبت 
ش��د كه بيان اس��تاد محترم برخاف نظر حضرت امام خميني اس��ت. 
چون حضرت امام در همان مواق��ع در اطاعيه اي گفته بودند كه مردم 
به عنوان اعتراض به اوضاع بد اقتصادي كش��ور و از طرفي چون سينما 
به جاي آن كه مركز فرهنگي باشد به عنوان مراكز فساد از آن استفاده 
مي شود، مردم به عنوان اعتراض به بانك  ها حمله مي كنند و شيشه  ها را 

مي شكنند و يا سينما ها را به آتش مي كشند.
از طرفي بعضي افراد نيز به دوس��تان مراجع��ه مي كردند كه بيان آن 
س��خنران محترم به گونه اي اصاح ش��ود. لذا از يكي از اس��اتيد ديگر 
خواسته شد، در فلكه كاخ بياناتي داشته باش��ند كه ايشان نپذيرفتند. 

1. اطاعات، 57/8/2. 
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نهايتاً قرعه به نام اينجانب افتاد و تصميم گرفتم كه در فلكه كاخ عرايضي 
را براي مردم شريف داشته باش��م. طبق تصميم قبلي جمعيت در فلكه 
كاخ متوقف شد؛ در حالي كه جمعيت اصلي دور ميدان بودند و بخشي 
هم در ابتداي مول��ن روژ، و جمعيت قابل توجهي ني��ز در خيابان كاخ و 
جلوي هال احمر ايستاده بودند. من روي بلندي داخل فلكه با بلندگوي 
دستي كه يكي از دوستان در دست داشت با قرائت سوره »تبت يدي ابي 
لهب« سخنان خود را آغاز كردم و ضمن توضيح بسيار مختصري از سوره 
فوق، به بيان اين نكته از قول امام خميني كه اگر جوانان و مردم سينما ها 
را به آتش مي كشند و يا به بانك  ها حمله مي كنند به چه حكمت است، 
پرداختم. در همين اثناء چيزي نگذشت كه مغازه مشروب فروشي دور 
ميدان دچار آتش س��وزي شد و جمعيت متفرق ش��دند، به گونه اي كه 
اكثراً خانم  ها و آقايان باالي چهل سال پراكنده شدند و به سمت منازل 
يا محل  هاي كار خود رفتن��د. اما تعداد كثي��ري از تظاهركنندگان كه 
جوانان بودند، به تظاهرات در مس��ير خيابان هاي سر خواجه- چهارراه 
ميدان، خيابان فرح سابق )ش��هيد رجايي فعلي(- خيابان پهلوي سابق 
)خيابان امام فعلي( و حتي تا محدوده گاراژ جرجان ادامه دادند. در حالي 
كه جمعيت به دسته  هاي متعدد تقس��يم شده بود، بعضي از سينما ها و 
مشروب فروشي  ها را دچار آتش س��وزي نمودند و تعدادي از بانك  ها در 
حد شكستن شيشه  ها دچار آتش سوزي ش��دند. در هر صورت آن روز 
پايان يافت. فرداي آن روز دوستان با خبر شدند كه عده اي افراد معدود 
و آشنا در ميان انقابيون دست به يك سري خراب كاري زده اند؛ از جمله 
حمله به بعضي خانه  ها و مغازه  ها و آسيب رساندن به آنها و ورود به خانه 
مس��كوني بعضي اقليت  هاي مذهبي )در نزديكي خيابان تابلو( و بيرون 
ريختن وس��ايل زندگي آنها، حتي لباس  هاي زنانه آنها؛ اين افراد قصد 
تخريب شخصيت انقابيون و اهداف انقاب را داشتند كه در همان روز 
آن افراد شناسايي شدند و حتي بعضي از آنها از مأمورين شهرباني بودند 
كه لباس شخصي به تن داش��تند. به همين علت فرداي آن روز توسط 
جمعي از فرهنگيان اطاعيه اي صادر شد كه اين گونه اعمال را محكوم 
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نموده بودند.1 
البته مشكات اصلي پس از ختم تظاهرات، يعني بعدازظهر همان روز )دوم آبان( پيش 
آمد كه منجر به تخريب حدود 35 نقطه در شهر گرگان ش��د كه قابل پيش بيني نبود. 

چنانكه يكي از مطبوعات در آن ايام نوشت: 
تظاهرات مردم گرگان كه چند تن از روحانيان آن را رهبري مي كردند، 
در پايان به خش��ونت گراييد و 35 نقطه ش��هر به آتش كش��يده ش��د. 
ديروز در پاي��ان دمونستراس��يون عظيم مردم گ��رگان، گروهي كه به 
عقيده مردم جزو ش��ركت كنندگان در اين تظاهرات نبودند به بانك  ها، 
مؤسسات و مغازه  ها حمله ور ش��دند و علي رغم تذكرات پي در پي انبوه 
ش��ركت كنندگان در ميتينگ، 35 بانك و مغازه و مؤسس��ه را به آتش 
كشيدند و تخريب كردند... حدود نيم ساعت بعد چند ناشناس از قلب 
جمعيت به طرف مشروب فروشي »سوكاسيان« در خيابان كاخ سنگ 
انداختند. مردم و فرهنگيان شركت كننده در ميتينگ اين عمل آنها را 
نكوهش كردند و جمعيت با آرامش كامل مجدداً به حركت ادامه داد... 
در مقابل س��ينما مولن روژ، يكي از روحانيون از مردم خواست به روي 
زمين بنشينند و سپس با ايراد سخنراني مردم را به حفظ آرامش دعوت 
و فرياد كرد: »هر كس از بين شما دست به اعمال خشونت آميز بزند از ما 

نيست و مردم بايد كامًا هوشيار باشند«.
اما مجدداً چند جوان از كنار خيابان به سوي سينما- داخل رستوران 
جنب سينما مولن روژ- دويدند و شي اي به داخل رستوران جنب سينما 
پرتاب كردند و آتش سوزي بزرگي برپا شد. در اينجا روحانيون مردم را تا 
فلكه سرخواجه هدايت كردند و با اعام پايان ميتينگ از مردم خواستند 
متفرق ش��وند. جمعيت تدريجاً متفرق مي ش��د كه ناگهان چند نفر به 
طرف مشروب فروشي قدح حمله ور ش��دند و آنجا را به آتش كشيدند... 
در اين هنگام از قسمت غربي فلكه سرخواجه عده اي سررسيدند و پس 
از شكستن شيشه  هاي بانك صادرات سرخواجه، بانك بازرگاني و بانك 
مركزي را ويران كردند و لوازم آن را به وسط خيابان انتقال دادند و آتش 

زدند. 

1. خاطرات مكتوب نامبرده براي مؤلف. 



32
9

 57
يز 

ر پاي
ن د

ستا
م گل

مرد
ت 

ارزا
ی مب

گير
وج 

ی و ا
هلو

م پ
 رژي

زان
گري

بر
91

يز 
 پاي

33 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

همچنين بانك  هاي س��په، عمران، تهران، ملي و پارس شعبه پهلوي 
)فلكه مازندران( به كلي منهدم و ويران ش��د و وس��ايل داخل آن دچار 
حريق گرديد. ساختمان سازمان زنان گرگان آتش زده شد و شيشه  هاي 
ساختمان بيمه  هاي اجتماعي شكسته شد. متعاقب اين جريان سينما 
كاپري گرگان آتش زده ش��د و س��اختمان سينما آس��يب كلي ديد و 
سپس سينما مولن روژ طعمه حريق ش��د. مشروب فروشي يك و يك، 
مشروب فروشي عمدي، رستوران ساقي، هتل فريد در جاده نا هارخوران، 
بانك عمران شعبه مركزي، كارخانه پپسي كوال، بانك صادرات خيابان 
فرح و... بانك سپه شعبه خيابان شاهرود، آرايشگاه   هاله در گرگان پارس 
و چند نقطه ديگر يكي پس از ديگري به آتش كشيده شد. حدود ساعت 
2:30 بعدازظهر عده اي از مس��جد كوي ويا به حركت درآمدند و قصد 
حمله به ساختمان ساواك را داشتند كه مأموران شروع به مقابله با آنان 
كردند و صداي گلوله  هاي پي درپي در آنج��ا و خيابان هاي اطراف بلند 

شد.1

به گزارش يكي از روزنامه  ها در تظاهرات امروز گرگان بر اثر درگيري مأموران با مردم و 
تيراندازي در كوي ويا 11 نفر از تظاهركنندگان با گلوله  هاي مأموران به شدت زخمي 

1. اطاعات، 57/8/3، ص22. 

آتش  زدن مركز نوشابه هاي پپسي در آبان سال 57
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 و در بيمارس��تان پهلوي ]پنجم آذر فعلي[ گرگان بستري ش��دند. اين 11 نفر عبارت 
بودند از: غامعلي خسروي )محصل دبيرستان مولوي(، زيداهلل كريمي )محصل مدرسه 
راهنمايي كورش(، عباس حسيني )دانشجوي مدرسه انستيتو علي آباد(، حسن ميرزايي 
)دانشجوي دانشس��راي راهنمايي تحصيلي(، شعبان س��اوه اي )دانشجوي دانشسراي 
راهنمايي تحصيلي(، عباس اميري1 )كارگر(، سيد عباس حسيني، كاظم مفيدي )دانش 
آموز دبيرستان اسدآبادي(، عباس افرازيده )محصل(، محمود نياكان )محصل( و ناصر 

عسكري )آهنگر(. 
به طوري كه فرداي آن روز يعني مورخ 57/8/3 شهر گرگان به شكل ماتمكده درآمد و 
سكوت بی سابقه ای اين شهر را فرا گرفت و ادارات دولتی به حالت نيمه تعطيل درآمدند 
و بازار و بانك  ها كًا تعطيل ش��دند و اثري از حيات اقتصادي به چشم نمي خورد. بر اثر 
آتش سوزی و تخريب، رفت و آمد در خيابان های اصلی شهر غير ممكن شده بود و خيابان 
فرح از سوی مأمورين پليس برای محافظت از شهربانی مسدود گرديد. در گرگان به غير 
از دو شعبه بانك در فلكه شهرداری و خيابان كاخ، بقيه بانك  ها مورد حمله قرار گرفت.2 

اين آتش سوزي  ها به حدي عميق بود كه تا يكي، دو روز بعد هم هنوز مي سوخت. 

واکنش  هاي بعدي 
وقايع اول و دوم آبان سال 57 گرگان سه واكنش را به دنبال داشت: 

1. واکنش هاي خارج از استان: وقايع گرگان در سطح كشور انعكاس زيادي داشت؛ به 
طوري كه در تاريخ 57/8/3 آيت اهلل سيد شهاب الدين مرعشي نجفي با ارسال تلگرامي 
 خطاب به علماي گرگان اعمال خشونت بار رژيم در برخورد با تظاهركنندگان گرگاني 

را محكوم نمود و نوشت: 
از حادثه مؤلمه حمله وحش��يانه مأمورين هيئ��ت حاكمه و حكومت 
استبداد عليه مردم مس��لمان دارااليمان شهرستان گرگان كه منجر به 
قتل و ضرب و جرح عده اي ش��ده است ش��ديداً متأثر و متأسف هستم. 
ضمن تقبيح اين اعمال از خداوند متعال خوا هانم هر چه زودتر دس��ت 

ظلم و ستم از سر مسلمين خاصه ايران كوتاه گردد. 

1. آقای ابوالقاسم اميری )متولد سال1317( بود كه گلوله به ناحيه لگن او اصابت كرد و چند ماه در بيمارستان 
بستری گرديد. او در شهريور سال 1361 در جبهه های حق عليه باطل به شهادت رسيد. غامرضا خاركوهی، ميقات 

عاشقان )شرح حال شهداي سازمان جهاد سازندگي گرگان و گنبد(، 1376، ص38. 
2. اطاعات، 57/8/3، ص23. 
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از سوي ديگر انقابيون برخي از نقاط كش��ور، از جمله خمين و مشهد مراسمي  براي 
حمايت از مبارزات مردم گ��رگان برگزار نمودند. چنانكه روزنام��ه كيهان در اين مورد 

نوشت: 
بعدازظهر چهارشنبه )57/8/3( به مناسبت حوادث تأسف انگيز اخير 
همدان، قم، گرگان ، زنجان، خرم آباد و ديگر ش��هر های ايران »مجلس 
ترحيمي از طرف آيت اهلل العظمي  شيرازی در منزل معظم له برقرار بود. 
در اين مجلس كليه علم��ای اعام و قاطبه روحانيت اصناف و كس��به 

مشهد شركت داشتند. 
همچنين در ساعت 14:30 روز 57/8/5 به مناسب حوادث اخير شهر گرگان، اجتماع 
بزرگي با حضور مردم انقابي خمين در مس��جد جامع اين ش��هر برگزار شد كه حدود 
ساعت 16:30 خاتمه يافت و پس از خروج مردم از مسجد و پيوستن گروه های ديگری 

به آنها، ازدحام جمعيت به حدود 20هزار نفر رسيد كه اقدام به راهپيمايی كردند. 
اما واكنش هاي خارج از اس��تان وقايع گرگان به همين مقدار ختم نش��د بلكه انتشار 
اعاميه علماي گرگان در مورد آتش س��وزي  هاي آن روز، مورد سوءاستفاده رسانه  هاي 
رژيم به ويژه صدا و سيما قرار گرفت و از آن چون پتكي ضد انقابيون استفاده  كردند؛ به 
طوري كه انتقادات روحانيان انقابي ساير شهر هاي كشور را نيز در پي داشت. آيت اهلل 

سيد كاظم نورمفيدی در يكي از خاطرات دوران تبعيد خود در اين باره مي گويد: 
فكر مي كنم در ايامي  كه من در تبعيدگاه بندر لنگه به س��ر مي بردم، 
گويا يك اعاميه اي از سوي برخي به اصطاح علماي گرگان صادر شده 
بود كه باعث شرمندگي اين شهر و منطقه پيش انقابيون و روحانيون 
و علماي مبارز گرديد. قضيه از اين قرار بود كه يك بار جرياني در ش��هر 
گرگان اتفاق افتاده بود كه ط��ي آن عد ه اي از جوانان با مظاهر فس��اد 
نظام شاهنش��اهي برخورد كرده بودند. آن روز ها بعض��ي از چيز ها علناً 
به عنوان مظاهر نظام شاهنش��اهي و مظاهر فساد محسوب مي شدند؛ 
مثل عرق فروش��ي  ها. به طوري كه برخي از مغازه  ها رس��ماً و علناً و در 
مأل عام مشروب فروشي مي كردند و اصًا كارشان مشروب فروشي بود. 
خوب چنين چيز هايي به عنوان مظهر فساد در رژيم شاه در اذ هان همه 
شناخته شده بود و وقتي كه مردم مي خواستند با نظام طاغوت مبارزه 
كنند و مخالفت خودشان را نشان بدهند مي آمدند با اين مظاهر خيلي 
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روشن فساد برخورد مي كردند.
آن وقت ها چند تا عرق فروشي در گرگان فعال بودند. تا اينكه يك روز 
چند نفر از جوانان مبارز در يك حركت انقابي به اين عرق فروش��ي  ها 
حمله كردند و آنها را خ��راب نمودند. پس از آن بعض��ي از به اصطاح 
علماي گرگان به جاي آنكه اين حركت جوانان انقابي را تأييد و حمايت 
كنند با كمال تأسف بر ضد آن اطاعيه دادند و آن را محكوم كردند كه 
من در اينجا نمي خواهم از اين علما ن��ام ببرم. ولي آنها كه آن روز بودند 
يادشان هس��ت و اين چيزي نيس��ت كه مخفي بماند. رژيم شاه از اين 
اطاعيه خيلي خوش��ش آمد، به حدي كه آن را در س��طح رسانه  هاي 

گروهي و عمومي  كشور منعكس كرد. 
اين قضيه به ش��كلي بود كه در سرتاس��ر ايران باعث سرشكستگي و 
واقعاً شرمساري ما شد. هر كسي به ما مي رسيد براي محكوم كردن اين 
منطقه آن اطاعيه را مطرح مي كرد و دس��تاويز قرار مي داد. اين خيلي 
باعث شرمندگي ما و همه انقابيون ش��هر گرديد و خاصه آبروي ما و 
منطقه را با اين اعاميه بردند. در حالي كه در آن ايام همه ايران و حتي 
شهر هاي دورافتاده هم به حركت درآمده بودند و وارد نهضت و مبارزه 

عليه رژيم شاه شده بودند.1
مرحوم آيت اهلل س��يد حبيب اهلل طاهري در يكي از خاطرات دوران تبعيدش ماجرا را 

