
 

 بسمه تعالی

 

   گرگان مردم 57 سال آذر 5 قیام به نگاهی

 بلکه. بگذرند و بخوانند که جهت آن از نه. است آینده های نسل راه چراغ منطقه هر تاریخی رویدادهای

 چه و اند کشیده ها رنج چه کشورشان و دین برای مادرانشان و پدران که نمایند درک درستی به و بدانند

 پهلوی حکومت برابر در دلی یک و اتحاد با همگی ،بزرگ و کوچک ،زن و مرد. اند کرده ها فداکاری

 پیروز اسالمی انقالب تا رفتند پیش شهادت پای تا و نترسیدند ها تانک و ها تفنگ از حتی آنها ایستادند،

 تبریز و قم تاریخی وقایع ردیف در که بود1357 سال در گرگان آذر 5 روز ،روزها آن از یکی. شد

 افتاد؟ اتفاقی چه گرگان در 57 سال آذر 5 روز دانید می براستی آیا. باشد می

 مشهد در( ع)رضا امام مطهر َحرم   در تیراندازی با شاه رژیم مأموران واقعه، این از قبل روز چند

 به. بودند کرده مجروح و شهید را گناه بی مردم از اي عده معصوم، امام   آن َحرم   به اهانت ضمن ،مقدس

 پیامي شاه، رژیم جنایت   این به اعتراض در -اسالمي انقالب كبیر رهبر -خمیني امام حضرت آن، دنبال

 عمومي عزاي بود، مشهد واقعه روز هفتمین که را 1357 سال آذر پنجم شنبه یك روز و کردند، صادر

  .كنند قیام پهلوی جبار حکومت سقوط برای ممكن وسیله هر با تا خواستند مردم از و نمودند اعالم

 در اطراف، روستاهاي و شهرها و گرگان مردم از نفر هزار ها ده 57 سال آذر 5 روز صبح  نتیجه در

رد عبدهللا زاده امام مطهر َمرقد   کنار  گلوله هشتم امام قبر" ،"اکبر و هللا اکبر، و هللا: "دادند شعار و آمدند  گ 

 .دیگر شعارهای و ،"شاه بر مرگ شاه، بر مرگ" ،"شده غریبان شام شیعیان شب و روز -شده باران

 تظاهرات شهرداری فلکه طرف به عبدهللا زاده امام محل از جمعی دسته صورت به خواستند می مردم

 مردم سوی به شاه ماموران ناگهان اّما. نمایند اعالم( ع)رضا امام به را خود عالقمندی و ارادت و ،کنند

 .نمودند مجروح و شهید را زیادی عده ، حرکت ابتدای همان در و کردند تیراندازی گناه بی

 تیراندازی ها آمبوالنس به حتي بستند، مي گلوله به یافتند مي را دفاع بي مردم كجا هر مأموران روز آن 

 گلوله به نیز را گرگان آذر 5 بیمارستان آنها. شوند بیمارستان به مجروحان انتقال از مانع تا كردند مي

 حمله المللي بین قوانین طبق كه حالي در. نمودند متالشی را نبوی الدین نظام سید بنام جوانی مغز و بستند

  .باشد مي ممنوع ها آمبوالنس و بیمارستان به

 زخمي نفر 200 حدود که کرد، شلیک مردم سرکوب برای گلوله هزار 8 حدود گرگان پلیس روز آن در

 و جوان هم و بودند پیر هم مرد، هم و بودند زن هم شهدا میان در. رسیدند شهادت به نیز نفر 14 و شدند

 هم و بودند کشاورز هم بازاری، هم و بودند روحانی هم معلم، هم و بودند آموز دانش هم نوجوان، هم

 .بود مامور ترین خشن زاده سلیمی سرگرد گرگان شهربانی افسران میان در البته. دیگر های شغل و کاسب



 انجام برای( ع)رضا امام مطهر َحرم و( ص)پیامبر بیت اهل از دفاع خاطر به گرگان مردم روز آن

 بودند، کرده مشابهی اقدام چنین مردم نیز ایران دیگر مناطق در البته بودند، آمده ها خیابان به تظاهرات

 به. شد کشیده خون و خاک به شاه ماموران توسط گرگان کوچک شهر در تنها آرام، تظاهرات این اّما

ّمت آن معرفی برای باید و است فرد به ُمنحصر و نظیر کم ما کشور در تاریخی رویداد   این جهت همین  ه 

 :اند فرموده و کرده تاکید نکته این بر نیز -ای خامنه هللا آیت -رهبری معظم مقام که چنان. ُگماشت

 چه آذر پنجم روز بدانند که است مهم خیلی این افتاده؟ اّتفاقی چه آذر پنجم دانند می گرگانی های جوان آیا»

 واقع در و را خودشان  گذشتة را، خودشان تاریخ ها جوان. است شده ثبت تاریخ در که افتاده اّتفاقی

 «.است مهم خیلی که بدانند را خودشان انقالبی ی شناسنامه

 مورخ جلسه در گرگان آذر 5 قیام کشور، مختلف مجامع در پیگیری و تالش ها سال از پس خوشبختانه

 با کشور، عمومی فرهنگ شورای در" گرگان مردم قیام سالروز" عنوان به 95 سال شهریور دوم

 ملي روز"  عنوان به نیز گرگان شهر اسالمی شورای در و شد" ملی َثبت  "  جمهور رئیس حضور

 روز این نسل اَندر نسل باید ما و ، است ما تاریخی افتخارات جزء   روز این لذا. شد تصویب" گرگان

 .نمائیم معرفی دیگران به را آن و بداریم گرامی را شهرمان تاریخی و بزرگ

 :است چنین الفبا ترتیب به گرگان 57 سال آذر 5 روز شهدای اسامي

 امیرلطیفي حسین -1

 پروانه صدیقه - 2 

 حسیني سیداسماعیل االسالم حجت - 3

 خالداران عباس -4

 سبطي احمد-5

 عباسي هللا حجت -6

 عالءالدین ابوالقاسم -7

 قصابان رگسن - 8

 راد ُمحبي حسین -9

 مقصودلو حسین-10

 نبوي الدین نظام سید -11

 نصیري حسینعلي-12



 ویزواري فرامرز -13

 هادي ابوالحسن -14

 57 سال آذر 5 حماسه کتاب» به خواهند می تاریخی واقعه این باره در بیشتری اطالعات که کسانی

 .نمایند مراجعه خارکوهی غالمرضا: تالیف -«گرگان خونین شنبه یک کتاب» و ، «گرگان

 .گرگان آذر 5 قیام مجروحان و شهدا بویژه اسالمی انقالب فداکاران همه یاد ، باد پاینده و زنده


