
 
  1357شھریور 17بررسي تحلیلي رویداد

 ) ×(علیرضا مالیي 

 مقدمھ 

تاي  یش از كود شھا و  28تا پ موع بین عد را در مج بھ ب جار  صر قا خي از نھضتھاي ع یدئولوژیك بر كري و ا باني ف یت و م مرداد ماھ
شي از . محاباي تجدد و مدرنیسم بھ ایران بود دادند، كھ در حقیقت متاثر از ورود بي  آرمانھاي غیر مذھبي شكل مي خمیر مایھ فكري بخ

غرب  ھاي روشنفكران سكوالر و اصالح بھ عنوان بزرگترین نھضت عصر قاجار بر اندیشھ جریان انقالب مشروطیت بھ  یل  طلب متما
سي متكي بود كھ مي مدد دموكرا بھ  قھ را  شاھي مطل سنتي و پاد ند كوشید ساختار استبداد  ھار ك قانون م یت  بي و حاكم ما در . ھاي غر ا

ند شمار و مداخالت فزاینده امپریالیسم روس و انگلیس، استقرار مشروطیت عمل، بھ سبب موانع بي كام ما قالب . سخت نا پیروزي ان با 
بود توده  حزب  شكار آن  لي آ كھ تج ند  ست زد یران د فراوان در ا كاپوي  بھ ت . روسیھ، جریانھاي فكري ھوادار ماركسیسم، لنینیسم نیز 

لي شھ م تر  واپسین جریان فكري غیر دیني كھ سرانجام موفق بھ تشكیل حكومت گردید، اندی لي دك مت م سالھاي حكو كھ در  بود  یي  گرا
ند شكارا نمایا مي . مصدق خود را آ پیروزي بادوا بھ  ستند  مذكور نتوان ھاي  یك از جریان یچ  مل ھ یدان ع كھ در م ست  ین ا قت ا ما حقی ا

 . یافتھ و یا یك نظام سیاسي پایدار بر اساس ایدئولوژیھاي یاد شده را مستقر یا نھادینھ سازند دست

كھ  گرایان و ھواداران نظام مشروطھ و اندیشھ در پي شكست تالشھاي ملي شور،  گي ك سي و فرھن ضاي سیا تاثر از ف ھاي چپ و نیز م
مي -شتابان بھ سوي نوسازي اقتصادي  یان  اجتماعي  یك جر صورت  بھ  یني  شنفكري د بھ رو سوم  یدي مو ند جد كت قدرتم خت، حر تا

لوغ . اي دیرینھ داشت مسلط فكري پدیدار گشت كھ البتھ سابقھ شتوانھ و ب ضعف پ یل  بھ دل ما  شد، ا غاز  مال آ اصالح فكر دیني با سید ج
شروطھ، . سیاسي در برخورد با مدرنیتھ غرب و اندیشھ تجدد منزوي گردید پس از م سالھاي  فراوان در  شیبھاي  فراز و ن لیكن پس از 

سي و  ، با تجھیز خود بھ اندیشھ و زبان تازه توانست1320بویژه دوره رضا شاه و پس از شھریور  بارزات سیا براي ورود بھ صحنھ م
عتراض سي و ا عال سیا بش ف یك جن سرحد  تا  سنتي  مان  ساختن گفت گون  با دگر شده و  یا و  مباحثات فكري آماده  ضت پو یك نھ میز و  آ

 . پرتوان فكري خود را نشان دھد

غرب نظیر  بھ  شنا  یني آ شنفكران د تالش رو نیز  پیدایش فداییان اسالم، ھمكاریھاي نزدیك كاشاني و مصدق در سالھاي نھضت ملي و 
ساخت حول  مان را مت ین گفت تا ا پس از كود چون . مھندس بازرگان و بزرگان دیني نظیر آیت هللا طالقاني در سالھاي  جود شخصیتي  و