چنين شرح داد: 
يادم هست؛ همان موقع كه ما در سقز بوديم يك راهپيمايي در گرگان 
برگزار شده بود كه مردم به خاطر تبعيت از امام، آن را برگزار كرده بودند، 
ولي عده اي از عوامل ساواك با لباس شخصي در آن نفوذ كرده و به آتش 
زدن مراكز مختلف پرداخته بودند. حتي دوستان انقابي ما مي گفتند 
كه يكي از عوامل س��اواك در خانه اي بود و با لباس مبدل، بي س��يمي 

 داشت و مثًا مي گفت: آتش زدن فان جا االن تمام شد! 
به دنبال اين قضايا عده اي از روحانيون گرگان اعاميه اي براي محكوم 
كردن اين آتش سوزي  ها صادر كردند. رژيم هم كه منتظر چنين فرصتي 
بود آن اعاميه را مرتب از راديو سراس��ري چند بار پخش كرد و به اين 

1. غامرضا خاركوهي، خاطرات آيت اهلل نورمفيدي. 
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بهانه راهپيمايي مردم انقابي را هم تقبيح مي كرد. حتي اين اعاميه را 
راديو هاي مختلف بيگانه هم پخش كردند و در مطبوعات هم منتشر شد. 
اين اعاميه نامناسب و در راستاي اهداف رژيم بود، به همين سبب رژيم 
هم خيلي از آن بهره برداري كرد. حتي من وقتي به مخابرات سقز رفتم 
تا به گرگان تلفن بزنم كه اين چه اعاميه اي است كه صادر كرده ايد، به 
خاطر كار علماي گرگان مورد سرزنش و انتقاد روحانيون تبعيدي سقز 
قرار گرفتم، كه من هم در جوابش��ان گفتم به من چه مربوطه؟ من كه 

اينجا هستم، مگر من آن را نوشته ام؟! 
اين اعاميه هم كار آقاي س��يد محمد رئيس��ي و ع��ده ديگري بود. 
آنها در واق��ع آتش زدن را محك��وم كرده بودند، ولي رس��انه  هاي رژيم 
از آن سوء اس��تفاده كردند و چنين وانمود مي كردند كه علماي گرگان 
راهپيمايان را محكوم كرده اند و راهپيمايان هم افراد خرابكاري هستند 

كه مراكز عمومي  را آتش مي زنند.1
2. واکنش هاي داخل ش�هري: پس از اين وقايع دو واكنش داخل شهري )در گرگان( 
مشاهده شد. يك واكنش از س��وي طرفداران رژيم و شاهدوست  ها صورت گرفت و آن 

تظاهرات عده اي از اين افراد در تاريخ چهارم و پنجم آبان آن سال در گرگان بود. 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 



ت ها
مناسب

334
دوره سوم سال دهم شماره 33 پاييز 91



33
5

 57
يز 

ر پاي
ن د

ستا
م گل

مرد
ت 

ارزا
ی مب

گير
وج 

ی و ا
هلو

م پ
 رژي

زان
گري

بر
91

يز 
 پاي

33 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

اين تظاهرات به منظور مخالفت با قيام امام و مردم مسلمان و به طرفداري از حكومت 
پهلوي بود كه با برنامه ريزي و حمايت ساواك و ژاندارمري و با پوشش امنيتي شهرباني 

و حتي حمله به برخي از مردم و اموال آنها انجام شد و از اين قرار بود: 
در س��اعت 17:30 روز 57/8/5 حدود 200 نفر از جوانان شاهدوست 
گرگان با در دست داش��تن تمثال  هايی از ش��مايل حضرت علی)ع( و 
عكس  هايي از شاه و پرچم ايران و پاكارد هايی كه روی آنها شعار هايي 
در حمايت از رژيم نوشته شده بود، سوار بر چند دستگاه موتورسيكلت- 
ك��ه چراغ  های آنها روش��ن ب��ود- در خيابان ه��ای اين ش��هر اقدام به 
راهپيمايي كردند و در مقابل شهرداری گرگان تجمع نمودند و سپس 
يك نفر از آنها برای جمعيت سخنرانی كرد و گفت: »ما تا آخرين قطره 
خون از شاه و ميهن دفاع خواهيم كرد«. اين تظاهرات پس از نيم ساعت 

در ساعت 18 خاتمه يافت.1 
اين اقدام از يك طرف و اعمال سودجويان در وقايع روز اول و دوم آبان از طرف ديگر، 
انقابيون گرگان اعم از علما و روشنفكران را وادار به موضع گيري نمود. چنانكه به دنبال 
تخريب برخي از مراكز مردمي  و دولتي و نيز سوء استفاده عده اي از عوامل ناشناخته از 
اين موقعيت،2 و لكه دار كردن مبارزات پاك و خالصانه مردم استان گلستان، واكنش هاي 
شديدي را از سوي قشرهاي مختلف انقابي ش��اهد بوديم كه از جمله صدور اطاعيه 
فرهنگيان گرگان در تاريخ 57/8/4 مي باشد. علماي گرگان نيز كه اقدامات خرابكارانه 
روز اول و دوم را كار عوامل رژيم به ويژه س��اواك مي دانس��تند، با ص��دور اطاعيه اي 
)احتماالً در همين روز( عمل سوء فرصت طلبان ناش��ناخته را محكوم كردند. اما نحوه 
بيان و ادبيات اين اعاميه به گونه اي بود كه مورد سوء اس��تفاده رژي��م قرار گرفت و به 
صورت تحريف ش��ده بار ها در صدا و س��يماي گرگان و تهران پخش گرديد؛ به طوري 
كه كل راهپيمايي و برنامه مبارزاتي انقابيون گرگان را زير س��ؤال مي برد و در س��اير 
شهر هاي كشور نيز انعكاس خوشايندي نداشت. در اين ميان چنانكه گفتيم عده اي از 
شاهدوست  ها در شهر گرگان دست به تظاهرات زدند. لذا علماي گرگان كه از يك طرف 

1. البته عصر همين روز )57/8/5( حدود س��اعت 16 قريب 500 نفر از روس��تاييان شاهدوس��ت گاليكش هم 
تظاهرات مشابهي در آن بخش انجام دادند. 

2. نشريه جنبش در شماره 16 خود در تاريخ 57/9/9 نوشت: »پرويز ثابتی- مقام امنيتی كه طراح آتش سوزی ها 
و حمله های اخير شهرهای كرمان و زنجان و سنندج و گرگان بود... چرا فرار كرد؟ با اينكه ممنوع الخروج بود چگونه 

توانست با هواپيما به اسراييل بگريزد؟« 
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نسبت به تحريف اعاميه خود توسط صدا و سيما و از طرف ديگر از حركت شاهدوست  ها 
ناراحت بودند، موضع محكم تري در قبال رژيم و عوامل آن اتخاذ نمودند. به همين دليل 
پنج نفر از روحانيون سرشناس گرگان آقايان سيد سجاد علوي، سيد محمدرضا ميبدی، 
سيد حسين ميربهبهانی، سيد علی و سيد محمد رئيسی1 با صدور اطاعيه اي نوشتند: 
توطئه ناجوانمردانه عمال مزدور اس��تبداد و اس��تعمار كه با حمله به 
جان و مال مردم بی گناه تحت حمايت پليس و مأمورين مسلح صورت 
مي گيرد، روز های پنج ش��نبه و جمعه 4 و 5 آبان ماه ش��ديداً با خش��م 
روحانيت و ملت شهرس��تان گرگان مواجه، ما ضمن محكوم كردن اين 
اعمال اخالگرانه اخطار مي كنيم، باي��د به اين توطئه  ها فوراً پايان داده 
و در غير اين صورت روحانيت به وظيفه شرعی خود عمل خواهد كرد. 

به دنبال اين اطاعيه، علماي گرگان مردم را براي روز ششم آبان دعوت به راهپيمايي 
نمودند. در نتيجه به دعوت روحانيت از ساعت 8 صبح روز 57/8/6 به تدريج عده ای از 
مردم و دانش آموزان در مسجد گلشن گرگان اجتماع كردند و سپس در حالی كه تعدادی 
از روحانيون آنها را همراهی مي كردند. از مسجد خارج ش��ده و دست به راهپيمايی در 
خيابان های شهر زدند كه پس از پيوستن گروهی ديگر از طبقات مختلف مردم به آنها 
تعداد جمعيت به چندين هزار نفر رسيد. آنها در مسير حركت خود شعار هايی همچون 
»برادر ارمنی، ساواك تو را به آتش كشيد«، »كتاب قرآن، مسجد كرمان، برادر مسلمان، 
شاه تو را به آتش كشيد«2 و »درود بر خمينی« سرمي دادند كه اين تظاهرات تا ساعت 

يك بعد از ظهر ادامه داشت. 
3. واکنش  هاي داخل اس�تاني: پس از وقايع گرگان، مش��ابه اين تخريب  ها، به شكل 
محدودت��ري در برخي از ش��هر هاي اين منطق��ه مثل علي آب��اد كت��ول، فاضل آباد و 
گنبدكاووس نيز مشاهده شد؛ يعني وقايع گرگان در تشجيع جوانان ساير مناطق استان 
گلستان مؤثر بوده است. چنانكه عده ای از دانش آموزان مدارس و دانشجويان علي آباد 
كتول در تاريخ 57/8/2 ضمن انجام تظاهرات و س��ردادن ش��عار  هاي ضد شاهنشاهي، 
شيشه  های بانك صادرات، سازمان زنان، سينما و مشروب فروشی اين شهر را شكستند. 

1. در آن زمان آيت اهلل نورمفيدي و آيت اهلل طاهري هنوز از تبعيد بر نگشته بودند. 
2. در ش��ماره 16 )م��ورخ 57/9/9( نش��ريه جنبش چنين آمده اس��ت: پروي��ز ثابتي مقام امنيت��ي كه طراح 
آتش سوزي ها و حمله هاي اخير شهرهاي كرمان و زنجان و سنندج و كرمانشاه و گرگان بود، يعني حتي تا آخرين 
روزهاي اقامت در تهران، گذشته از سوابق سراپا س��ياه و آلوده خود در ساواك، همچنان در كميته تخريب نقش 

اساسي را بر عهده داشت. ]كه البته در آبان 57 از ايران فرار كرد[«.
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همچنين دانش آموزان گنبدكاووس نيز پس از چند روز تظاهرات و اعتصابات صبح روز 
57/8/13 چند واحد آموزشی اين شهر از جمله، دبستان، مدرسه راهنمايی و دبيرستان 
را مورد حمله قرار دادند و شيش��ه  های در و پنجره و قاب عكس  های ش��اه و خاندانش 
كه به در و ديوار نصب بود را شكستند. دانش آموزان دبيرس��تاني خواستار تعويض نام 
دبيرس��تان های خود به نام  های جديد مختوم قلی فراغی )ش��اعر مع��روف تركمن( و 
15خرداد شدند. عاوه بر اين در ساعت يك بعدازظهر روز 57/8/4 نيز چند باب مغازه 

متعلق به بهايی  ها در فاضل آباد به وسيله مردم انقابي به آتش كشيده شد. 
البته در مقابل اين گونه اقدامات مؤثر مبارزان گلس��تانی، عوامل چماقدار رژيم هم با 
پشتيبانی ساواك، ژاندارمری، شهربانی، نيروی پايداری، شورای تأمين منطقه و ساير 
عوامل شاهدوست دست به مانور سياس��ی به طرفداری از رژيم شاه زدند و خواستند با 

اين كار خودی نشان دهند. گزارش مورخ 57/8/4 ساواك حاكی است: 
در س��اعت 17روز 1357/8/4 حدود 4 هزار نف��ر از ا هالی گرگان در 
حالی كه تمثال های مبارك همايونی را با خود حمل مي نمودند شروع 

به تظاهرات ملی نمودند.1
ساواك باز در گزارش ديگری در خصوص اقدام مشابه شاهدوست ها در فردای آن روز 

مي نويسد: 
گرگان: در ساعت 10 روز 1357/8/5 حدود 2 هزار نفر سوار بر كاميون 
و خودرو های ش��خصی با روش��ن كردن چراغ های خ��ود در خيابان ها 
راهپيمايی و با دادن ش��عار های جاويد ش��اه، ش��روع به تظاهرات ملی 

نمودند.2
يكي ديگر از واكنش  هاي داخل اس��تاني و به ويژه شهرس��تاني اين بود كه از آن پس 
سازمان هاي امنيتی و انتظامي  استان به ويژه گرگان به وحشت افتادند و برای جلوگيری 
از تكرار اين گونه حوادث، به محض احساس خطر، ش��ورای تأمين شهر تشكيل جلسه 
مي داد و وضعيت را فوق العاده اعام مي كرد. چنانكه وقتی ش��ايعه شد كه روز سه شنبه 
57/8/9 )يعنی يك هفته پس از وقايع دوم آبان(  قرار اس��ت تظاهراتی در گرگان انجام 
شود، شورای تأمين گرگان به دست و پا افتاد و بر ضرورت تقويت نيروی انتظامي  تأكيد 
نمود و خواستار اين شد كه س��ه دسته ضربت از س��وی ژاندارمری در اختيار شهربانی 

1. آرشيو اسناد شخصی مؤلف. 
2. همان. 
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گرگان جهت كمك به آنها قرار گيرد و از طرف ديگر حتی االمكان از ورود روستاييان و 
تركمن  ها1 در آن روز به گرگان جلوگيری نمايند و سپس آن روز را نيز وضعيت فوق العاده 

اعام كردند. 

اعتصابات گسترده در منطقه گلستان 
در مهرماه سال 1357 پس از سال  ها، براي نخس��تين بار در استان گلستان مدارس، 
مراكز آموزش��ي و ادارات دولتي دس��ت ب��ه اعتصاب گس��ترده زدند ك��ه تأثير مهمي 
 در اضمحال تش��كيات رژيم در اين منطقه داش��ت.2 نخس��تين تحصن  ها از س��وي 
دبيرستان ها و فرهنگيان صورت گرفت و رفته رفته به ساير مراكز و ادارات دولتي سرايت 
نمود. تحصن مدارس، مؤسسات آموزش عالي، تحصن گروهي از مردم در اواسط آبان در 
مقابل دادگستري گرگان، تحصن بازار، قضات گرگان و گنبد، مخابرات و... از آن جمله 
مي باشد؛ به طور مثال اعتصاب مورخ 12 يا 13 مهرماه كاركنان پست شهر های گرگان 
و گنبد، تحصن مورخ 57/7/15 كاركنان اداره دارايي گنبد، دادگس��تری و پست گنبد 
و سازمان تعاون روستايي استان )گلس��تان فعلي(،3 اعتصاب مورخ 57/7/16 كاركنان 
آموزش��ي كردكوي به علت نارضايتي از وض��ع كار اداره خود )كه ط��ي آن از مدير كل 
آموزش و پرورش استان مازندران خواستار بركناري رئيس آموزش و پرورش كردكوي 
شدند( همچنين اعتصاب دانش آموزان دبيرس��تان ايرج راميان كه خواستار بركناري 
رئيس دبيرستان شدند، اعتصاب نشسته مورخ 57/7/16 كاركنان شركت برق منطقه ای 
گرگان، اعتصاب كاركنان دادگستری- به غير از قضات- اعتصاب اداره دخانيات گرگان، 
اعتصاب ادارات ثبت اس��ناد، فرهنگ و هنر و بهزيس��تی گنبد در تاري��خ 57/7/20 و 
نيز اعام تعطيل عمومي  روز 24مهرماه در اس��تان گلس��تان به ويژه گرگان و گنبد به 
مناسبت اربعين شهداي 17 شهريور4 و اعتصاب ادارات فرهنگ و هنر، بهزيستی، پست، 

1. در سند شماره 160 ساواك چنين آمده است: »در 1357/8/20 نماز عيد قربان با شركت بيش از 2000 هزار 
نفر از تراكمه برگزار ]شد[ و ش��ركت كنندگان پس از انجام نماز، برای سامتی اعليحضرت شاهنشاه آريامهر دعا 

كرده و سپس متفرق شدند.«، آرشيو گروه تاريخ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی. 
2. البته پيش از اين، در تاريخ 25شهريور سال 57 رانندگان مسير ش��هرهاي گرگان تا رشت دست به تحصن 

زده بودند. 
3. بنابر گزارش تاريخ 57/7/29 ژاندارمری كشور: »حدود پانصد نفر از زارعين منطقه گنبد جهت دريافت مازاد 
قيمت گندم به ساختمان تعاون و امور روس��تاهای گنبدكاووس مراجعه ليكن رئيس سازمان مذكور از پرداخت 
مابه التفاوت قيمت گندم خودداری و اظهار داشته من و كليه كارمندانم در حال اعتصاب هستيم كه اين موضوع 

