
 
  »گوھرشاد«اعدام عامل فاجعھ 

معروف است، درتاریخ بھ عنوان یكي از   التولیھ السلطنھ و مصباح ولي خان اسدي كھ بھ القابي چون مصباح دیوان، مصباح محمد
اعدام او از سوي رضاخان حاصل یك . شناختھ شده است 1314گوھر شاد درسال  گناه در حادثھ مسجد عامالن عمده كشتار مردم بي

 . داشت سازي قرار هللا پاكروان استاندار خراسان در پس این پرونده علیھ وي بوده و فتح سازي پرونده

مقام نیابت تولیت آستان قدس  1314روزھاي آذر  تا واپسین. ش 1305سال سن داشت از سال  57ولي خان كھ در زمان اعدام  محمد
 آید تا پایان عمر در خدمت  داشت و چنان كھ از اسناد و مدارك متقن موجود بر مي رضوي در مشھد را از سوي رضاشاه بر عھده

صداقت، درستكاري و پشتكار او  صادقانھ بھ مخدومش رضاشاه از ھیچ كوششي فروگذار نكرد و شخص رضا شاه ھم ھمواره از
 . نسبت بھ خودش رضایت خاطري تام داشت

ترقي را طي كرد و در استان  الملك پلكان خان شوكت در بیرجند متولد شد و بھ تدریج با ھمت امیرابراھیم. ش1257 خان در ولي
از حوزه نمایندگي زاھدان بھ مجلس شوراي ملي راه یافت در  6و  5، 4 ھاي او در دوره. اي بھ دست آورد العاده خراسان، نفوذ فوق

سلطنت  در صف حامیان رضاخان قرار گرفت، بھ عضویت مجلس مؤسسان درآمد و بھ انقراض قاجاریھ و 1299جریان كودتاي 
 . درآمد بھ مقام نیابت تولیت آستان قدس رضوي 1305بھ پاس این خدمات در . پھلوي رأي داد

ً استانداران و رؤساي  خراسان محسوب مي ولي خان اسدي تا واپسین زمان تصدي این سمت قدرتمندترین مقام استان محمد شد و عموما
. بودند اي براي او قائل محلي باالخص بھ خاطر جایگاه رفیع وي نزد رضا شاه اعتبار ویژه وقت قشون و سایر مقامات ریز و درشت

خراسان بود كھ این نظم بر ھم خورد و پاكروان بر  هللا پاكروان در و ھمزمان با آغاز استانداري فتح. ش 1314فقط از اوایل سال 
 . عنایتي نداشت و در ھمان حال اسدي ھم اعتباري براي استاندار قائل نبود خالف استانداران سابق نسبت بھ اسدي

التولیھ  تدریج مشكالتي براي نایب میان بھ ویژه پاكروان توانستھ بود با ھمراھي برخي مقامات سیاسي ـ نظامي استان بھ در این
توانستھ بود در روندي تدریجي ولي مداوم، ذھن رضا شاه را نسبت بھ اسدي مشوب  قدرتمند آستان قدس رضوي فراھم آورد و احتماالً 

مدارك موجود حاكي از آن است كھ در  بدین ترتیب و بھ رغم اینكھ تمام شواھد و قراین و اسناد و. را از چشم شاه بیندازد ساختھ او
 پایان دادن بھ حادثھ فروگذار نكرده است، با این احوال بھ ویژه با دسایس استاندار و واقعھ مسجد گوھر شاد اسدي از ھیچ تالشي براي

پنھان از معترضان بھ سیاستھاي شاه  برخي مقامات سیاسي و نظامي استان چنین بھ رضا شاه وانمود شد كھ اسدي بھ طور پیدا و
را از مشھد تا مرز افغانستان فراھم » بھلول«معروف بھ » تقي گنابادي محمد شیخ«حمایت نموده و حتي موجبات فرار رھبر مخالفان 

اي در سراسر كشور  گسترده الزم بھ ذكر است كھ بھ دنبال اعالم تغییر لباس اجباري مردان و كشف حجاب، مخالفتھاي. آورده است
 . ترین آن در مشھد اتفاق افتاد شكل گرفت كھ مھم

غربي بھ سر كنند، روحانیون  در پیگري این سیاست دستور داده بود تا حجاب از سرزنان مسلمان برگیرند، مردان كاله رضاخان
 ...  لباس روحانیت را از تن بیرون كنند و

رضاخان مقابلھ كنند و او را از این  این اقدامات علما و روحانیون مشھد طي جلساتي پنھاني تصمیم گرفتند با این حركت در پاسخ بھ
 آقا حسین قمي بھ تھران برود و در مرحلھ اول با رضاخان مذاكره  هللا حاج كھ آیت در یكي از این جلسات پیشنھاد شد. كار بازدارند

آمد بالفاصلھ از سوي حكومت دستگیر و  هللا قمي بھ تھران وقتي آیت. نماید تا شاید بتواند او را از اجراي تصمیماتش بازدارد
مسجد گوھر شاد ازجملھ مكانھاي تجمع . و مجالس، بھ آگاه كردن مردم پرداختند سایر روحانیون نیز در مساجد. المالقات شد ممنوع
حالت عادي خود را از دست  شد و شھر اجتماعات مردم در این مسجد ھر روز بیشتر مي. روشنگري رھبران روحاني بود مردم و