مق و  دكتر شریعتي بھ عنوان برجستھ بوه مخاطبانش ع یان ان سي را در م سالم سیا یدئولوژي ا خویش، ا گار  یني روز شنفكر د ترین رو
سازش گسترش وسیعي داد و با آمیختن تشیع با نظریات انقالبي مدرن و اندیشھ ندرو و  شتر ت چھ بی ھر  مان را  ین گفت چپ ا یر  ھاي  ناپذ

 . تالشھاي بزرگواراني چون استاد مطھري بر وسعت و شعاع آن در ابعاد گوناگون افزود. ساخت

یني مام خم ضت ا شروع نھ سي  ظر سیا بي) س(از ن بارزات  ھھ  و م غاز د یام  1340بدیلش در آ سي را در  15و ق سالم سیا خرداد، ا
ھواداران  بھ عنوان رھبر نھضت) س(تالشھاي فكري و سیاسي امام. سطحي گسترده رویاروي رژیم قرار داد سیع  ستره و با توجھ بھ گ

كرد و  اسالم انقالبي در روشنفكري دیني، سرانجام در میان مجموعھ مخالفان سیاسي رژیم، جایگاه استوار و خدشھ یت  پذیر آن را تثب نا
ند شیھ برا بھ حا توان و . بھ عنوان خمیر مایھ فكري انقالب توانست ھمھ جریانھاي موجود را با خود ھمراه ساختھ یا  یدئولوژي پر ین ا ا

ھبري  نفس مذھبي كھ از پشتوانھ سیاسي و تاریخي قدرتمندي برخوردار بود، ھمھ نحلھ تازه حت ر ھاي متنوع دیني سیاسي و فكري را ت
 . را رقم زد 1357 گرد آورد و انقالب شكوھمند اسالمي سال) س(امام خمیني

قھ این نھضت كھ در  بھ جر شت  یاز دا تازه 1356 دي 17اي ن شكل  قالب را در  شد و ان تھ  شكار و  افروخ یارویي آ كھ عبارت از رو اي 
پس از . مستقیم با رژیم بود بھ حركت درآورد سالھاي  شید 1355فضاي نسبتا مساعد سیاسي  شتري بخ شتاب بی سرعت و  ضت را  . نھ

پس  كھ بالفاصلھ  بود  یران  ھاي ا شھرھا و آبادی طبیعتا واكنش دولت مطلقھ، سركوب خونین و قھرآمیز ھمھ خیزشھاي انقالبي در تمام 
جاد  پیامد این خشونت. از قم در تبریز و یزد و نقاط دیگر سربرآورده بود سبي خیزشھا و ای سیاسي و شدت عمل رژیم، توقف و ركود ن

 . یك آرامش موقت و مقطعي بود كھ چندان دوام نیاورد

 شھریور  17گیري رویداد ھاي شكل زمینھ

ستان در پي سیاست تا . ش 1357 سركوب خونین رژیم در اواخر بھار تا اواسط تاب فان  ھاي مخال ضات و فعالیت ستره اعترا شدت و گ از 
سان . حد زیادي كاستھ شد و در تیر ماه ھمان سال، اوضاع كشور كامال رو بھ آرامش نھاد سي و كارشنا سران سیا خارجي، مف ناظران 

ماه بندي دست رژیم بھ این جمع فان از دي  سركوب مخال خرداد 1356 یافتند كھ شاه پس از یك رشتھ درگیري با شورشیان و  ، 1357تا 
مي ید ن ند اكنون ابتكار عمل را بھ دست گرفتھ و كامال بر اوضاع مسلط گشتھ است و اكنون ھیچ خطر جدي رژیم را تھد نیز در . ك شاه 

 : پایان این دوره، در یك مصاحبھ تصریح كرد كھ
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مردم  ھزار تن نیروي مسلح از من پشتیباني مي  700تي توان كنار نھادن مرا نخواھد داشت چھ ھیچ قدر كنند، ھمھ كارگران و اكثریت 
 ) 1. (سرم ھستند و من قدرتمندم پشت