باعث نارضايی كشاورزان مذكور گرديده است.«، آرشيو اسناد شخصي مؤلف. 
4. مطبوعات، مهرماه سال 57. 
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خدمات درمانی و كارگران شهرداری مينودش��ت از تاريخ 57/7/24، و اعام اعتصاب 
كاركنان ادارات راه و ترابری شهر های گرگان و گنبد و بجنورد از تاريخ 29مهرماه سال 
57 1 و ش��روع اعتصاب يك ماهه 9 نفر از كاركنان مخابرات شهرستان گرگان از جمله 
ش��هيد محمدنقي صلبي از تاريخ 57/8/2، اعام اعتصاب 10روزه واحد های آموزشی 
گنبدكاووس از تاريخ 57/8/14 به منظور اعام همبستگی فرهنگيان اين شهر با ساير 
فرهنگيان مبارز كشور و در اعتراض به برآورده نشدن خواسته های قبلی آنان، به اضافه 
اعتصاب عمومي  روز  هاي 17 و 18 آبان گرگان در اعتراض به روي كار آمدن دولت نظامي 
 از هاري، كه طي اعاميه اي كه با آيه اي از قرآن )به ستمگران اعتماد نكنيد كه آتش شما 

را فرا مي گيرد( شروع مي شود و به اين شرح مي باشد: 
بر سر كار آمدن دولت نظامي  آخرين تاشي است براي ابقا محيط رعب 
و خفقان، اما خوشبختانه ملت آگاه و به پاخاسته نخواهد نشست و تا روز 
فتح و پيروزي و برقراري حكومت اسامي  به جنبش نجات بخش خود 
ادامه خواهد داد. ما به پيروي از امر مطاع زعيم عاليقدر اسام حضرت 
آيت اهلل العظمي  االمام خمين��ي دام اجاله و به عن��وان اعتراض و ابراز 
همبستگي با همه ملت شرافتمند ايران روز هاي چهارشنبه و پنجشنبه 

17 و 18 آبان ماه را اعتصاب عمومي  اعام مي داريم. 
االحقر س��جاد علوي، االحق��ر محمدرضا ميبدي، االحقر س��يد علي 
رئيسي، االحقر س��يد حبيب اهلل طاهري، س��يد كاظم نورمفيدي، رضا 

احمدي، االحقر سيد حسين ميربهبهاني. 
باز در حدود 22آبان ماه سال 1357 و ايام اوج گيري مبارزات حق طلبانه مردم منطقه، 
مأموران رژيم ستمشاهي در يك عمليات برنامه ريزي شده و ضربتي در نيمه  هاي شب، 
يازده نفر از انقابيون مبارز گرگان را دستگير كردند و به زندان انداختند كه در پي اين 
اقدام، مردم دست به راهپيمايی گس��ترده در سطح شهر زدند. چنانكه در گزارش ركن 

دوم ژاندارمری گرگان آمده است كه: 
در ساعت 10:30 روز 1357/8/23 حدود 2500 نفر اخالگر شروع به 

تظاهرات آرام نمودند. 
در صبح 1357/8/23 حدود 10000 نفر از طبقات مختلف به انگيزه 

1. اعتصاب كنندگان فوق خواسته های 29گانه خود را به مقامات رژيم از جمله نماينده منطقه در مجلس و ساير 
مراجع دولتی تحويل دادند. ضمناً اين تحصن ظاهراً در تاريخ 17آبان آن سال پايان يافت. 
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دس��تگيری تعدادی از محركين تظاهرات اخير، در مقابل دادگستری 
اجتماع و خواستار آزادی دستگيرشدگان گرديدند.

اين اعتراضات تا شب ادامه داشت؛ به طوری كه عصر آن روز )23آبان( مردم در مقابل 
دادگستري گرگان متحصن و خواستار آزادی دستگيرش��دگان شدند و اين تحصن تا 
حدود نيمه  های شب ادامه يافت. در نتيجه رژيم در مقابل مقاومت مردم متحصن تحمل 
نياورد و مجبور به آزاد نمودن دستگيرشدگان گرديد. مردم كه شديداً به هيجان آمده 

بودند، فرزندان انقابي خود را بر سر دست گرفتند و نواي پيروزي سردادند.1 
در حالی كه مردم مبارز گرگان خواستار آزادی فرزندانشان بودند، ساعت 6 بعدازظهر 
همين روز )23آبان57( انقابيون گنبد، منزل رئيس ساواك اين شهر را مورد حمله قرار 

دادند. به گزارش مورخ 24آبان سال 57 شهربانی گنبدكاووس: 
ساعت 18 روز 1357/8/23 ]به[ وسيله شخص ناشناسی يك بطری 
ماده آتش زا به منزل آقای جهانگيری رئيس ساواك گنبدكاووس پرتاب 
شد كه به س��تون يكی از اتاق ها اصابت و تلفات جانی و خسارات مالی 

نداشته است. 
در يكي از اسناد شهرباني گرگان مي خوانيم كه: 

برابر اطاع واصله بين مردم ش��ايعه اس��ت از ش��نبه 1357/9/4 به 
تحريكات روحانيان گرگان كليه كسبه مغازه  ها را بسته تا مدت يك ماه 
در اعتصاب باشند و با تشكيل اجتماعات در مساجد و مدارس دست به 

تظاهرات و خرابكاري و انفجار بزنند.2 
عاوه بر اين اعتصاب قضات دادگس��تري گرگان در دهم دي ماه و تحصن بزرگ و 20 
هزار نفري قش��رهاي مختلف مردم گرگان در مقابل بيمارستان پنجم آذر اين شهر در 
اواسط بهمن ماه 57 و... از ديگر اعتصابات مردم اس��تان گلستان در نيمه دوم سال 57 
تا پيروزي انقاب مي باش��د.3 يكي از اعتصابات تأثيرگذار، تحصن معلمان و فرهنگيان 
منطقه بود كه از مهرماه سال 57 آغاز شد و تا سقوط سلطنت پهلوي ادامه يافت. اطاعيه 

زير يكي از شواهد تاريخي اين موضوع مي باشد: 

1. غامرضا خاركوهي، »حال و هواي انقاب در گلستان«، جمهوري اسامي، 79/11/15، ص12. 
2. يكي از اسناد مورخ 57/9/2 شهرباني گرگان. 

3. غامرضا خاركوهي، گلستان در انقاب، همان. 
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به نام خدا
57/9/29
با در نظر گرفتن اعتصابات خردكننده م��ردم ايران از كارگر و كارمند 
و معلم و دانش��گاهي به رهبري »امام خميني« و همچنين همه پرسي 
ش��كوهمند روز هاي تاسوعا و عاش��ورا كه منتج به رس��وايي حكومت 
بي  ملت از هاري و اربابان آنها شده اس��ت، معلمان شهرستان گرگان در 
سطوح مختلف آموزشي طي جلسات پرشوري كه در يكي، دو روز اخير 
داشتند، ضمن برداشتن ماسك از چهره خيانت كاران و لزوم همبستگي، 
باز هم بيشتر با اقش��ار مختلف جامعه در ادامه نهضت ضد استبدادي و 
ديكتاتوري براي استقرار حاكميت ملي و برقراري حكومتي تحت تعاليم 
مترقيانه اسام مصمم شدند همگام با معلمان شهرستان هاي ديگر كشور 
تا حصول خواس��ته  هاي حقه خود، همچنان به اعتص��اب ادامه دهند. 
معلمان گرگان ضمن محكوم كردن كش��تار هاي فجيع ماه آذر گرگان 
خواس��تار محاكمه و مجازات عاملين فجايع آذرماه هستند، همچنين 
يورش  هاي وحشيانه مأموران انتظامي  و مزدوران ساواك را به معلمان 
در خانه و خيابان در گرگان و علي آباد و بندر گز و بخش سرخنكاته به 
شدت محكوم مي كنند و اعام مي دارند كه جنايات هيچ يك از مزدوران 

بي مكافات نخواهد ماند. پيروزي مردم ايران نزديك است. 
جامعه معلمان شهرستان گرگان1 

یکشنبه خونين پنجم آذر سال 57 گرگان )حمله به حرم مطهر امام رضا)ع((
بعد از ظهر روز 29آبان س��ال 1357 مأموران رژيم داخل صح��ن مطهر حضرت امام 
رضا)ع( شدند و با پرتاب گاز اشك آور مردم انقابي را كه براي مخالفت با حكومت پهلوي 
به آنجا پناه آورده بودند، متفرق كردند. س��پس مأموران وارد حرم شدند و با پرتاب گاز 
اشك آور در محيط سربسته حرم، يك زن خفه ش��د و گروهي هم بر اثر تيراندازي  هاي 
پياپي مجروح گرديدند. عده كشته  ش��دگان آن روز 11 نفر اعام شده و عده اي نيز زير 
دست و پا ماندند و مصدوم شدند.2 در اين حمله يكي از دانشجويان گرگاني مقيم مشهد 

1. آرشيو اسناد شخصي مؤلف.
2. اطاعات، 57/10/16، ص4. 
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به نام آقای محمد مقصودلو مجروح گرديد كه سه ماه بعد در اوايل اسفند سال 57 بر اثر 
شدت جراحات وارده در گرگان به شهادت رس��يد. سپس جنازه  مطهر اين شهيد عزيز 
توسط انبوه امت عزادار و مسلمان، در قبرستان امامزاده عبداهلل گرگان به خاك سپرده 
شد. در پي حمله مأموران شاه به حرم مطهر امام رضا)ع(، امام خميني رهبر كبير انقاب 
اسامي  طي پيامي  كه در تاريخ دوم آذرماه صادر فرمودند، روز يكشنبه پنجم آذر سال 
1357 را عزاي عمومي  اعام نموده و از مردم خواستند تا با هر وسيله ممكن براي سقوط 

دستگاه جبار قيام كنند. متن اين پيام به شرح زير مي باشد: 
دولت ياغي نظامي  به امر شاه تر و خش��ك را به آتش كشيده و يكي از 
بزرگترين ضربه   هاي اين جنايتكار به اس��ام، به مسلسل بستن بارگاه 
قدس حضرت علي بن موس��ي الرضا- صلواه اهلل عليه- اس��ت. اين بارگاه 
مقدس در زمان رضاخان به مسلس��ل بس��ته ش��د و قتل عام مس��جد 
گوهرش��اد به وجود آمد و در زمان محمدرضاخان آن جنايت تجديد و 
دژخيمان شاه در صحن و حريم آن حضرت ريخته و كشتار كردند. ملت 
مسلمان بايد از اين شاه و دولت ياغي غاصب تبري كنند و مخالفت با آن 
الزم است... اطاعت اين دس��تگاه، اطاعت طاغوت و حرام است. خداوند 
مسلمين را از ش��ر آنان حفظ فرمايد. در اين عزاي بزرگ و جسارت به 
مقام امام امت، روز يكش��نبه 25ذيحجه ]پنجم آذر سال 1357[ عزاي 

عمومي  اعام مي شود.1 
مردم مس��لمان گرگان كه از حمله مأموران رژيم به حرم مطه��ر حضرت رضا)ع( به 
خشم آمده بودند با ش��نيدن پيام حضرت امام خميني و ساير مراجع، براي اعتراض به 
اين جنايت بزرگ طاغوت مهيا ش��دند. اين خبر د هان به د هان به گوش مردم مسلمان 
در شهر ها و روستا ها رس��يد كه فردا صبح )پنجم آذر 57( از محل امامزاده عبداهلل)ع( 
گرگان، راهپيمايي اعتراض آميز انجام مي شود. لذا از اولين ساعات صبح، مردم شهر ها و 
روستا هاي منطقه سراسيمه در اطاعت از فرمان رهبر خود- خميني كبير- از گرگان و 
روستا هاي اطراف آن به اضافه گروهي از شهر هاي ديگر مانند كردكوي، بندر گز، علي آباد 
و... عازم امامزاده  عبداهلل گرگان- فرزند پاك امام موسي بن جعفر)ع(- گرديدند. در ميان 
جمعيت از همه طبقات ديده مي ش��دند: روحاني، فرهنگي، كارگر، كش��اورز، محصل، 
دانشجو، بازاري، راننده، كاسب، كارمند، زن، مرد، جوان، كودك و... لحظه  به لحظه بر 

1. آرشيو اسناد شخصي مؤلف. 
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تعدادشان افزوده مي شد. 
نيرو هاي مسلح عبارت بودند از يك واحد 29نفره از مأموران ژاندارمري گرگان و يك 
گروه از نيرو هاي ژاندارمري مشهد و چند ماشين از نيرو هاي پليس شهرباني كه همگي 
به ماس��ك ضد گاز اش��ك آور مجهز بودند. مأموران در فاصله 50 ت��ا 100 متري فلكه 
امامزاده در خيابان شهدا به صورت  تهاجمي  ايستاده بودند و گزارش  ها مرتب با بي سيم 
به شهرباني مي رسيد. سرگرد جهانشاه فرمانده عمليات شهرباني گرگان، به طور مرتب 
به مردم اخطار مي كرد كه متفرق  ش��وند و تظاهرات نكنند. مردم به هيچ قيمتي حاضر 
به ترك صحنه نبودند. لذا جمعيت با ذكر صلوات و اهلل اكب��ر از امامزاده  بيرون آمدند و 
گرداگرد فلكه امامزاده [فلكه شهداي فعلي] به شعار دادن پرداختند: درود بر خميني، 
مرگ بر شاه، مرگ بر امريكا، تا خون در رگ ماس��ت- خميني رهبر ماست، استقال- 
آزادي- حكومت اس��امي ، قبر امام هشتم گلوله باران ش��ده- روز و شب شيعيان شام 
غريبان شده؛ اين فرياد ها هر لحظه كوبنده تر و در فضاي اطراف طنين انداز مي شد و ترس 
و وحشت دژخيمان رژيم بيشتر مي گشت. جمعيت تظاهركننده به حدود 30 هزار نفر 
و به روايتي 70 هزار نفر مي رسيد كه هنوز عد ه اي داخل محوطه  امامزاده و عد ه اي نيز 
داخل و اطراف فلكه امامزاده بودند. برخي از تظاهركنندگان هم پاكارد  هايي مبني بر 

محكوميت نظام شاهنشاهي در دست داشتند. 
سرگرد جهانشاه همچنان با بلندگو به مردم اخطار مي كرد ولي مردم نه تنها اعتنايي 
نمي كردند، بلكه حتي عد ه اي از جوانان ش��جاعانه در جلوي جمعيت و مقابل نيرو هاي 
مسلح رژيم صف بسته بودند. در اين ميان آيت اهلل س��يد حبيب اهلل طاهري گرگاني به 
همراه آقاي حاج ابراهيم صالحي و آقاي فرشاد براي مذاكره نزد سرگرد جهانشاه كه در 
خيابان شهدا و در كنار ساير مأموران ايستاده بود رفتند تا به آنها تفهيم نمايند كه سد 
راه تظاهركنندگان نشوند، اما بي نتيجه بود. لذا برگش��تند به طرف جمعيت، كه هنوز 
به صف مردم نرس��يده بودند كه پرتاب گاز اش��ك آور و تيراندازي مأموران شروع شد و 
لحظاتي بعد طنين رگبار گلوله  ها با گاز و دود و خون و فرياد تصويري از جنگ نابرابر حق 
و باطل را به نمايش گذاشت؛ جنگي كه يك سوي آن لشكر تا دندان مسلح طاغوت و در 
سوي ديگر آن عد ه اي پير و جوان مسلمان بي دفاع قرار داشتند. انبوه نيرو هاي مسلح و 
مجهز رژيم هر بينند ه اي را به شگفتي وامي داشت. حتي دو تا از كاميون  هاي ژاندارمري 
گرگان و ژاندارمري مشهد مجهز به تيربار بودند. آن روز دو نفر از افسران شهرباني به نام 
سرگرد جهانشاه و سليمي زاده بيش از همه قساوت و عداوت نسبت به تظاهركنندگان 
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نشان مي دادند و اولين تير ها نيز از سوي آنها شليك شد. سپس عد ه اي از مأموران، پياده 
و برخي هم از درون ماشين تيراندازي كردند. 