 . پرداختند مي داد و سخنرانان نیز بھ ایراد بیانات آتشین مي

روحانیوني ھمچون شیخ غالمرضا طبسي و شیخ شمس  ھمزمان با بازداشت حاج آقاحسین قمي، در مشھد نیز بھ دستور حكومت،
نظامیان مستقر در مشھد براي متفرق ساختن مردم وارد عمل شدند و  1314بیستم تیر  در صبح روز جمعھ. نیشابوري دستگیر شدند

سربازان نیز بنا بھ دستوري كھ بھ آنھا  ولي مردم مقاومت كرده و.  گشودند و تعداد زیادي را كشتھ و زخمي كردند روي آنان آتش بھ
 . اطراف مشھد بھ سوي مسجد حركت كردند بھ دنبال این حادثھ مردم. رسید، مراجعت كردند

سران نظامي و . گوھر شاد تجمع كردند و علیھ اقدامات دولت اعتراض نمودند تیر جمعیت زیادتري در مسجد 21فرداي آن روز 
تفنگھا، سالحھاي شدند و  این بار بنا بھ دستور رضاخان با تجھیزات كامل و افراد فراوان در نقاط حساس مستقر انتظامي مشھد

در حوالي ظھر مأمورین نظامي و انتظامي از ھر سو بھ مردم . آوردند خودكار و حتي توپھا را بھ منظور سركوب مردم بھ میدان
و مجروح و یا بازداشت  در این فاجعھ عده زیادي شھید. اي بھ كشتار آنان پرداختند داخل مسجد بھ طور وحشیانھ ھجوم آورده و در
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یك . نقل از شاھدان عیني، چند كامیون جنازه از صحنھ كشتار خارج كردند اي زیاد بود كھ بھ  كشتار مردم در این مسجد بھ اندازه. شدند
تعداد كثیري از آنان را  فاجعھ رژیم رضاخان بھ طور گسترده عملیات دستگیري علما و روحانیون را آغاز كرد و روز پس از این

 . بازداشت و روانھ زندان نمود

تركیھ بھ  حجابي زنان بند و باري و بي بازگشت رضاخان از سفر بھ تركیھ و مشاھدات وي در مورد بي قیام گوھر شاد یك سال پس از
 . وقوع پیوست

التولیھ آستان قدس رضوي را متھم  ولي خان اسدي نایب برخي مقامات محلي، محمد هللا پاكروان استاندار، با كمك بھ دنبال این واقعھ فتح
این ادعا وجود نداشت اما از  بھ رغم اینكھ ھیچ گونھ سند و مدرك معتبري دال بر. در گسترش اعتراضات دست داشتھ است كردند كھ

ً رأي رضا شاه ھم بر لزوم محكومیت و ھاي مقامات محلي  برانداختن نھایي اسدي قرار گرفتھ بود، با پرونده سازي آنجا كھ احتماال
آذر  29روز  30/6حكم در ساعت  اسدي را مجرم اعالم كرده محكوم بھ مرگ نمود و این 1314آذر  28دادگاه نظامي در روز  نھایتاً 

 . اجرا شد 1314

استانداري  از دوران صدارت او در سمت. عوامل اصلي سركوب مردم در حادثھ مسجد گوھر شاد بود هللا پاكروان از شود فتح گفتھ مي
این تحصیلكرده سن سیر فرانسھ » دمكرات منشانھ« در ابتدا، خوي. ھاي فراواني در دست است خراسان در واقعھ كشف حجاب نامھ

اینكھ  این اقدامات باید خیلي عاقالنھ و با متانت و بدون«: شود» زور«حجاب دست بھ دامن  مانع از آن بود كھ براي اجراي كشف
ً مجبور بھ كشف حجاب نمایید اجرا گردد  . »كسي را عنفا

: صادر كرد بدین شرح اي دو سال بعد در مقام استاندار خراسان بخشنامھ. بود كھ ھنوز صبح دولتش ندمیده بود این عبارت در زماني
موظفند در پیشرفت نھضت بانوان تشریك مساعي نموده و خود آنھا  الزم است بھ تمام مأمورین محلي اخطار نمایید كھ عموم آنھا... «

ً باید با بانوان خود حضور بھ ھم رسانند و ھمچنین باید در این امر پیشقدم بدانند اندك قصور در این بابت  باشند و در جشنھا نیز عموما
سایر اھالي نیز باید در نھضت بانوان شركت نموده و آنھایي . آنھا بشود موجب مسئولیت شدید و ممكن است منجر بھ انفصال و تعقیب

ً بھ كھ در این قسمت اشخاصي كھ بانوان خود را  ساعي ھستند باید تشویق و كسان دیگر توبیخ و مورد مواخذه واقع شوند و مخصوصا
ناپسندیده عاقبت خوبي براي آنھا نخواھد داشت، زیرا اشخاص مخل نھضت نسوان  دارند باید اخطار شود كھ این امر در خانھ نگاه مي

ً گزارش دھید ي اقدامات و عملیات خود را وصول این بخشنامھ و نتیجھ. گونھ مالحظھ تبعید خواھند شد بدون ھیچ  . »مرتبا

  هللا پاكروان فتح: استاندار نھم

. نگرفتھ باشد] حجاب كشف[صنفي در مشھد باقي نخواھد ماند كھ جشن  تا چند روز دیگر ھیچ«: الوزرا اطالع داد  مدتي بعد بھ رئیس
 » .شریفھ براي زنھاي با چادر قدغن شود در نظر است پس از خاتمھ جشنھا ورود بھ صحن و حرم مطھر و بیوتات

  1383جم، شماره اول دي  معاصر، جام ویژه تاریخ» ایام«با استفاده از نشریھ 
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