یاي .  او از فرصت و فضاي موجود بھره جست و سراسر تیر ماه را بھ استراحت و خوشگذراني در سواحل خزر پرداخت چھ رو اما آن
 . شد شیرین رژیم و كارگزاران آن را برآشفت فرارسیدن ماه مبارك رمضان بود كھ از اواسط مرداد آغاز مي

موزه. بیشتري گرفت اي تازه یافت و عمق و وسعت با آغاز رمضان قیام ملت چھره مورد محرم و آ یایي و  تاكنون در  شیع در پو ھاي ت
تھ است صورت گرف ناگوني  بي. تحرك نھضتھا و حركتھاي اسالمي گفتگوھا و مباحثات گو قش  برغم ن ضان  ماه رم كھ  بدیل و  حال آن
ست تھ ا قرار نگرف جدي  شھاي  مورد پژوھ ندان  قالب چ تا  بي. منحصر بھ فردش در فرایند ان فراھم آورد  ضان فرصتي  ماه رم ید  ترد

یم و  كھ رژ گیرد  شتاب ب نان  ید و چ كت درآ بھ حر گر  بار دی قف،  نیروھا و چرخھاي پرتوان انقالب پس از یك دوره كوتاه ركود و تو
خیزش  یك  مھ  فان و مقد یش از طو مش پ ضان آرا بل از رم ھاي ق بات ماھ سكون و ث كھ  ند  تا دریاب ند  غافلگیر ك سخت  حدان آن را  مت

ضان 17درست از ھمین زاویھ رویداد.  ھمگاني و فراگیر بوده است ماه رم ضت در  ستقیم تحوالت نھ 1357 شھریور بھ عنوان نتایج م
 . قابل تفسیر است

ست امام كھ از نجف ھدایت مبارزات را در دست داشت، نیك مي سیده ا فرا ر مل  صل ع كھ ف نھ. دانست  بھ گو خود را  ھاي  اي  او فعالیت
قھ عالوه بر سخنرانیھاي متعدد كھ بھ صورت نوار در سراسر كشور توزیع مي. مضاعف توسعھ بخشید تا حل شید  ند و  شد، كو ھاي پیو

ھد سترش د شور گ خارج از ك عم از . ارتباط با مراكز مذھبي و ھواداران پرشور خویش را در داخل و  یم ا ھاي مخالف رژ زیرا نیرو
ند یافتن بود سازمان  حال  نون در  مذھبي اك غیر  یھ. مذھبي و  ثیر اعالم شتن و تك با نو شنفكران  ني  رو ھاي پنھا ناگون فعالیت ھاي گو

سترده ند گ غاز كرد مردم آ یان  ماده. اي در م شت  یامي ھ ضان در پ ماه رم ستانھ  مام در آ خي،  ا بیر بر بھ تع كھ  شور «اي  ستین من نخ
قالب با ) 2(»  ان سالمي  ضت ا ین نھ كھ ا كرد  ید  مود و تاك شزد ن مذھبي را گو سخنرانان  یژه  بارزان بو ظایف م ست، و تھ ا قب گرف ل

مي حانیون  لذا رو فت و  ھد یا حراف نخوا ستكباري ان سالمي  آزادیھاي ا ساجد و مجامع ا ماه در م ین  یم در ا یات رژ شاي جنا ید در اف با
 ) 3. (ھاي شھدا و زندانیان رسیدگي كنند بخشیده بھ خانواده مبارزات مردمي را وسعت

یر  ھاي آن را تحت تاث بود آرمان ستھ  بي نتوان اھمیت انكارناپذیر اسالم و مكتب تشیع كھ تا این زمان ھیچ یك از معیارھاي زندگاني غر
ضان  توانست قرار دھد، مي ماه رم گر در  بار دی بارزه  یدئولوژي م بھ عنوان ا ما و  گي  لي و فرھن گي از ھویت م بھ عنوان بخش بزر

مور  عموما در این ماه بھ عنوان ماه عبادت و ماھي كھ انسان بھ مھماني خدا مي.  مورد تاكید قرار گیرد سلمانان از ا سیاري از م رود، ب
نھ یافتھ بھ اماكن مذھبي و مساجد روي مي كسب و زندگي تا حد زیادي فراغت بھ زمی ستھ  نھند و با توجھ  ساعد، ھ بارزه و  ھاي م ھاي م