در اولين دقايق تعدادي از عزيزان به خون غلتيدن��د و چون برگ  هاي خزان به زمين 
افتادند و روح پاكشان به س��وي معش��وق ابدي پرواز كرد. ولوله اي برپا شده بود و بوي 
باروت و جيغ و داد هاي زنان، همراه با صداي گلوله  ها در فضاي شهر مي پيچيد. هر كس 
به سويي مي دويد كه عموماً به داخل محوطه امامزاده مي رفتند. عد ه اي زير دست و پا 
ماندند. عد ه اي به كمك مصدومين و تيرخوردگان ش��تافتند و آنها را به مكان هاي امن 
انتقال دادند. خبري از آمبوالنس  ها نبود، موتورسيكلت  ها و ماشين  هاي شخصي مردم 
)مانند تاكس��ي، وانت و...( آن روز نق��ش آمبوالنس  ها را ايفا مي كردن��د و مصدومين و 

مجروحين را از خيابان ها و كوچه، پس كوچه  هاي محات به بيمارستان مي رساندند. 
تيراندازي همچنان ادامه داش��ت. مردمي  كه به داخل امامزاده پن��اه برده بودند، در 
جوار آن زاده عصمت، خشم و غضبشان نسبت به رژيم بيشتر شد. شعار هاي الاله  االاهلل، 
اهلل اكبر، مرگ بر شاه و... در آسمان مي پيچيد. جمعيت به خشم آمده، در محوطه امامزاده 
با هر چه به دستشان آمد مسلح و حمله ور شدند و با چش��ماني كبود از اثرات گاز هاي 
اشك آور و مشت  هاي گره كرده و فرياد هاي كوبنده و قلب  هاي آكنده از ايمان و عشق به 
يگانه معبود، به مقابله با مزدوران پرداختند؛ يكي با سنگ، يكي با چوب، ديگري با آجر 
و... به سوي مأموران سفاك و تا دندان مسلح حمله ور ش��دند. مردم با به آتش كشيدن 
تاير هاي الستيكي فرسوده در خيابان راه را بر ماشين  هاي مزدوران مي بستند و با آتش 
زدن روزنامه و كاغذ و احياناً چوب و با ماليدن سيب زميني قاچ شده به چشمانشان، اثرات 
گاز هاي اش��ك آور را خنثي مي نمودند. اين در حالي بود كه بوي دود و باروت فضا را پر 
كرده بود و ابر سياه ماتم بر آسمان شهر سايه افكنده بود. مأموران رژيم كه از شجاعت و 
ايثار مردم به وحشت افتاده بودند، سوار بر كاميون  ها فلكه را دور زده و به سوي مركز شهر 
يعني فلكه شهرداري به راه افتادند. آنها در كوچه  ها و خيابان ها هر كس را مي يافتند به 
گلوله مي بستند. مردم به خشم آمده به سوي پاركينگ شهرباني كه در ضلع غربي فلكه 
شهدا قرار داشت، حمله ور شدند و آنجا را با كليه وسايل و ماشين آالتش كه شامل يازده 
ماشين و انبار البسه و لوازم يدكی بود، به آتش كشيدند. همچنين انقابيون به سربازان و 
درجه داران نگهبان آنجا كه حتي يك تير هم به سمت مردم شليك نكرده بودند، گفتند 
گلوله  هايشان را به هوا شليك كنند و سپس آنها را با لباس شخصي فراري دادند تا خود 

را به پادگان گرگان معرفي نمايند. 
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پس از حمله  وحش��يانه  مأموران به جمعيت تظاهركننده، مردم مس��لمان و انقابي 
فرصت را براي انتقام خون شهيدانشان مغتنم شمرده و قدرت و صابت اجتماعي خود 
را با وجود همه  اختناق و جو سركوب حاكم نشان دادند. لذا پس از به آتش كشيده شدن 
پاركينگ ش��هرباني تعدادي از مردم فرياد مي زدند: برويم كوي افسران و آنجا را آتش 
بزنيم و عد ه اي به آن سوي رهسپار شدند و عد  ه اي نيز به سوي سازمان آتش نشاني واقع 
در اواسط خيابان شهيد رجايي فعلي )فرح س��ابق( رفته و آن محل را با كليه امكانات و 
ماشين آالتش به آتش كشيدند؛ بي آنكه به كس��ي از كاركنان آنجا آسيبي برسانند.1 در 
اين ميان مأموران شهربانی با آنكه از نزديك شدن و دستگيری مردم در آن روز وحشت 
داش��تند ولی پس از حمله به پاركينگ موتوری شهرباني و س��ازمان آتش نشاني، آنها 
توانستند تعدادی از مردم انقابی را به جرم دخالت در اقدامات تخريبی بازداشت نمايند 
و دو روز بعد )57/9/7( آنها را به س��اواك تحويل دادند. بر اساس اسناد مورخ 6 و 7آذر 
سال 57 ش��هربانی گرگان- كه به ساواك كشور ارسال ش��ده- افراد دستگيرشده فوق 

چهار نفرند و عبارت اند از: 
1. سيد باقر حسينی فرزند موسی، شغل كارگر، 25ساله 

2. عابدين سلمانی ايلواری فرزند ميرزا، شغل شاگرد شوفر، 20ساله 
3. حسين مهری فرزند يحيی، ديپلم بيكار، 20ساله 

4. س��يد محمود مدنی فرزند س��يد طاهر، محصل ش��بانه هنرستان 
صنعتی گرگان، 19ساله2 

1. الزم به توضيح است كه آتش نشاني در موارد متعدد همراه مأموران رژيم در سركوبي و متفرق كردن تظاهرات 
شركت جسته بود و لذا مردم از اين سازمان خاطرات تلخي در ذهن داشتند كه همين همراهي- ولو آنكه برخاف 
ميل باطني افراد آن سازمان بوده باشد- موجبات عصبانيت مردم را فراهم نموده بود. گرچه طي مصاحبه  هايي كه از 
سوي مؤلف با آتش نشان ها صورت گرفت، معلوم شد كه آنها تحت فشار مسئوالن و مأموران، برخاف ميلشان وادار 
به آب پاشي به روي تظاهركنندگان مي شدند. هر چند كه مي بايست به هر بهانه اي بود و با ايستادگي و مقاومت از 

رويارويي با مردم و همگامي  با مأموران خودداري مي ورزيدند كه در مواردي نيز چنين كردند. 
2. آرشيو اسناد شخصی مؤلف.  
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البته در آن روز پس از آتش زدن پاركينگ ش��هرباني، عد ه اي از مردم فرياد مي زدند: 
برويم كوي افس��ران و آنجا را آت��ش بزنيم. لذا حدود س��اعت 10 صبح ع��ده  كمي  از 
تظاهركنندگان به قصد حمله به كوي افسران به آن محل رفتند و به سوي مأموران آنجا 
سنگ پرتاب كردند كه آنها نيز در مقابل دس��ت به تيراندازي زدند. در اين حمله ظاهراً 
كسي از طرفين آس��يب نديد. البته هدف از حمله گروهي از انقابيون به كوي افسران 
اذيت و آزار خانواده افسران شهرباني نبود، بلكه ترساندن مأموران و ايجاد رعب و وحشت 
در ميان پليس بود؛ وگرنه آتش زدن خانه  هاي افس��ران آن هم در محلي دورافتاده كار 
سختي نبود. چنانكه در هيچ يك از گزارش  هاي مأموران سخني از حمله مردم به خانواده 
مأموران به ميان نيامده، بلكه فقط به سوي مأموران سنگ پرتاب شده است. ضمن آنكه 
يكي از اهداف  انقابيون از اين اقدام اين بود كه مي خواستند توجه مأموران قسي القلب 
شهرباني از مركز شهر و تيراندازي به س��وي مردم بي دفاع به جاي ديگر از جمله كوي 

افسران جلب شود تا عده كمتري از مردم شهيد و مجروح شوند. 

حمله مأموران به بيمارستان 
چنانكه گفتيم در اولين دقايق پس از تيراندازي كه منجر به ش��هادت و مجروح شدن 
تعدادي از تظاهركنندگان شد، عد ه اي از مردم با هر وسيله ممكن مجروحين و شهدا را 
به بيمارستان انتقال دادند. برخي هم جهت كمك به مجروحين از كوچه، پس كوچه  ها 
و خيابان ها خود را به بيمارستان رساندند. بيشتر مصدومين به بيمارستان پهلوي سابق 
)پنجم آذر فعلي( انتقال  يافتند و برخي نيز به بيمارس��تان فلس��في برده  شدند. تعداد 
زخمی  ها و مجروحين به حدي بود كه از عهده  كادر اداري پر تاش و ايثارگر بيمارستان 
خارج بود و به همين علت مردم مسلمان داوطلبانه و مش��تاقانه به ياري آنها شتافتند. 
مأموران همچنان مشغول گشت زني بودند، تا اينكه به خيابان مولن روژ )پنجم آذر فعلي( 
رسيدند كه حدوداً س��اعت يك يا يك و نيم بعدازظهر بود و انبوه جمعيتي را كه جهت 
كمك به مجروحين و اهداي خون به آنجا آمده بودند به گلوله بستند كه منجر به مجروح 
ش��دن دو نفر در جلوي حسابداري و ش��هادت يك نفر در باغچه بيمارستان گرديد؛ در 
حالي كه حمله به بيمارستان و آمبوالنس ها از نظر قوانين بين المللي ممنوع مي باشد. 

شهيد نقي صلبي در اين رابطه مي گويد: 
اينجانب و شهيد نبوي در بيمارستان حضور يافتيم كه بنده به عنوان 
آمارگير زخمي  ها و شهدا بودم و شهيد نبوي به عنوان انتظامات در داخل 
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بيمارستان پنجم  آذر فعاليت مي كرد. ما پهلوي هم بوديم. تعداد افرادي 
كه براي اهداي خ��ون به زخمي  ها به داخل بيمارس��تان و جلوي درب 
آن آمده بودند زياد بود. سفاكان رژيم منحوس پهلوي همه مسلسل به 
دست بودند و در جلوي ماشين  هاي آنها بولدوزري خيابان ها را پاكسازي 
مي كرد، چون جوانان مخلص و از جان گذشته تمام خيابان ها را مسدود 
كرده بودند. همه مأمورين در ماشين  هاي شهرباني ايستاده با مسلسل 
و ژ-سه، به س��وي مردم و حتي بيمارستان كه از نظر قوانين بين المللي 
خاف مي باشد، تيراندازي مي كردند. وقتي ما متوجه تيراندازي مأموران 
شديم، به مردم حاضر در محوطه  بيمارستان اعام نموديم كه سريعاً پناه 
بگيريد كه تيراندازي مي كنند. من و شهيد نبوي با همديگر و جفت هم 
توي بوته  هاي باغچه به صورت نيم خيز افتاده بوديم كه يك دفعه متوجه 
شدم بغل من تيري به زمين خورد و پرت شد به آسمان و آن طرف من بر 
زمين افتاد. وقتي كه مأموران از نظر ما رد شدند، من به مردم اعام كردم 
بلند شويد كه رفتند. بعد هر چه شهيد نبوي را صدا زدم جواب نداد. يك 
دفعه با وضع عجيبي كه كاسه سر و مغزش داغون و ريخته شده بر زمين، 
مواجه شدم و فرياد كش��يدم بياييد كه اين برادر شهيد شده است. من 
مات زده شده بودم. همه ترس��يدند كه او را بردارند. من ايشان را سريعاً 

بغل زدم و به سردخانه بردم كه زودتر از نظر ها پنهان كنم.1 
آقاي دكتر بابايي رئيس پزشك قانوني وقت نيز به عنوان يكي از شاهدان حمله مأموران 

به بيمارستان، در مصاحبه با مؤلف مي  گويد: 
اين واقعه خاطره هاي فراموش نشدني براي اكثر اطباي اين شهر است، 
چراكه آن روز به طور علني به حريم پزشكان تجاوز شد و علی رغم اينكه 
كليه پزشكان شروع به اعتراض كردند، ولي مسئولين امر به اين مسئله 
توجه نكردند. بلكه حتي تلفن  هاي تهديد آميزي به بيمارستان شده بود 
كه مأموران تلفني تهديد به آتش زدن بيمارستان مي كردند... بعد ما به 
آن مسئول نظامي  تلفن كرديم كه آقا مأمورين شما تهديد مي كنند كه 
مي خواهند بيمارستان را آتش بزنند، شما يك اقدامي  در اين خصوص 

1. آقای نقي صلبي در سال 1365 در جبهه جنگ با متجاوزان بعثي عراق به شهادت رسيد. آن شهيد عزيز در 
سال 1363 اين خاطرات را به صورت مكتوب در اختيار مؤلف اين كتاب قرار داد. 
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بكنيد؛ گفتند ما هيچ كاري نمي توانيم براي شما انجام بدهيم، در حالي 
كه مسئوليت حفظ نظم ش��هر به عهده اين شخص گذاشته شده بود و 
حتي قبل از اين واقعه تمام وسايل آتش نش��اني را جلوي شهرباني نگه 
داشته بودند. روز حادثه در حالي كه تمام بيماران مواجه با خطر مرگ 
بودند آن شخص حتي از فرس��تادن يكي از ماشين  هاي آتش نشاني به 
بيمارستان خودداري كرد كه آقاي دكتر هوشدار ناظر بر اين قضيه بود 

و خودشان تلفن كرده بودند.1 
مأموران رژيم پهلوي در آن روز عاوه بر حمله به بيمارس��تان، به منظور جلوگيري از 
هر نوع خدمتي به مجروحان و آسيب ديدگان، ساعت 3 بعدازظهر با تيراندازي به سوي 
داروخانه شبانه روزي تخت جمشيد- كه تنها داروخانه شبانه روزي گرگان بود- شيشه 
بزرگ آن را شكس��تند و خس��اراتي به آن زدند. دكت��ر مرتضي ني��ك زاد در اين رابطه 

مي گويد: 
در نتيجه اين تيراندازي وحشيانه و غير قانوني مأموران، شيشه بزرگ 
جلوي داروخانه سوراخ س��وراخ شد و ترك برداش��ت و نيم  ساعت بعد 
برادرم دكتر مصطفي نيك زاد عبارت »اين سند جنايت پهلوي است« 
را روي مقوا نوشت و آن را باالي سوراخ  هاي شيشه داروخانه نصب كرد.2

بار اول مأموران رژيم حدود ساعت 1:30 بعدازظهر به بيمارستان تيراندازي كردند كه 
منجر به شهادت آقاي نظام الدين نبوي و مجروح شدن دو نفر ديگر شد. ولي همان روز 
حدود ساعت 5 بعدازظهر مجدداً مأموران با تيراندازي به سوي بيمارستان، نظم آنجا را به 
هم ريختند و موجب رعب و وحشت كادر درمان و مجروحين آنجا شدند. اين تيراندازي 
درست در زماني بود كه هيئتي از مسئوالن قضايي شامل: دادستان شهرستان گرگان، 
دكتر كبيري جانشين پزشك قانوني، جعفري بازپرس شعبه  اول و صادقي بازپرس شعبه 
دوم گرگان جهت معاينه اجساد شهدا و تحقيق از مجروحان حماسه  5 آذر در بيمارستان 
پهلوي سابق حضور داشتند و مشغول انجام وظيفه بودند. البته با توجه به حركت هاي 
انتقام جويانه پيش تر در همين روز، مانند به آتش كشيدن پاركينگ شهرباني و سازمان 
آتش نشاني، حمله به كوي افسران، زندان و كانتري دو، باز براي بار دوم نيز مردم شجاع 
در ساعت هشت و ده دقيقه شب با سنگ به مأموران گشت كوي افسران حمله ور شدند 

1. آرشيو خاطرات گردآوري شده مؤلف. 
2. همان. 
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كه مأموران نيز متقابًا اقدام به تيراندازي نمودند. 

عواقب پنجم آذر و تشدید مبارزه 
خاصه آنكه بر اساس اسناد مربوط به شهرباني و ژاندارمري، آمار مهمات مصرف شده 
در روز پنجم آذر سال 1357 قريب به 8هزار عدد انواع گلوله مي باشد كه توسط مأموران 
رژيم به روی مردم بي گناه گرگان شليك ش��ده كه به اعتراف يكي از مأموران شهرباني 
در روز محاكمه اش پس از انق��اب، »روز پنجم آذر حدود 5000 گلوله فقط از س��وي 
شهرباني مصرف شده اس��ت.« ضمن آنكه در هيچ يك از حوادثي كه در طول مبارزات 
انقاب اس��امي  در گرگان به وقوع پيوست، ديده نش��ده كه دژخيمان شاه تا اين حد 
ساح و مهمات در سركوبي مردم مسلمان منطقه به كار ببرند. در نتيجه اين سركوبي 
بي رحمانه در آن روز، حدود 150 نفر زخمي  شدند و 14 نفر شربت شهادت نوشيدند، كه 
از اين تعداد برخي در دم و بعضي هم در روز هاي بعد بر اثر شدت جراحات به درجه رفيع 
شهادت نايل آمدند، كه اسامي  شهدا به ترتيب الفبا عبارت اند از: 1. حسين اميرلطيفي 
2. صديقه پروانه 3. س��يد اس��ماعيل حس��يني 4. عباس خالداران 5. احمد سبطي 6. 
حجت اهلل عباس��ي 7. ابوالقاس��م عاءالدين 8. نرگس قصابان 9. حسين محبي راد 10. 
حسين مقصودلو 11. سيد نظام الدين نبوي 12. حسينعلي نصيري 13. فرامرز ويزواري 

14. ابوالحسن  هادي.  
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شهداي 5 آذر سال 57 گرگان به روايت تصوير
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اما عمق جنايت هاي رژيم در روز پنجم  آذر به حدي بود كه دل هر بيننده و ش��نونده 
را به درد مي آورد. مأموران آنچنان به مردم بي دفاع اعم از زن و مرد تاختند كه گويي با 
لشكريان مغول در افتاد ه اند. آنان ديوانه وار در خيابان ها، به هر سو و به هر كس شليك 
مي كردند؛ آنچنان كه هر كس را مجبور به واكنش و وادار به مقابله و انتقام گيري مي نمود. 
لذا مردم داغدار و ستمديده در پي  خون خواهي و گرفتن انتقام  خون شهيدان خود و در 
راستاي ادامه مبارزه تا پيروزي نهايي، به طرق مختلف عرصه را بر پليس تنگ كرده و در 

هر فرصتي براي تحقق اين هدف وارد عمل مي شدند. 
پس از جنايت هولناك مأموران شاه در پنجم آذر، اين امر كه مهمترين رخداد به شمار 
مي رفت، موجبات تألم و تأثر شديد همه را فراهم نمود به طوری كه حتی رژيم از شدت 
فشار افكار عمومي  هيئتی س��ه نفره به نام آقايان فرهت، بهنيا و سرهنگ وزيری برای 
بررسی اين واقعه از تهران به گرگان فرستاد كه تا 15 آذر در اين شهر ماندند و گزارش 
محرمانه ای به نفع رژيم تهيه كردند و سپس به تهران بازگشتند. اما اين جنايت توسط 
مردم انقابي به صور مختلف مثل صدور اعاميه، انعكاس مطبوعاتي، برگزاري مجالس 
ترحيم براي شهدا، تعطيل شدن مغازه  ها، گراميداشت خاطره پنجم آذر در راهپيمايي  ها 
و مجالس و انعكاس پنجم آذر گرگان در ديگر شهر ها محكوم گرديد. حتي مجالسي هم 
در شهر هاي كشور براي شهدای گرگان برگزار شد كه از جمله مي توان به مجالس ترحيم 

مردم گرگان بر مزار شهداي 5 آذر سال 57
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شهيد حسين )چنگيز( اميرلطيفي در بندر گز كه يكي از قربانيان اين واقعه بود، اشاره 
كرد و نيز مجلسي در سومين روز شهادت شهداي پنجم آذر گرگان )روز سه شنبه 7آذر( 
در شهرستان راميان برپا گرديد كه در نتيجه نيرو هاي مسلح رژيم، مسجد را به محاصره 
خود درآوردند و مرحوم حجت االسام و المسلمين حسيني رامياني- يكي از روحانيون 

مبارز- را دستگير كردند و به تهران انتقال دادند. 
مردم با اين شيوه  های مبارزاتی، ضمن محكوم كردن اين جنايت، پرده از چهره كريه 
و فاس��د دودمان پهلوي برمي داشتند؛ زيرا مردم هر چه بيش��تر از اين گونه فجايع آگاه 
مي شدند عزمش��ان بر ادامه مبارزه تا پيروزي نهايي تحت رهبري امام خميني راسخ تر 
مي شد. حتی در مناطق روس��تايی نيز خطبا، مردم را برای ادامه مبارزه عليه حكومت 
پهلوی تحريك مي كردند. به عنوان مثال در يكی از اسناد مورخ 57/9/22 واحد اطاعات 

شهربانی گرگان چنين آمده است: 
شيخ محمدعلی حسينی در حس��ينيه قريه مرزنكاته منبر مي رود و 

ضمن سخنرانی تحريك آميز و ضد ملی، مردم را تحريك مي نمايد.1 
بعد از واقعه پنجم آذر عد ه اي از علماي گرگان نامه اي به حضرت آيت اهلل سيد عبداهلل 

شيرازي )در مشهد( نوشتند: 
»با كمال تأثر و تأس��ف خبر فاجعه عظيم و مصيبت بزرگ اس��امي 
 را كه در شهرس��تان گرگان واقع ش��ده به اس��تحضار مي رساند كه در 
پي هت��ك حريم مطهر و س��احت قدس حضرت رض��ا)ع( كه حضرات 
عظام و مراجع عاليقدر روز يكش��نبه 25ذي الحج��ه را عزاي عمومي  و 
تعطيل اعام نمودند، روحانيون گرگان هم ب��ه پيروي از مراجع عظام 
و به جهت ابراز انزجار از كش��تار هاي بي رحمان��ه در آن حريم مقدس 
و ساير شهرس��تان هاي ايران مخصوصاً ساري و بهش��هر، و اجتماع در 
مزار امامزاده عبداهلل براي ش��ركت در يك راهپيمايي و حركت ساكت 
و آرام دعوت كردند ولي هنوز راهپيمايي آغاز نش��ده بود كه روحانيون 
نيات پليد عوامل رژيم را احساس كردند و تصميم به منع از راهپيمايي 
گرفتند و اين تصميم كه توسط يكي از روحانيون به مردم پشت بلندگو 
مي خواست اعام شود و با شروع اعام آن بود كه مأمورين رژيم جنايتكار 
به س��وي مردم بي گناه آتش گش��ودند و در همان وهله اول جمعي را 

1. آرشيو اسناد شخصی مؤلف. 
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مقتول و مجروح كردند. پس از آن مأموري��ن انتظامي  در كوي و برزن 
به ش��كار مردم بي پناه پرداختند و در كوچه  ها و خيابان ها تا اواخر شب 
رگبار مسلسل و تيراندازي را به سوي مردم ادامه دادند و حتي در داخل 
آمبوالنس و يا داخل محيط امن بيمارس��تان را كه در آن مردمي  براي 
اهداي خون به مجروحين جمع شده بودند تيراندازي كرده و عد ه اي را 
مجروح و مقتول ساختند كه از باب نمونه فرزند مرحوم حجت االسام 

سيد حسين نبوي را داخل بيمارستان كشتند.
حضرت آيت اهلل العظمي! تعداد كشته شدگان و مجروحان فراوان است 
ولي آنچه تاكنون با مشخصات كامل به دس��ت آمده است تعداد پانزده 
نفر كشته و هفتاد نفر مجروح است كه حال بعضي مجروحان هم وخيم 
است. ما ش��كايت اين بيدادگري ها را به دادگاه خداي دادگر مي بريم و 
انتقام خون پاك اين شهيدان را از پيش��گاه او مي خواهيم و البته از اين 
مبارزه كه عليه استبداد و رژيم فاسد است، دمي  فرو نخواهيم نشست. 

حتي يقضي اهلل بيننا و بين القوم بالحق و هو خير الحاكمين 
سپس آيت اهلل العظمي  آقاي شيرازي در پاسخ به نامه فوق چنين نوشت: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضور محترم آقاي��ان علماي اعام و حجج اس��ام و كليه روحانيون 

شهرستان گرگان دامت تاييداتهم العاليه 
السام عليكم، رجاء واثق آنكه اليزال مشمول توجهات خاصه حضرت 
بقيه اهلل االعظم)عج( بوده باشيد، رقيمه مورخه 27/ذيحجه الحرام/1398 
واصل و از مضمون آن اطاع حاصل گرديد. ح��وادث دلخراش و وقايع 
اسفناك و كشتار بي رحمانه مردم مسلمان و بي پناه گرگان موجب تأثر 
و تألم ش��ديد حقير گرديد و بر نگراني هاي عموم مس��لمانان و جوامع 

روحانيت نسبت به وضع آشفته كنوني افزود، فانا هلل و انا اليه راجعون. 
اين حادثه اسف انگيز مانند س��اير حوادث تأثرآور ديگري كه در نقاط 
مختلف اين كشور س��تمديده به دس��ت عمال نظام خائن و به دستور 
هيئت حاكمه مس��تبده آن صورت مي گيرد ش��ديداً محكوم اس��ت و 
آمرين و عاملين آن مورد لعنت خداوندي و تنفر عموم مس��لمانان بلكه 
جهان انسانيت مي باش��ند و همگي مي دانند كه به وجود آوردن همچه 
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صحنه  هايي به هيچ وج��ه از ثبات قدم مردم مس��لمان در اين مس��ير 
نمي كاهد، بلكه بر اس��تقامت آن��ان در مقابل ظلم و ظلم��ه و در مقابل 
طواغيت زمان افزوده مي شود، مسلماناني كه در مكتب روحانيتي مانند 
شما آقايان معظم تربيت يافته اند احساس سعادت مي نمايند كه در اين 
مسير كشته شده به درجه رفيع شهادت برس��ند، نه آنكه از هدف خود 

دست برمي دارند. 
اينجانب از شما آقايان اعام ايدكم اهلل و مردم مؤمن گرگان وفقهم اهلل 
كه در راه خدمت به دين و آزادي و اس��تقال كشور و خاصي مردم از 
ظلم و ستم، از هيچ چيز دريغ نداش��ته ايد، تقدير و تشكر مي نمايم و از 
خداوند متعال جلت عظمه مسئلت مي نمايم كه به بركت وجود مقدس 
حضرت بقيه اهلل المنتقم عجل اهلل فرجه الش��ريف هر چه زودتر دس��ت 
ظالمين و تجاوزكاران را قطع نمايد و بر مسلمانان پيروزي كامل عنايت 

فرمايد. انشاءاهلل. كتب اهلل الغلبن انا و رسلي ان اهلل قوي عزيز. 
مشهد مقدس 5/محرم الحرام/1399هجري
السيد عبداهلل الشيرازي 
در چنين شرايطي موج خشونت و انتقام از همان روز پنجم آذر )پس از حمله وحشيانه 
مأموران به مردم(، عليه نيرو هاي رژيم شاه آغاز شد و آنچنان ادامه يافت كه دستگاه  هاي 
امنيتي و نظامي  رژيم را به وحشت انداخت. خصوصاً كه ماه محرم- ماه شهادت سرور و 
ساالر آزادگان جهان- فرا رسيد و بر اين موج توفنده الهي افزود.1 چنانكه در تاريخ دهم 
آذر سال 57 خبرچين ساواك طی گزارشی خبر از تشكيل جلسه روحانيون منطقه در 

خصوص هماهنگی بيشتر برای مبارزه با رژيم داد: 
در دعوتی كه توسط حاج آقا بنی  هاشم- روحانی ساكن كردكوی- از 
روحانيون طراز اول گرگان و منطقه به عمل آمد از گرگان سيد حبيب اهلل 
طاهری و شيخ غامحسين اس��ترآبادی، و از ساری شيخ آهنگری، و از 
ش��اهی آقای ش��يخ قائمي  و نوريان، و از نوكنده حاج آق��ا نصيری، و از 
كردكوی از روحانيون آقايان ش��اعری، كيان��ی، و بنی فاطمه و لياقتی 
و شريعتی و شيخ عقيل عرب شركت داش��تند. و پس از صرف نا هار در 
مورد ادامه فعاليت و مبارزه عليه دولت و نيز عزاداری محرم صحبت، و 

1. غامرضا خاركوهي، حماسه پنجم آذر سال 57 گرگان، بنياد شهيد و امور ايثارگران استان گلستان. 
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با وجود تصميم مقامات انتظامي  داير بر جلوگيری از تظاهرات، صحبت 
مي گردد...1

1. البته در ادامه همين سند خاطرنشان شده: »قرار بود كه كليه روحانيون طراز اول گرگان در اين جلسه شركت 
كنند ولی بيشتر ]آنها[ به عناوين مختلف خودداری كردند.«، آرشيو اسناد شخصی مؤلف. 
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عاوه بر اين دو هفته پس از واقعه خونين پنجم آذر گرگان، در تاريخ 18آذر سال 57 
اداره دوم اطاعات و ضد اطاعات س��تاد بزرگ ارتشتاران به س��اواك كشور، طی نامه 
خيلی محرمانه- اقدام س��ريع- خبر از تشكيل گروه  های چريكی ش��هر های گرگان و 

كردكوی مي دهد و مي نويسد: 
در گرگان دو دسته از افراد مي باشند كه گروه های چريكی تشكيل و 
خود را جهت يك عمليات مسلحانه آماده مي سازند: الف. افراد گروه اول... 
ساح به دست آمده را به وسيله دو اتومبيل... به داخل مناطق مختلف 
جنگلی اطراف گرگان حمل و در آنجا مخف��ی مي نمايند... نامبردگان 
اسلحه  های زيادی به وسيله عوامل خود از طريق مرز افغانستان و گاهی 
از طريق مرز پاكستان وارد مي نمايند. ضمناً عواملی هم در اصفهان دارند 

كه قرار است برايشان اسلحه بياورند...
گروه دوم كه افراد آن ساكن كردكوی گرگان مي باشند... نامبردگان 
به جمع آوری اسلحه پرداخته، ليكن با كمبود پول مواجه شده اند... اين 
گروه عوامل خود را جه��ت ديدن دوره جنگ های تن ب��ه تن و تمرين 

تيراندازی به قم اعزام مي دارند...1 

محرم؛ کاخ برانداز 57 
كشتار مردم بي گناه در واقعه پنجم آذر كه در سرتاسر استان گلستان انعكاس وسيعي 
داشت از يك طرف، و تأثرات ناشي از ش��هادت 14 شهيد و زخمي  شدن بيش از يكصد 
نفر در اين رويداد از سوي ديگر و همچنين خيزش��ي كه از محرم سال 56 در سرتاسر 
كشور و استان گلس��تان ايجاد شده بود، موجب گشت كه مردم مس��لمان به تبعيت از 
حضرت امام)ره(، خود را براي برپايي راستين محرمي  حسيني آماده نمايند. اين تصميم 
در ش��رايطي بود كه مردم گرگان هنوز مجالس عزاداري ش��هداي عزيز خود را به رغم 
ممانعت  هاي مأموران، به صورت مخفيانه در منازل خود برپا مي داشتند و مردم با شركت 
در آن مراسم ياد حماس��ه آفرينان كربا را در اذ هان زنده مي كردند. به همين سبب در 
واقع محرم گرگان از چند روز پيش از آن آغاز شده بود كه عاشوراي آن در حماسه پنجم 
آذر رقم خورده بود. لذا دريافت پيام امام كه ماه محرم را ماه خون بر شمش��ير نام نهاده 
بودند و نيز جو خونباري كه در چند روز پيش به وقوع پيوس��ته بود ش��رايطي را فراهم 

1. آرشيو اسناد شخصی مؤلف. 
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كرد تا روحانيان و مردم، مساجد، تكايا، حسينيه  ها، زينبيه  ها و فاطميه  ها را يكپارچه به 
كانون  هاي شور و حماسه حسينی مبدل كنند و نهضت اسامي  خود را در مسير پيروزی 
نهايی و شكست رژيم پهلوی چنان توسعه و استمرار بخشند كه با آخرين محرم انقاب، 
تومار سلسله پهلوی برای هميشه در هم پيچيده شود.1 جاسوس واحد اطاعات شهرباني 

گرگان در گزارش مورخ 1357/9/7 چنين نوشته است: 
برابر اطاع واصله روحانيان گ��رگان و افراد متظاهر... در نظر دارند در 
ايام ماه محرم تظاه��رات و خونريزي  هاي ناگواري ب��ه وجود آورده كه 

عاشوراي واقعي جلوه نمايد.2 
در اين اثناء پيام روح بخش حضرت امام خمينی از پاريس به ايران و اس��تان گلستان 
می رسد و مردم انقابی منطقه با اطاع از مفاد آن به وجد مي آيند. در اين پيام حضرت 
امام ماه محرم را ماه پيروزی خون بر شمش��ير و نيز ماه حماس��ه، شجاعت و فداكاري 
ناميده و خواستار برگزاری هر چه باشكوه تر مجالس بزرگداشت سرور آزادگان جهان- 
حسين بن علی)ع(- و افشای هر چه بيشتر جنايت هاي رژيم توسط خطبا و علما شده و از 
همه قشرها و طبقات مختلف جامعه خواستند كه برای برچيده شدن نظام شاهنشاهی 

و برقراری جمهوری اسامي  به پاخيزند: 
]محرم[ ماهي كه به نس��ل  ها در طول تاريخ، راه پيروزي بر سر نيزه را 
آموخت، ماهي كه شكس��ت ابرقدرت  ها را در مقاب��ل كلمه حق به ثبت 
رس��اند، ماهي كه امام مسلمين، راه مبارزه با س��تمكاران تاريخ را به ما 
آموخت، ماهي كه بايد مشت گره كرده آزادي خوا هان و استقال طلبان 
و حق گويان بر تانك  ها و مسلس��ل  ها و جنود ابلي��س غلبه كند و كلمه 
حق، باطل را محو نمايد... روحانيون معظم و خطباي محترم و شيعيان 
عالي مقام سيدالش��هدا- عليه الصلواه والس��ام... با اتكا به قدرت الهي، 
ريشه  هاي باقيمانده اين درخت س��تمكاري و خيانت را قطع نمايند كه 
ماه محرم، ماه شكست قدرت  هاي يزيدي و حيله  هاي شيطاني است... 
من شهادت در راه حق و اهداف الهي را افتخار جاوداني مي دانم... من به 
جوانان عزيز و غيوري كه جان خود را نثار راه دوست كرده اند، حسرت 

مي برم.3 

1. غامرضا خاركوهي، گلستان در انقاب، همان. 
2. آرشيو اسناد شخصی مؤلف. 