 . گیرند مقاومت در مساجد سراسر كشور شكل مي

سر  شكل در سرا سجم و مت سبتا من وجود ھزاران مسجد و حسینیھ و نیز دھھا ھزار روحاني در ایران آن روز، بیانگر وجود تشكیالت ن
مي لزوم  صورت  كھ در  بود  شور  سیج ك با ب ھد و  قرار د طب  لت را مخا شار م مھ اق ست ھ ھت  توان شاند و در ج صحنھ بك بھ  سي  سیا

 . ھاي رھبران شیعي بھ حركت درآورد آموزه

و برخالف سنت  57-56 در پي فضاي نسبتا باز سیاسي سالھاي. با فرارسیدن ماه رمضان جبنھ مذھبي انقالب ایران نمود بیشتري یافت
برگزاري مراسم سیاسي و مذھبي كاستھ شده بود و بھ اعتراف برخي  تا حد زیادي از ممنوعیت 57 دیرینھ خاندان پھلوي، بویژه در سال

بر  تر از سالھاي قبل مي از فعاالن مذھبي، واعظان و سخنرانان دیني، آزادانھ یت من توانستند در منبرھا و مجالس سخن بگویند و ممنوع
ند ھاي اعتراض و بھ تشریح وضعیت مبارزه پرداختھ، مجالس مذھبي را بھ صحنھ) 4(را كنار بگذارند  بدیل كن مل . آمیز سیاسي ت در ع

مي. نیز چنین شد ستند بسیاري از مردم و حتي برخي مقامات سیاسي و نظامي خود فعاالنھ در این مراسم مشاركت  سم . ج یان مرا در پا
مي انبوه جمعیت ست  باني د ظاھرات خیا مایي و ت مي حاضر در مساجد بھ راھپی كدیگر  بھ ی یژه  ھاي و ند و در محل ین  زد پیوستند و از ا

 . شد كننده ایجاد مي اي پرشكوه و خیره رھگذر صحنھ

ساخت فراھم  لت را  ني دو سباب نگرا سرانجام ا سائل  ین م مورد . ا لي، در  یت م شوراي امن سھ  ند جل شور در چ ظامي ك ندھان ن فرما
 : اي فرمانده گارد شاھنشاھي گفت در یكي از این مذاكرات سپھبد بدره. بررسي موضوع فوق بھ گفتگو نشستند

 ) 5. (در كلیھ مساجد و منابر صحبت از تغییر رژیم سلطنتي، تحریك مردم براي انقالب و صحبت از حكومت اسالمي است

فت ند و گ شش : سپھبد مقدم، رئیس ساواك، این ماجرا را یك جنگ رواني خوا ناه پو جود دارد و در پ ندھا و ین آخو شدیدي ب ستگي  ھمب
 ) 6. (نمایند برداري مي دین، آنھا در جھت مقاصد شوم بھره

سات آن  كھ در تاسی سي  كایي و انگلی جان صدھا كارشناس امری ظت از  براي حفا تا  ناآرامیھاي اصفھان در این ماه، رژیم را واداشت 
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شود كردند، در اصفھان و نجف شھر فعالیت مي یدادھاي . آباد حكومت نظامي اعالم كند تا مبادا حوادث قم و تبریز تكرار  بر رو عالوه 
با . تن بھ شھادت رسیدند، تنور مبارزات را بیش از پیش برافروخت 370سوزي سینما ركس آبادان كھ طي آن نزدیك بھ  اصفھان، آتش

عھ  ترین تجھیزات آتش توجھ بھ این حقیقت كھ آبادان پیشرفتھ ین فاج مدي ا صلي و ع نوان مقصر ا بھ ع نشاني را در اختیار داشت رژیم 
مت سرنگوني حكو ھان  ھاي . شدند در ھمھ محافل سیاسي و مذھبي مورد انتقاد و خشم مخالفان قرار گرفت و آنان آشكارا خوا راھپیمایی