3. همان. 
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در اين ميان پي��ام آيات گلپايگاني و مرعش��ي نجفي و آقاي ش��ريعتمداري نيز از راه 
رسيد كه ترجمان ديگري از پيام امام بود و ش��ور و حماسه مردم انقابي خطه گلستان 

را افزايش داد. 

دستورات سخت گيرانه استاندار مازندران 
در ش��رايطی كه مردم مسلمان استان گلستان در ش��هر ها و روستا های دور و نزديك 
با تأس��ی از فرامين امام خمينی و علما و مراجع عظام، با دلی پر خون از فجايع مأموران 
رژيم در كشتار مردم بی گناه گرگان در روز پنجم آذر سال 1357 آماده برگزاری مراسم 
تاريخی و شكوهمند محرم مي شدند، آقای سعيد بهادري- استاندار مازندران- در تاريخ 
1357/9/11 يعنی روز اول محرم، با ارسال بخشنامه ای سری به فرمانداری  های تحت 
پوشش از جمله شهر های استان گلستان كه در آن موقع جزء استان مازندران محسوب 
مي شد، دستورات مؤكدی برای كنترل دستجات عزاداری اباعبداهلل الحسين و مقابله با 

حركت  های انقابی مردم در آن ايام صادر نمود كه عبارت است از: 
1. مراقبت دقيق از تأسيس��ات راديو- تلويزيون به منظور جلوگيري 
از تسلط عوامل مخالف و ايجاد خرابكاري در تأسيسات حياتي سازمان 

تبليغاتي كشور و يا انجام تبليغات مضره؛
2. تهيه و اجراي برنامه  هاي جالب مذهبي و تبليغاتي از قبيل مراسم 
سينه زني، نوحه خواني و اجراي مراس��م مذهبي ديگر از جهت سرگرم 
نگهداشتن خانواده  ها و در خال اين برنامه  ها بايد برنامه  هاي آگاه كننده 
و ظريف تبليغاتي كه سبب هوشياري و آگاهي مردم نسبت به حقيقت 

باشد به ترتيب كامله، زيركانه تهيه و اجرا شود؛ 
3. مراقبت دقيق از نقاط حساس و حياتي؛

4. اجراي طرح  هاي دقيق حفاظتي و مراقبت��ي در مورد نگاهداري از 
تأ سيسات آب و برق به منظور جلوگيري از هر گونه قطع يا كاهش ميزان 

برق و قطع آب خصوصاً در شب  ها؛ 
5.  مراقبت دقيق از تأسيسات نفتي و جلوگيري از هر گونه اعتصاب و 

كم كاري؛ 
6. جلوگيري از حركت دس��تجات ع��زاداري در خيابان ه��ا و معابر و 

ممانعت از الحاق گروه هاي مختلف به يكديگر؛
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7. ممانعت از برگزاري مجالس در مساجد بزرگ و يا گنجايش زياد در 
نواحي حساس؛ 

8.  متفرق كردن جمعيت  هاي حاضر در مجالس بعد از اتمام مجالس 
براي جلوگيري از پيوستن آنها به يكديگر؛ 

9.  ممنوع المنب��ر نم��ودن وعاظ مح��رك و اخالگر شناخته ش��ده و 
جلوگيري قطعي از سخنراني آنها در ايام محرم و صفر؛ 

10. دس��تگيري و بازداشت كس��اني كه در مجالس س��خنراني  هاي 
تحريك آميز مي نمايند؛

11. اعزام و گش��ت زني گروه هاي نظامي  و پليس��ي در بازار به منظور 
ممانعت از تحريك افراد آشوبگر و جلوگيري از تعطيلي بازار و خيابان ها؛
12. جلوگيري از هرگون��ه اجتماعات خياباني و انج��ام مراقبت  هاي 
الزم به منظور كنترل عبور و مرور ا هال��ي در روز هايي كه احتمال بروز 

تحريكات وجود دارد؛
13. اقداماتي در جه��ت تخليه خيابان ها از اتومبيل  هاي پارك ش��ده 
به خصوص در ايام س��وگواري تاس��وعا و عاش��ورا و توقف اتومبيل  ها و 

اتوبوس  هاي شركت واحد اتوبوسراني در ايام مذكور به عمل آيد؛ 
14. از حركت موتورسيكلت، وانت بار، اتومبيل  هاي پارك و دوچرخه 

در ايام مذكور جلوگيري به عمل آيد؛
15. مواد غذايي و س��وخت مورد نياز ا هالي تأمين و براي جلوگيري از 
بروز كمبود تنگنا هاي احتمالي از كليه امكانات محلي بهره برداري شود؛ 
16. گشت زني نيرو هاي انتظامي  در نقاط مختلف شهر براي شناسايي 
خرابكاران و خنثي كردن اقدامات تروريستي و خرابكاري گسترش يافته 
و نس��بت به دس��تگيري و خارج نمودن عناصر مح��رك از صحنه  هاي 

تحريك و تجمع اقدام گردد؛ 
17. از صاحبان مجال��س روضه خواني و س��وگواري و متوليان اماكن 

مذهبي و وعاظ تعهدات كافي اخذ شود.1 
به دنبال اين بخشنامه فرمانداری  های مختلف استان گلستان به سرعت جلسه شورای 
تأمين شهر را تشكيل دادند و بر اساس دستورات استاندار، تصميمات سري برای برخورد 

1. همان. 
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شديد با مردم مبارز اتخاذ نمودند كه خاصه تصميمات مورخ 57/9/11 شورای تأمين 
شهر گرگان به اين شرح مي باشد: 

در مورد حفاظت نقاط حياتي حساس ش��هر گرگان خصوصاً راديو- 
تلويزيون- مخابرات- تأسيسات آب- در وهله اول به مديران مربوط به 
وسيله آقاي فرماندار توجه داده شود تا از كليه امكانات خود به خصوص 
با توجه به طرح س��پنتا و طرح  هاي حفاظتي و مأمورين واحد خدمات 
عمومي  كه در اختيار دارند نس��بت به حفاظت تأسيسات مربوطه اقدام 
نمايند. ضمناً ش��هرباني با توجه ب��ه اينكه نقاط حس��اس تماماً تحت 
حفاظت پاس  هاي ثابت يگان هاي ارتشي نمي باش��د، در شرايط فعلي 
امكان مراقبت  هاي 24س��اعته و گم��اردن ني��روي انتظامي كافي و به 
طور ثابت را ندارد و تقاضاي تقويت پرس��نل يگان ارتش��ي را به منظور 
حفاظت نقاط فوق دارد... به صاحبان مجلس عزاداري ضمن اخذ تعهد، 
توجه و تذكر الزم داده ش��ود تا از وعاظ خواسته شود كه از نحوه عنوان 
كردن مطالب تحريك آميز خودداري و صرفاً در مسائل مذهبي صحبت 
نمايند... در م��ورد بند دهم ش��هرباني و ژاندارم��ري در صورت مواجه 
شدن با مورد ش��صت، به دستگيري و بازداشت س��خنراني كه سخنان 
تحريك آميز عنوان نمايد اقدام خواهد نمود... ب��ا توجه به واقعه پنجم 
آذرماه جاري و مراسم دهه اول محرم و كمبود محسوس نيرو از شوراي 
تأمين استان درخواست شود كه مأموريت نفربر زرهي تا 25آذرماه 57 

تمديد و در اختيار شهرباني گرگان باشد.1 
در چنين اوضاع سخت گيرانه اي، مردم محرم حسيني را آغاز كردند و با آگاهي گسترده 
و عميق نسبت به آرمان هاي حق طلبانه امام حسين)ع( و يارانش، آخرين روز هاي عمر 
حكومت 2500ساله شاهنشاهي را مبدل به عاشورايي ديگر در پايان قرن بيستم كردند: 
اين انقابی را كه مي بينيد حس��ينی است، از رهبری آيت اهلل خمينی 

است، در مكتب او، اين نوشته: يا مرگ و يا آزادی )حسين( 
مردم به پاخيزيد در اين راه، تا سرنگون سازيم رژيم خائنين را، مكتب 

او، اين نوشته: يا مرگ و يا آزادی )حسين(.
عاوه بر اين ساواك نيز كه از آمادگي مردم انقابي براي برپايي قيام حسيني به وحشت 

1. همان. 
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افتاده بود، با صدور بخشنامه ای محرمانه در تاريخ 57/9/14 به كليه مراكز خود از جمله 
ساواك  های گرگان و گنبد، از آنها خواست تمام امكانات خود را برای مقابله با مبارزات 
انقابی مردم در ماه محرم بسيج نمايند و مانع از سياسی شدن محرم و اقدامات ضد رژيم 
در هيئت ها و مراس��م عزاداری  گردند و نيز از تعطيلی بازار و ادارات دولتی و مؤسسات 

عمومي  جلوگيری نمايند: 
عناصر برانداز و قش��ريون مذهبي به خصوص با اس��تفاده از موقعيت 
خاص ماه  هاي محرم و صفر درصدد اخال در نظم عمومي  و فلج كردن 
مؤسسات و سازمان هاي دولتي و ملي هس��تند. به منظور مقابله با اين 
عناصر وظايف خاصي را به عهده داريد كه بايد با نهايت دقت و پشتكار 
و با اس��تفاده از جميع امكانات در اجراي آن تاش كنيد. علي هذا كليه 
عوامل نفوذي و همكاران و دوس��تان و پرس��نل و همچنين معتمدين 
و متنفذين محلي و سردس��ته  ها و رؤس��اي هيئت  هاي مذهبي را كه با 
بلوا و آش��وب مخالف هستند شناس��ايي و س��پس آنها را بسيج نماييد 
كه مجالس عزاداري خود را با نظم و بدون توس��ل افراطيون مذهبي به 
دادن ش��عار هاي ضد ملي و ميهني برگزار نمايند و چنانچه هيئت  هاي 
سيار عزاداري ترتيب مي دهند كوش��ش كنند كه با همكاري مأمورين 
انتظامي  نظم اين دسته  ها حفظ شود و از ماهيت عزاداري خارج نگردد 
و رنگ سياسي به خود نگيرد. عوامل نفوذي و همكاران ]و[ افراد مصلح 
به خصوص بايد توجيه ش��وند ك��ه با منطق قوي، صاحب��ان مجالس و 
سردسته  ها را با حفظ نظم قانع و وادار كنند. اين عوامل مردم و گروه ها را 
تا آنجا كه مقدور است در برابر تحريكات مخالفان توجيه و ارشاد سازند 
كه فريب تبليغات عناصر خرابكار را كه جز اتاف وقت و سرمايه مملكت 
هدفي ندارند نخورند. اين راهنمايي در زمينه جلوگيري از تعطيلي بازار و 
ادارات دولتي و مؤسسات ملي نيز اعمال گردد. نتيجه اقدامات را مستمراً 

گزارش نماييد.1 

خروش مردم در تاسوعا و عاشورا 
يك عاشورا، اگر آن طور كه مي بايس��ت و ائمه طاهرين نظر داش��ته اند برگزار گردد، 

1. فرازهايي از تاريخ انقاب به روايت اسناد ساواك و امريكا، تهران، وزارت اطاعات، 1368. 
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بس است كه سرنوشت ملت  هايی را عوض كند1 و به راستی نيز چنين است و عاشورای 
سال 57 ملت ايران و مردم استان گلس��تان اين گونه بود؛ عاشورايی كه مردم شهر ها و 
روستا های كوچك و بزرگ منطقه را دگرگون و سيمای واقعی عاشورای سال 61قمری را 
به نمايش گذاشت. به ويژه آنكه در گرگان چند روز قبل از محرم، عاشورای واقعی تازه ای 
با خون ش��هيدان بی گناه پنجم آذر به نمايش درآمده بود كه مردم سراسر اين منطقه 
را شديداً متأثر كرد. نگارنده از نزديك ش��اهد بود كه حتي در يكی از روستا های استان 
گلستان، محرم سال 57 يك عاشورای واقعی بود. عاشورايی كه تا آن زمان كسی نديده 
بود. هر شب حركت دس��ته هاي عزاداري و نوحه خوانی توأم با شعار های مرگ بر شاه، 
درود بر خمينی، نهضت ما حسينيه- رهبر ما خمينيه و... در فضای منطقه موج مي زد. 

در محرم سال 57 در شهر ها پاسبان ها و ساواكی  ها مراسم عزاداری محات شهر های 
مختلف استان گلستان را تحت نظر داشتند و ژاندارم  ها و خبرچين  های شاهدوست آنها 
و نيروی پايداری برنامه  های روستا ها را كنترل مي كردند، ولی هيچ يك نتوانستند مانع 
از طوفان نهضت امام خمينی در ماه محرم شوند. از چند روز قبل همه مراجع اسام به 
ويژه حضرت امام، يگانه رهبر نهضت اسامي  مردم ايران، براي برگزاری هر چه باشكوه تر 
مراسم عزاداری محرم تأكيد نموده بودند و مردم را به بهره برداری هر چه بيشتر از فضايل 
قيام ضد استبدادی و ظلم ستيز امام حسين)ع( ضد يزيد زمان- محمدرضاشاه- توصيه 
كرده بودند. چنانكه حتی ژاندارمری در تاريخ 57/9/21 به ساواك گنبد گزارش كرد سه 
زن تعليم ديده كه از قم وارد شده اند، در اوايل ماه محرم سال 57 در شهر های مينودشت 

و گاليكش برای زنان سخنرانی ضد حكومتی مي كنند و به آنها مي گويند: 
زير چادرتان اس��لحه و كارد حمل كنيد و به مأمورين نزديك شويد و 
آنها را مورد حمله قرار دهيد چون مأمورين به زن��ان كاری ندارند، اگر 

مبارزه نكنيد شوهرانتان كشته خواهند شد.2 
اما رژيم كه از فرا رسيدن تاسوعا و عاشورای حس��ينی و اوج گيری اعتراضات مردمي  
در قالب عزاداری محرم به وحش��ت افتاده بود 5 روز زودتر يعنی در صبح روز پنجشنبه 
57/9/16 شورای تأمين شهر گرگان را تش��كيل داد كه مفاد و تصميمات متخذه نشان 
مي دهد كنترل اوضاع داخل اس��تان از دست مأموران خارج ش��ده بود و در برابر توفان 
انقاب به عجز و زبونی افتاده بودن��د. چون آنها ديگر پی برده بودن��د كه در چنين روز 

1. محمدرضا حكيمی، تفسير آفتاب، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسامي، ص267. 
2. آرشيو اسناد شخصي مؤلف. 
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باش��كوهی خون مردم به جوش مي آيد و آنچنان س��يل جمعيت به راه مي افتد كه در 
صورت لزوم هيچ نيروی شاهنشاهی نه شهربانی، نه س��اواك و نه ژاندارمری رژيم قادر 

به مقابله و كنترل آنها نيست. در قسمتي از اين صورت جلسه سري چنين آمده است:
رئيس س��ازمان اطاعات و امنيت گرگان اظهار داشتند به قرار اطاع 
ممكن است در روز هاي تاسوعا و عاش��ورا عده اي از متعصبين مذهبي 
و عناصر اخالگر و منحرف وابس��ته به احزاب جمعيت  هاي سياسي به 
تهران عزيمت و در آنجا دست به تحريكات و اخال نظم بزنند. به منظور 
جلوگيري از رفتن عناصر مزبور به تهران پيشنهاد مي نمايد كه شوراي 

تأمين در اين زمينه بررسي و تصميم مقتضي اتخاذ فرمايند. 
نظريه ش��ورا: اعضاي ش��وراي تأمين به اتفاق آرا نظ��ر دادند با توجه 
به اينكه ژاندارمري طبق دس��تورات صادره از اس��تان توصيه الزم را به 
واحد  هاي تابعه پليس راه نموده است، در اين باره توجه و تأكيد بيشتري 
بش��ود كه حتي المقدور از رفتن اين قبيل مس��افرين به تهران به نحو 
مقتضي جلوگيري شود و ضمناً شهرباني نيز در همين مورد توجه و تذكر 
الزم به صاحبان بنگاه  هاي مسافربري ميني بوس داران و اتوبوس داران 
خواهد داد و نيز به طريق مقتضي به وسيله فرماندار به معتمدين محلي 
در اين باره توجه داده ش��ود و در اين مورد ني��ز از همكاري معتمدين و 

محترمين محل استفاده شود.1
به رغم سخت گيری  های رژيم شاه مردم شهر ها و روستا های مختلف استان گلستان، 
مراسم تاسوعا و عاشورای حسينی را با شكوه بی نظيری برگزار كردند. يكی از هيئتی  ها- 

سيد صادق مير حيدری- مي گويد: 
ايام محرم در گرگان پليس جلوی عزاداری را گرفته بود و ش��ب نهم 
محرم، شب تاسوعا چون دس��ته  های مختلف عزاداری از جمله هيئت 
پيروان مكتب حس��ين كه ما اعام كرده بوديم م��ردم بيايند و پليس 
هم مطلع شده بود و در آن شب در خيابان ش��هيد رجايی ايستاده بود 
و موضع گرفته بود، وقتی از حس��ينيه مكتب حسين بيرون آمديم و به 
خيابان شهيد رجايی وارد شديم، اينها ش��روع كردند به ر ها كردن گاز 
اشك آور و تيراندازی و آن شب سه يا چهار نفر مجروح شدند... ولی آن 

1. همان. 
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ش��ب تظاهرات ما را متفرق كردند. تا اينكه به عاش��ورا رسيديم. مردم 
روز عاشورا را خيلی باشكوه برگزار كردند، به طوری كه شايد چند صد 
هزار نفر آن روز در گرگان ش��ركت داشتند. آن روز از چهارراه ميدان به 
طرف خيابان سرخواجه و فلكه سرخواجه و خيابان پنجم آذر رفتيم. روز 
تاسوعا آنچنان برنامه ای نبود ولی روز عاشورا را مردم مسلمان و حسينی 
هر چه باش��كوه تر برگزار كردند. وقتی به فلكه كاخ كه در آنجا مجسمه 
رضاخان بود رسيديم، عده زيادی از سرباز ها از آنجا محافظت مي كردند 
و مسلح به طرف مردم ايس��تاده بودند، با اين وجود وقتی مردم به آنجا 
رسيدند شعار مرگ بر ش��اه را با صدای بلند تكرار كردند. آن روز حتی 
اگر مردم حمله مي نمودند مي توانس��تند مجسمه شاه را پايين بكشند، 
ولی مسئولين تظاهرات اجازه ندادند. بعد تظاهرات ادامه يافت به طرف 
فلكه گرگان پارس، كه وقتی به آنجا رسيديم تمام چهار خيابان اطراف 
فلكه مملو از جمعيت بود و آنجا بلندگو نصب شده بود كه من يك شعری 
راجع به سرنگونی حكومت پهلوی خواندم و مردم با صدای بلند جواب 
مي دادند. بعد هم آقای آيت اهلل نورمفيدی سخنرانی كردند كه نزديك 
ظهر تمام شد. واقعاً مراسم و تظاهرات بسيار بزرگی بود و تا آن موقع در 

گرگان بی سابقه بود.1 
البته مرحوم آيت اهلل سيد حبيب اهلل طاهری به نگارنده گفت: 

روز عاشورای س��ال 57 كه تظاهرات از چهارراه ميدان به طرف فلكه 
كاخ و بعد به فلكه گرگان پارس2 انجام شد، من در آنجا سخنرانی كردم. 
هدف از اين تظاهرات در آنجا هم اين بود كه افراد بی تفاوت آن منطقه 

بيدار شوند.3 
ساواك گرگان طي گزارش خيلي محرمانه مورخ 57/9/20 با موضوع »تظاهرات ضد 

ملي روز عاشورا در گرگان« خطاب به ساواك مازندران مي نويسد: 
به دنبال اعاميه دولت مبني بر آزادي حركت دس��تجات عزاداري در 
گرگان و دعوت  هايي كه توسط روحانيون مخالف از قبيل سيد حبيب اهلل 

1 .خاطرات سيد صادق ميرحيدری در مصاحبه با مؤلف. 
2. محله گرگان پارس از محات اعيان نشين شمال شهر گرگان بود كه متأسفانه تا آن زمان اهالي آنجا در مبارزه 

عليه شاه فعال نبودند. 
3. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 
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طاهري و سيد كاظم نورمفيدي از ا هالي گرگان و روستا ها به عمل آمد و 
با توجه به روز عاشورا كه معموالً دستجات عزاداري از روستا ها به گرگان 
مي آيند، در اين روز نيز تعداد كثيري از ا هال��ي زن و مرد ابتدا در محله 
سرچشمه و ميدان عباسعلي گرگان اجتماع و بعداً در مورد عنوان و دادن 
شعار هاي بين روحانيون اختاف بود تا اينكه باالخره با توجه به اينكه در 
مسير حركت اين دس��ته مأمورين انتظامي  وجود نداشتند جمعيت در 
مسير راه خود به دادن شعار مضره و نيز نوشتن شعار هايي عليه پليس 
به مضمون اينكه )كشتن پاسبان واجب است( مي پردازند و در تظاهرات 
روز قبل ]19آذر روز تاسوعا[ هم سيد كاظم نورمفيدي ضمن صحبت به 
جوانان اظهار مي دارد كه تعدادي از سربازان فرار كرده اند الزم است به 
جهت اينكه شناخته نشوند جوانان هم سر خود را بتراشند و در تظاهرات 
روز مزبور در چند نوبت بين جمعيت پاكارد هاي داس و چكش1 حمل 
و تعدادي اعاميه كمونيس��تي هم پخش مي گردد2 و نيز اعاميه آيات 
ثاثه بين مردم پخش و خوانده مي شود... در اين تظاهرات از روحانيون 
طراز اول آقايان سيد سجاد ]علوي[- ]سيد علي[ رئيسي- ]محمدرضا[ 

ميبدي حضور نداشتند...3
اما شب عاشوراي س��ال 57 در شهرستان علي آباد كتول ش��بي به راستي عاشورايي 
بود؛ زيرا در آن شب در حالي كه عده اي از ياران خميني كبير  مشغول ساخت بمب  هاي 
دس��تي بودند تا عليه رژيم يزيدي پهلوي به كار گيرند، ناگهان با انفج��ار يكي از آنها، 

عباسعلی زنگانه شهيد و عده اي هم مجروح شدند. به گفته دكتر الياس نادران: 
در محرم س��ال 57 كه حركت ه��ای انقابی خيلی تند ش��د و غير از 
تجمعات در مساجد، تظاهرات جمعی و خيابانی هم در سطح شهر اتفاق 
افتاده بود، از لشكر سی گرگان تعداد زيادی نيرو برای سركوب و ايجاد 
وحشت در مردم به علي آباد كتول فرس��تادند. اينها شب سوم يا چهارم 

1. آرم داس و چكش مربوط به كمونيست ها است و مردم مسلمان مخصوصاً در شهرهای كوچكی مثل گرگان 
نسبت به اين گونه تابلوها در مجالس خود آن هم در روزهای تاسوعا و عاشورا حساسيت نشان می دادند و ممانعت 
می كردند. لذا به احتمال قريب به يقين آن عامت مربوط به سازمان مجاهدين خلق بوده كه با سالوسگری خود را 

مذهبی جا می زدند و در گرگان هم نفوذ زيادی داشتند. 
2. پليس عادت داشت كه در گزارش هاي خود به مبارزات اسامي  همواره رنگ كمونيستي بدهد، حتي تظاهرات 

روز عاشورا را! 
3. آرشيو اسناد شخصی مؤلف. 
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محرم بود كه در خيابان های ش��هر آمدند و بر شهر مسلط شدند و برای 
رعب و وحشت مردم بی اغراق 3، 4هزار تير شليك كردند. آن شب، شب 
خيلی سختی بود. برای همين بچه  ها تصميم گرفتند كه مواد منفجره 
سنگين تری- قوی تر از بمب های صوتی- را برای مقابله با مأموران آماده 

كنند. 
از طرف ديگر هم اطاعاتی به دوستان ما رسيده بود كه رژيم بنا دارد 
كه در عاشورای سال 57 يك كشتار جدی از مردم شهر علي آباد كتول 
بكند و ورود و نحوه عملكردشان هم نشان مي داد كه اينها واقعاً تصميم 

جدی برای سركوب دارند. 
ما در واقع از شب چهارم- پنجم محرم كار های مربوط به تهيه نارنجك 
دستی را به طور جدی انجام داديم. بعد از ريخته گری نارنجك دستی  ها، 

مجموعاً تا شب عاشورا 50 تا را درست و آماده كرديم. 
ولی هنوز مواد منفجره باقی بود كه شب عاشورا من و شهيد عباسعلی 
زنگانه كار پر كردن نارنجك ها را انجام مي داديم. نصفه  های ش��ب بود 
كه صدای شعار دادن ملت در دفاع از حضرت امام و عليه رژيم مي آمد. 
فضای شهر به حمداهلل فضای خوبی بود. بعد شهيد عباس به من گفت 

مردم ديگر راهی را كه انتخاب كرده اند برنمي گردند. 
ساعت دوازده، يك شب بود كه ايشان رفت خوابيد و دوتای ديگر مانده 
بود كه من داش��تم پر مي كردم كه فكر مي كنم آخرين نارنجك دستی 
بود كه جرقه ای خورد و بافاصله انفجار صورت گرفت. چون در دس��ت 
خودم بود دست و صورت و پا و فك و حنجره ام آسيب ديد و مرا پرت كرد 
سمت پنجره اتاق كه از شدت قدرت انفجار قاب پنجره هم كنده شد و 
يكی از تركش ها فك مرا شكست و جدا كرد و من از هوش رفتم و عباس 

هم به شهادت رسيد.1
در مورد اين واقعه ساواك در گزارش خود نوشته: 

حدود س��اعت 20 روز 57/9/20 )2537 شاهنشاهی( انفجار در يكی 
از منازل مسكونی بخش علي آباد كتول- شهرستان گرگان- كه متعلق 

1. مصاحبه مرتضی ميردار با نامبرده توس��ط مركز اسناد انقاب اسامی، جلس��ه چهارم، ص10 و11 با اندكی 
ويرايش و تلخيص. 
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به شيخ عبدالنبی احمدی )واعظ قش��ری و اخالگر كه اخيراً بازداشت 
شده( و در اجاره ش��خصی به نام منوچهر نظری )از مظنونين به انجام 
فعاليت های ضد امنيتی منطقه( بوده رخ داده... تحقيقات پيرامون علت 

انفجار ادامه دارد... مراتب به نخست وزيری اعام گرديده است.1 

آخرین روز های دولت نظامي  
آخرين روز های دولت نظامي  ش��اه توأم با درماندگی و سردرگمي  مي گذشت. هر روز 
ترفند س��خت گيرانه ای را اعمال مي كردند كه موجب باال رفتن خشم و خروش بيشتر 
مردم مي شد. به طور مثال در جلسه شورای تأمين شهرستان گنبدكاووس كه در ساعت 
5 عصر مورخ 21آذر س��ال 57 در محل دفتر رئيس شهربانی اين شهر و با حضور كاظم 
اكبری فرماندار، جهانگيری رئيس ساواك، سرهنگ ديده ور رئيس مرزبانی درجه يك 
اترك، سرگرد خوشكار رئيس شهربانی، سروان ابراهيمي فرد فرمانده گرو هان ژاندارمری 
گنبدكاووس و س��روان ابراهيمي پور فرمانده گرو هان ژاندارمری شاهپسند )آزادشهر( 
تشكيل شد نام ده ها نفر از افراد مبارز شهر های گنبد، مينودشت، كاله، گاليكش، راميان 
و آزادشهر را به عنوان »محركين و عاملين اصلی وقايع اخير« در منطقه، معرفی نمودند 
و از شورای تأمين استان مازندران خواستند تا برای آرامش منطقه! با دستگيری و اعزام 

آنان به ساواك ساری موافقت نمايند.2 
در چنين شرايطی بود كه نخست وزير- ارتش��بد غامرضا از هاری- با صدور بخشنامه 
جديدی در تاريخ 57/9/23 خطاب به كليه وزارتخانه  ها، سازمان ها و شركت های دولتی، 

بر شدت عمل نسبت به كارمندان اعتصابی تأكيد نمود: 
اعتصاب ها و كم كاری های بعض��ی از كارمندان و كاركنان در برخی از 
دستگاه و سازمان ها و بخش های دولت در ماه های اخير كه ابتدا تحت 
عنوان خواسته  های صنفی و رفاهی صورت گرفته است سبب اختال در 
قسمتی از عرضه خدمات اداری، اجتماعی و فنی جامعه شده و زيان های 
بالنس��به عظيمي  را در زمينه مالی، اقتصادی و خصوصاً توليدی به بار 
آورده و ناراحتی و نارضايی مردم را هم باعث ش��ده است. دولت ابتدا به 
اين اميد كه قبول درخواست  های اوليه موجب آن خواهد شد كه افراد در 

1. آرشيو اسناد شخصي مؤلف. 
2. همان. 
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مقابل ازدياد حقوق و دستمزد و مزايای ديگر با كار بهتر و بيشتر درصدد 
جبران بار سنگينی برمي آيند كه اين افزايش  ها به دوش ملت مي گذارد، 
تقريباً همه تقاضا ها را تا حد امكان پذيرا شد. اما متأسفانه اعتصاب ها و 
كم كاری ها نه تنها پايان نيافتند بلكه گروه هايی خاص درصدد برآمدند 
اين وسيله را در جهت مقاصدی ديگر به كار برند... تا آنجا كه با قطع نفت 
و گاز و بنزين و خاموش ساختن برق و عدم انجام پاره ای امور اداری كه 
مستلزم تأمين رفاه عموم است زندگی عمومي  را مختل ساخته اند... لهذا 

اجرای مقررات زير را موكداً متذكر مي شود: 
1. وزرا و مسئوالن هر دستگاه مكلف اند قوانين و مقررات استخدامي  را 
با نهايت و دقت و امانت در دستگاه  های تحت تصدی خود به مورد اجرا 
گذارند تا با هر كس بر اس��اس روش��ی كه در خدمت گزاری به جامعه و 

مردم دارد متقابًا عمل شود.
2. اختيارات اداری تا حد امكان در موارد ضروری به مديران رده  های 

مختلف تفويض و بر اجرای صحيح آنها نظارت دقيق به عمل آيد.
3. چون حقوق و دستمزد و مزايا كه از بودجه عمومي  پرداخت مي شود 
متعلق به جامعه و مردم اس��ت، لهذا دولت حق ندارد در مقابل بيكاری 

پولی تحت هيچ عنوان بپردازد و به كم كاری  ها نيز اضافه كار دهد. 
4. از اين تاريخ به بعد ه��ر يك از كاركنان دولت س��ر كار خود حاضر 
نشوند و يا با حضور در محل، كاری انجام ندهند و يا كم كاری كنند، وزرا 
و يا ساير مقامات مسئول مكلف اند با اس��تفاده از مقررات مربوط آنها را 

بر كنار سازند. 
5. كار هر دس��تگاه و ميزان بازدهی و ثمربخشی آن در قبال هزينه ای 
كه به بودجه تحميل مي شود بايد در زمان های متناسب ارزيابی شود و 

پرداخت هرگونه مزايا بر اساس آن صورت گيرد.
6. محركين و عامان اخال در نظم عمومي  به هر صورت بايد وسيله 
مأموران انتظامي  جلب ش��وند تا در مراجع ذی صاح مورد بررسی قرار 

گيرند. 
انتظ��ار دارد همه مدي��ران امور عموم��ي  و همه آنها كه مس��ئوليتی 
اجتماعی و انسانی بر عهده دارند در اين برهه از زمان با شناخت حقايق 
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امور وظيفه اجتماعی خويش را علی رغم همه مش��كات با شجاعت و 
خردمندی انجام دهند و به خاطر هدف خدمت به جامعه از سنگينی بار 

مسئوليت و حتی از كارشكنی و تهمت  ها نهراسند.
اما مردم مبارز استان گلستان اعتنايي به اين گونه دستورات نداشتند، چنانكه پس از آن 
موج فزاينده تحصن  ها و اعتصابات روز به روز بيشتر شد، به طوري كه همه مراكز وابسته 