بھ  گسترده از یك سو و اعالمیھ سالھا  كھ  سبت داد  ساني ن بھ ك ھاي متعدد در محكومیت این رخداد انتشار یافت و امام نیز این حادثھ را 
شھاي ) 7. (اند انجام چنین فجایعي عادت كرده مھ تال شد و ھ بھ ھر صورت این فاجعھ بھ صورت یك شعار در مبارزات مردمي تكرار 

یي ) 8(» دانند عناصر متعصب كھ سینما را محل فساد مي«دادن آن بھ  براي توجیھ ماجرا و نسبت  دولت بھ منظور تبرئھ رژیم راه بھ جا
چــرا كــھ انــدكي بعـد، در پــي آغــاز مراســم . نــبرد و ھــر چــھ بیشــتر، نتیجــھ معكـوس بخشــید و ســقوط دولــت آموزگــار را قطعــي كــرد

اي در سراســر كشــور  ، تظــاھرات گســترده1357شــھریور 5رمضــان،  21بویــژه در روز )  ع(خــوردن و شــھادت امــام علــي ضــربت
 . برپاگردید و دولت آموزگار را بھ زانو درآورد

 شھریور  17 وزیري شریف امامي و بروز واقعھ نخست

وقفھ از آغاز ماه رمضان در سراسر كشور خود را نمایاند و پس از  افزایش نارضایتیھاي مردمي، گسترش بحران و تنش داخلي كھ بي
جود وادار  آتش ستھاي مو بازنگري در سیا بھ  ساخت و  سان  گان رژیم را ھرا شاه و نخب سوزي سینما آبادان شدت یافتھ بود، بار دیگر 

ند شور بازگردان بھ ك مش را  ید آرا سازوكاري جد با  تا  شتھ و . كرد،  موردي درگذ ضات  حد اعترا نون از  یم، اك با رژ ھا  یرا مخالفت ز
قدامات . خواستار سرنگوني نظام شاھنشاھي شده بودند یك رشتھ ا با  گار  لذا شاه و مشاوران نزدیكش تصمیم گرفتند تا با استعفاي آموز

ند  و اصالحات دموكراتیك، پشتیباني ملي را، كھ اینك تصور مي فراھم آور یم  ین رو، . شد در حال از دست رفتن است، براي رژ از ھم
 . بر كرسي صدارت تكیھ زد 1357شھریور 5در »  دولت آشتي ملي«وزیر جدید، جعفر شریف امامي، با شعار  نخست

بھ نخست مامي را  شریف ا خاب  شاه انت بھ  یك  ند  بسیاري از شخصیتھا و محافل نزد یابي كرد كن ارز گزینش مم ھترین  یري ب ) 9. (وز
ھره صورت چ بھ  نان وي را  گاه آ ني او از ن جارب طوال مي سوابق و ت لوه  سلط ج یده و م كامال ورز خانواده  اي  بھ  سابش  كھ انت داد 

مي یدبخش  مت نو مود روحانیون و نیز سالمتي جسمي و فكري و طبع آرام او در چنین شرایط بحراني و حساس براي حكو سالھا .  ن او 
شت شد و با بسیاري از روحانیون میانھ از مشاوران نزدیك شاه محسوب مي ستانھ دا بط دو كھ. رو روا صیتي  مردم شخ گاه  ما از ن 13 ا

كم  چیزي  لم  بال و ع یدا، اق چون ھو سال در راس مجلس سنا، بنیاد پھلوي و دھھا مؤسسھ بازرگاني بھ شاه خدمت كرده بود از كساني 
فت. نداشت و ھمھ جا در فساد و دیكتاتوري رژیم نقشي انكارناپذیر داشت بھ مخال نون  كھ اك سلي  ستھ  با این ھمھ نباید از یاد برد، ن برخا

بھ  كوشید با استعفاي آموزگار بھ آنان امتیاز بدھد چندان بھ پیشینھ شریف امامي نمي بود و شاه مي یم را  ساس رژ یاد و ا اندیشید، زیرا بن
 . چالش گرفتھ بود