به دولت را فرا گرفت و اين روند تا پيروزي انقاب ادامه يافت. 
در اين مي��ان در حالی كه آتش انقاب اس��امي  هر روز ش��عله ورتر مي ش��د و روند 
پيروزی  های مردم س��ير صعودی خود را طی مي كرد ناگهان س��اواك، ت��ازه از خواب 
خرگوشی بيدار شد و به فكر كش��ف علل نارضايتی مردم از دولت شاهنشاهی افتاد. به 
همين سبب ساواك مركز طی بخش��نامه ای خيلي محرمانه در تاريخ 57/9/30 درباره 
»لزوم شناخت نارضايتی  های عمومي  و انعكاس هر گونه اخبار و اطاعات مربوطه به آن 
مركز«، از مراكز مختلف خود در سراسر كشور از جمله گرگان و گنبد خواست با كنكاش 
و تحقيق كارشناسانه به كشف ريش��ه  های نارضايتی مردم بپردازند و در هر هفته يك 
بار گزارش آن را به مركز ساواك كشور ارسال نمايند. در حالی كه همه مي دانند وجود 
و عملكرد وحشيانه خود س��اواك در طول حيات حدود 20ساله خود يكی از مهمترين 
علل نارضايتی مردم عليه رژيم پهلوی محسوب مي ش��ود؛ اما مسئوالن ساواك دنبال 
عوامل ديگر مي گشتند كه اين هم فريبكارانه بود. چون ديگر خيلي دير شده بود و كار از 
اين حرف ها گذشته بود و در آن زمان مردم انقابی به كمتر از سقوط رژيم شاه رضايت 

نمي دادند.1 
در قسمتی از بخشنامه مذكور چنين مي خوانيم: 

با توجه به اينكه چند ماه از صدور بخشنامه پيروي مي گذرد و انتظار 
مي رود با امعان نظر به اهميت هدف نارضايتي  هاي عمومي  در ش��رايط 
حس��اس فعلي كش��ور س��ازمان اطاعات و امنيت آن منطقه هر گونه 
نارضايتي و ناراحتي ا هالي حوزه مس��ئوليت خود را مس��تمراً گزارش 
نماين��د تا ضمن بررس��ي و تجزي��ه و تحليل الزم به اطاع مس��ئولين 
مملكتي رس��انيده ش��ود. معهذا تاكنون به جز در برخي موارد، آن هم 
خيلي جزئي از تعدادي از سازمان ها گزارش جالب توجهي در اين مورد 
به ستاد واصل نشده اس��ت. با در نظر گرفتن اينكه همگامي  بسياري از 

1. غامرضا خاركوهي، گلستان در انقاب، همان.  
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طبقات متوسط اجتماع و كاركنان بيشتر مؤسسات دولتي و... در جريان 
اخالگري  ها و اغتشاشات اخير كه ناشي از نارضايتي آنان از وضع گراني 
ارزاق عمومي ، شهرداري، برق، آب، تلفن، راه، مخابرات، بهداري، بيمه 
درماني، بس��تن عوارض و مالي��ات گوناگون، كمبود حق��وق و درآمد، 
ناهماهنگي وضع اس��تخدامي  ادارات، سوءاس��تفاده دس��ت اندركاران 
امور جاري هر محل، تبعيض، پارتي ب��ازي و زد و بند با مقامات محلي، 
اعمال نفوذ افراد سرشناس محلي و غير محلي به نفع عده اي محدود و 
در بسياري موارد به حساب نياوردن مردم تشخيص داده شده، ساواك 
مأموريت يافته كه به نحو مقتضي با كسب اخبار الزم، علل و ريشه اين 
نارضايتي  ها را پيدا و به عرض مقامات عاليه برساند. در انجام اين وظيفه 
هدف نارضايتي  هاي عمومي  از اهداف درج��ه اول اين اداره كل تعيين 
شده است. بنابراين به فرموده تيمسار رياست ساواك بار ديگر اهميت 
وقوف و آگاهي از نارضايتي  هاي هر شهرستان و تهيه و ارسال گزارشات 
الزم در اين زمينه را يادآوري و مراتب زير اباغ مي گردد. خواهش��مند 
است دستور فرماييد كليه كادر آن سازمان را توجيه و نتيجه را به موقع 

و مستمراً اعام دارند: 
1. با توجه به تحقيق و تبديلي كه در گذشته در هدف نارضايتي  هاي 
عمومي  داده ش��ده چنانچه به خدمت منابع اين ه��دف خاتمه داده اند 
سريعاً نسبت به نشان كردن و پيش��نهاد استخدام منابع جديد كه با در 
نظر گرفتن اهميت هدف، كانديدا بايس��تي از لحاظ بينش اجتماعي و 
آگاهي به مسائل منطقه و خصوصاً نارضايتي ا هالي... اقدام نمايد بديهي 
است در صورت شايستگي كانديدا پيشنهاد مقرري نيز بامانع خواهد 

بود.
2. از بين رهبران امنيت داخلي آن س��ازمان ف��ردي كه داراي قدرت 
بررسي و روحيه كنكاش، عاقه مند به پي گيري الزم جهت جمع آوري 
و انعكاس مسائل نارضايتي عمومي  مردم باش��د انتخاب و به اين هدف 
اختصاص تا تحت نظر سلسله مراتب عملياتي مربوط و راهنمايي و ارشاد 
رياست آن س��ازمان بدون هر گونه اغماض و رعايت دوستي و معاشرت 
با افراد انجام وظيف��ه نمايد. ضمن��اً حتي االمكان از وج��ود كارمندان 
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ساير قسمت ها نيز در صورت دسترس��ي به اخبار و اطاعات مربوط به 
نارضايتي هاي عمومي  استفاده شود. 

3. من بعد بايستي مسائل نارضايتي عمومي  ا هالي هر منطقه، با در نظر 
گرفتن درجه اولويت و در هر زمينه كه باشد به طور جداگانه هر دو هفته 

يك بار بدون تأخير گزارش شود. 
4. ع��اوه ب��ر اي��ن براب��ر بخش��نامه 67138/ 326- 11/9/ 46 
نارضايتي  هاي��ي كه جنبه صنف��ي دارد به بخش  هاي س��تادي ذي نفع 
ارسال مي گردد، يك نسخه از هر گزارش را نيز به عنوان گيرنده به بخش 

348 ارسال دارند. 
5. هر گونه اش��كال و ايرادي كه در راه انجام اي��ن وظيفه وجود دارد 

مشروحاً و با ذكر داليل اعام تا بررسي و اقدام الزم به عمل آيد.1 
نظام شاهنشاهی پهلوی در آن زمان دشوارترين روز های حياتش را سپری مي كرد؛ به 
ويژه كه نيمي  از حكومت دوماهه از هاری مصادف با خروش مردم در ايام محرم حسينی 
بود كه ب��ه اين مناس��بت راهپيمايی  ها و اعتراضات مردم در همه ش��هر ها و روس��تا ها 
گس��ترش يافت به طوری كه دامنه مخالفت  ها تا مغز اس��تخوان سيستم امنيتی رژيم 
رسوخ كرده بود. دستگاه های دولتی مختل ش��ده بودند، كارمندان اعتصاب و كم كاری 

1. فرازهايی از تاريخ انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك و امريكا، همان. 
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مي كردند، وزرا درمانده شده بودند، ساواك رو به موت بود، ارتش در ترديد به سر مي برد 
كه در مسائل داخلی جانب مردم را بگيرد يا طرف رژيم و يا اينكه بی طرف بماند. به ويژه 
آنكه بسياری از نظاميان ارتش- به جز رده  های فرماندهی- تمايلی به مقابله با قيام مردم 
نداشتند و از جنايت هاي پنجاه ساله پهلوي  ها ناخرس��ند بودند. حتی »سازمان نيروی 
پايداری« كه زير نظر ژاندارمری بود و نيرو های روستايی شاهدوست را برای جاسوسی 
و مقابله با قيام م��ردم آموزش مي داد و آنها را مس��لح مي كرد، در اي��ن روز ها به خاطر 
اوج گيری انقاب اسامي  و بی اثر شدن نقش اين سازمان و گرايش بسياری از نيرو های 

پايداری به سوی انقاب، در تاريخ ششم دی ماه سال 57 به فرمان شاه منحل شد. 
در واقع يكی از مهمترين پيامد های مبارزات محرم سقوط دولت نظامي  از هاری بود.1 
در اين ميان شاه كه از همه رنجورتر و شكسته تر شده بود، در حال رايزنی برای معرفی 

مهره ای جديد به عنوان نخست وزير، به جای از هاری پير و فرتوت بود. 
در اس��تان گلس��تان مردم انقابی مثل هر جای كش��ور، يكپارچه به پاخاسته بودند. 
حوادث خونين شهر های مختلف اين استان مخصوصاً علي آباد كتول، گرگان، گاليكش، 
گنبد و بندر گز و نيز دسته  ها و راهپيمايی  ها و شعار های كوبنده محرم در اين مناطق از 
كنترل مأموران رژيم و سازمان های امنيتی آن خارج شده بود و هر روز بيش از گذشته در 
مسير توسعه و گسترش نهضت امام خمينی گام برمي داشتند.2 به طوری كه حتی برخی 
از مراكز دولتی و امنيتی استان گلستان، از جمله پاسگاه  های ژاندارمری مورد تهديد قرار 
گرفته بودند و اين اعترافی است مربوط به آخرين روز هاي مقامات رژيم در اين منطقه، 
كه مسئوالن امنيتی گرگان در يكی از جلسات شورای تأمين شهر به آن اذعان كرده اند 
و آن هم ناشی از شدت مبارزات روزافزون مردم و نفرت آنها از رژيم حكومت پهلوي بود. 

در آن جلسه سري آنان ضمن اشاره به گسترش قيام مردم، اعام نمودند كه:  
پاسگاه ژاندارمري آس��يب پذير مي باشد. در بدو امر هنگ ]ژاندارمري 
گرگان[ مأموريت دارد كه پرسنل پاسگاه  ها را تقويت كند كه براي آنان 
اتفاقي نيفتد. چنانكه نفراتي اضافه آمد، كمافي الس��ابق دس��ته ضربت 
هنگ در اختيار ]ش��هرباني گ��رگان[ قرار خواهد گرفت و ش��هرباني و 
ژاندارمري و ساواك در انجام موارد فوق كوشش الزم را معمول خواهند 

داشت و شورا به اتفاق آرا موارد را تأييد مي نمايند.3

1. منصور خليلی، محرم 57 به روايت اسناد، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1388، ص130. 
2. غامرضا خاركوهي، گلستان در انقاب، همان. 

3. همان. 
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البته آخرين روز هاي عمر رژيم ش��اه توأم با تكاپو هاي تازه اي بود كه به تدريج بعد از 
كشتار مردم بي گناه تهران در 17شهريور آغاز شد و تا سقوط كامل رژيم ادامه يافت. يكي 
از اين تكاپو ها توسط نمايندگان رستاخيزي استان گلستان در مجلس شوراي ملي بود 
كه آنها با چند انتقاد صوري به وزير و فرماندار و ساير مقامات دون پايه، چهره شاه را عاري 
از تقصير مي نماياندند. چنانكه آقاي نعمت اهلل قاض��ي نماينده وقت گرگان در مجلس 
شوراي ملي طي نطقي پس از كشتار فجيع مردم انقابي در پنجم آذر سال 57 گرگان، 

آن را ناشي از »سوء تدبير دستگاه دولت در گرگان« مي داند و مي گويد: 
يكی از داليل سوء تدبير دس��تگاه دولت در گرگان همين وقايع بوده 
است؛ حاال وزارت راه در گرگان چه آشوبی به پا كرده كه آن هم داستان 
جداگانه ای دارد. سوء وضع ثبت اس��ناد گرگان به چه صورتی است كه 
من هنوز موفق به زيارت آقای وزير دادگس��تری نشده ام تا به عرضشان 
برس��انم و راهنمايی كنم كه اگر می خواهند بررس��ی و بازرس��ی كنند 
از چه راهی بايد وارد ش��وند و چه مس��ائلی را مورد بررسی قرار دهند. 
ما در گرگان فرمانداری داش��تيم كه... اين ش��خص را چرا برداشتند از 
گرگان؟ شايد حسن سياست بود؟ و يك كسی را فرستاده اند به گرگان 
كه من از دوستان وزارت كش��ور و حتی از پيش خدمت  ها و از هر كسی 
پرسيدم گفتند اين ش��خص را نمی شناسيم. گرگان منطقه ای حساس 
و عشايرنش��ين و مرزی است و منطقه ای اس��ت كه به نام دارالمؤمنين 
استرآباد ازش ياد شده؛ اين هم در شرايط اين چنين مملكت، فرستادن 
فرماندار آنچنان؟ من با فرماندار كاری ندارم و از اين باب به عنوان نمونه 
عرض مي كنم كه چطور سوء مديريت و س��وء تدبير در دستگاه دولتی 

وجود دارد و تا چه حد می باشد.1
يكی ديگر از تكاپو های تازه رژيم در اين روز ها صدور و ارس��ال اباغيه  ها و دستورات 
و بخشنامه  های پياپی از سوی نخس��ت وزير، وزير كشور، رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران، 
مقامات امنيتی، فرماند هان ش��هربانی و ژاندارمری و اس��تاندار مازندران بود كه جهت 
تاش بيشتر برای حفظ پايه  های لرزان و متزلزل رژيم ستمشاهی صورت مي گرفت تا 
خدمت به مردم. لذا در اين راستا در جلسه سري مورخ 57/9/23 شورای تأمين گرگان 
تصويب شد كه من بعد نسبت به دارندگان ساح های شكاری مجاز سخت گيری شود؛ 

1. مشروح مذاكرات مجلس ملی، دوره 24، جلسه199.  
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به طوری كه با كمترين سوء ظن، جواز آنها لغو و ساح های آنها جمع آوری گردد تا مبادا 
از اين ساح ها برای مقابله با مأموران رژيم استفاده نمايند: 

س��ركار س��رهنگ جعفري پور فرمانده هنگ ژاندارمري وقايع چهار 
روز اخير را به اطاع شورا رس��انيده و اضافه نمودند... نظر مأمورين در 
تظاهرات ضد ملي و ميهني ش��ب گذش��ته در بندر گز چهار نفر افراد 
مس��لح، چهار قبضه تفنگ ش��كاري و تعداد هفتاد تير فشنگ برخورد 
و آنان را دس��تگير نمودند. از نظر جلوگيري از حوادث احتمالي آينده 
و اينكه تعداد افرادي كه داراي تفنگ ش��كاري مجاز نيز مي باش��ند و 
تعدادي از اين افراد در تظاهرات شركت مي نمايند لذا پيشنهاد مي گردد 
كه چنانچه مورد تصويب شوراي تأمين قرار گيرد نسبت به جمع آوري 

تفنگ شكاري مجاز آن عده از افراد مشكوك اقدام شود.1 
در اين اثناء شيشه عمر نظام شاهنشاهی در حال شكستن بود و انقاب اسامي  مردم 
در شرف پيروزی قرار داشت و هر روز اعتراضات مردم عليه كليت رژيم پهلوی و افشای 
فجايع آن از جمله جنايت هاي ساواك افزايش مي يافت؛ دولت نظامي  ارتشبد از هاری 
كه با هدف سركوب و كشتار مبارزان نهضت امام خمينی از 15آبان سال 1357 آغاز به 
كار كرد، در مقابل مقاومت مردم مستأصل شد. لذا وقتی برای شاه و حاميان امريكايی 
و اروپايی اش مس��لم ش��د كه دولت نظامي  نيز نمي تواند كاری از پيش ببرد، در تاريخ 
1357/10/16 مهره ديگری به نام شاپور بختيار را به نخست وزيری منصوب نمود. بختيار 
يكی از اعضای باسابقه و شاخص جبهه ملی بود كه با سوءاستفاده از تصوير دكتر مصدق، 
مي خواست ژست مردمی- انقابی بگيرد. او خود را »مرغ طوفان« مي خواند و با تأكيد بر 
قانونی بودن حكومت شاه و سلسله پهلوی، در زير چتر حمايت دول غربی خصوصاً امريكا 
و انگليس و نيز فرستاده ويژه دولت امريكا- ژنرال   هايزر- وعده و وعيد های فريب كارانه 
به مردم مي داد تا ملت را از ادامه مبارزاتشان كه در آن موقع به مرحله حساس پيروزی 
نزديك مي ش��دند، منصرف نمايد. اما هوش��ياری حضرت امام خمينی مثل هميشه به 
ياری ملت آمد و ايشان با صدور پيامي  در تاريخ 57/10/16 )همان روز روی كار آمدن 
دولت جديد(، اين ترفند رژيم شاه را خنثی نمود و آرزو های شاه و اربايان خارجی اش و 
نخست وزير جديدش- بختيار- را بر باد داد. به دنبال اين پيام روح بخش حضرت امام، 
مردم سراسر كشور از جمله استان گلس��تان به خيابان ها ريختند و با ادامه و گسترش 

1. همان. 



37
7

 57
يز 

ر پاي
ن د

ستا
م گل

مرد
ت 

ارزا
ی مب

گير
وج 

ی و ا
هلو

م پ
 رژي

زان
گري

بر
91

يز 
 پاي

33 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

راهپيمايی  ها و مبارزات فزاينده و ش��عار های كوبنده، مخالفت خود را با دولت بختيار و 
نظام شاهنشاهی اعام نمودند. 