شكیل داد و  خویش را ت نھ  ند، كابی لت مؤثري نك شور دخا مور ك شاه در ا كھ  شرط  شریف امامي بھ اصرار محمدرضا پھلوي و با این 
مواره  قمارخانھ. ھایي ضربتي براي آرام نمودن مخالفان در پیش گرفت بالفاصلھ سیاستھا و برنامھ كھ ھ ھا و بسیاري از اماكن فساد را 

فزایش داد. گرفت، تعطیل كرد مورد تعرض انقالبیون قرار مي شور ا صادي ك حران اقت بھ ب جھ  بدون تو ندان را  تاریخ و . حقوق كارم
بود  -تقویم برساختھ شاھنشاھي را  كرده  یراد  مود -برغم آنكھ خود اندكي قبل نطقي در تمجید آن ا سوخ ن باالي . من ھاي  خي از مقام بر

نان را از  مور ز شاور در ا سي را آزاد و وزارت م نداني سیا صدھا ز ساخت،  نار  یت را برك قھ بھای بھ فر سوبین  لھ من سي، از جم سیا
حزاب  كابینھ حذف كرد و اعالم كرد كھ انتخابات آزاد بزودي برگزار خواھد شد و قول داد آزادیھاي بیان و قلم و اجتماعات و تاسیس ا

مي قرار  لت  یژه دو جھ و مورد تو قاف  مذھبي و او مور  شد، ا ھد  مذاكره خوا فان  با مخال ید،  ھد گرد مال خوا گیرد و  سیاسي مستقل اع
 ... . مقرراتي براي برخورد با فساد مالي خانواده سلطنتي وضع خواھد گشت و 

سفیران یاد شده كھ پس . كرد گیریھاي مقتضي مشورت مي اما شاه در این اوضاع آشفتھ پیوستھ با سفیران امریكا و انگلیس براي تصمیم
مي گون  ضاع را دگر ند و او ند،  از تعطیالت تابستاني بھ تازگي از كشورشان بازگشتھ بود سخنان طوالني ) 10(یافت ستماع  بھ ا شتر  بی

كرد، اكتفا نموده كماكان در انجام تعھدات و پشتیباني دولتھاي متبوع خویش بھ شاه تاكید  شاه كھ از سستي و ناامیدي و تردید حكایت مي
 ) 11. (ورزیدند مي

ثي  گرداب حواد خود را در  بھ زودي  ند،  ستھ بود خود نش ید  شعارھاي جد ستھا و  مرات سیا ظار ث بھ انت نك  كھ ای شاه  مامي و  شریف ا
سلطنت غوطھ ساط  حال برچیدن ب تدریج در  كھ ب ند  سالمت. بود ور دید ھاي م كھ از  مخالفت میز  نده  21آ شكلي فزای بھ  عد،  بھ ب رمضان 

ید  سراسر كشور را در برگرفتھ بود، با شعارھا و برنامھ مایي روز ع مترین آن راھپی كھ مھ فت،  شتري گر شتاب بی مامي  ھاي شریف ا
 . فطر در تمام نقاط ایران بود

انبوه نمازگزاران پس از پایان . ھاي قیطریھ و با حضور دھھا ھزار تن برگزار شد در تھران نماز عید فطر بھ امامت دكتر مفتح در تپھ
شت مراسم نماز بھ ھمراه مردمي كھ ھمواره در طول مسیر بھ آنھا مي . پیوستند، راھپیمایي بزرگي ترتیب دادند كھ تا آن روز سابقھ ندا

خارجي را برانگیخت لي و  ناظران داخ شگفتي  سید،  یان ر بھ پا . آرامش، نظم و سازماندھي تظاھرات كھ بي ھیچ برخورد قھرآمیزي 
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ھاي » برادر ارتشي چرا برادر كشي؟«تظاھركنندگان با اھداي گل و بوسھ بھ سربازان و با سردادن شعارھایي چون  شد و نیرو ھمراه 
شت و . انتظامي را بھ انفعال واداشت مایش گذا بھ ن یان،  شكلي نما بھ  این راھپیمایي انضباط، انسجام و اتحاد نیروھاي مخالف رژیم را 

سفیر . از تشكیالت پرتوان و ھمبستگي قدرتمند آنان خبرداد كھ گویي یك سازمان مجھز و مجرب آن را سازماندھي داده است سولیوان 
 : نویسد وقت امریكا در ایران مي

یت  شكیالت و فعال ما ت نظم و سازمان این راھپیمایي در عین حال كھ موجب تحیر و شگفتي ما شد، این واقعیت را ھم آشكار ساخت كھ 
ستیم مخالفان را دست كم گرفتھ خوردار نی یان بر حانیون و بازار یژه رو ھاي مخالف بو یان گروھ . (ایم و از منابع اطالعاتي الزم در م

12 ( 

ین یش تعی سیرھاي از پ بور از م گام ع بھ ھن تر  بھ ھر تقدیر تظاھركنندگان  بھ دك بیر را  كورش ك لھ  ھا از جم عدادي از خیابان نام ت شده 
ند  ییر داد سالمي ) 13(شریعتي، پھلوي را بھ مصدق، شاھرضا را بھ انقالب اسالمي تغ ھوري ا جاد جم سلطنت و ای غاي  ستار ال و خوا

 . گردیدند

نھ در آن  شھریور، بزرگترین راھپیمایي كشور شكل گرفت كھ گفتھ مي 16سھ روز بعد در تن فعاال یون  یك میل بھ  شد در تھران نزدیك 
عروف  در این تظاھرات، مانند راھپیمایي روز عید فطر، زنان مشاركت گسترده. اند شركت جستھ شعار م اي داشتند و در ھمین روزھا 

گام دولت . بود، سرداده شد كھ عصاره خواستھاي ملت»  استقالل، آزادي، جمھوري اسالمي« سقوط زود ھن یدادھا زنگ خطر  ین رو ا
لوب . رژیم كوشید تا این آرمان را در نطفھ خفھ كند. را بھ صدا درآورد ظام مط ھاده و از ن تر ن حد فرا پا از  نون  ندگان اك چھ تظاھركن

بردن  اتحاد در میان جناحھاي مبارز و مخالف رژیم و فروریختن مرزھا و فاصلھ. گفتند سخن مي پي  ني،  یك میلیو ظاھرات  ھا در یك ت
نش قالب  بھ تاثیر شگرف مذھب و توان بالقوه نیروھاي مذھبي و نیز دا صلي ان مالت ا نوان  بھ ع سالم را  شریعتي، ا گان مكتب  آموخت

سالم قالب درآورد و باعث ایجاد خیزشي عظیم تحت زعامت ا گاه و ان یني شناس آ مام خم مان ا بزرگ ز ین . شد) س(گر  ست از ھم در
ھــاي غربــي ھسـتیم و آن پــي بــردن بـھ ماھیـت اسـالمي نھضـت و پرھــیز از  زمــان مــا شـاھد تحلیلھــا و تفســیرھاي متفـاوتي از رســانھ

 ) 14. (دلمشغولیھاي بیش از حد بھ گروھھاي چپ و راست در داخل و خارج از كشور بود

لي 16 بھ دلیل گستردگي و عظمت تظاھرات مي شھریور، ارتش ع ھا ن ضور در خیابان غم ح شونت توانست ر سل   بھ خ یا خونریزي متو
دكتر بھشتي در . بھ آزادي تغییر دادند» شھیاد«تظاھركنندگان كھ در پایان مراسم در میدان آزادي گرد آمدند، نام این میدان را از . شود

نات ) 15. (پایان سخنراني خود اعالم داشت كھ جامعھ روحانیت فردا برنامھ نخواھد داشت قدان امكا یل ف بھ دل اما از آنجا كھ صداي او 
شھریور بھ عنوان مبدا تظاھرات در  17 بخش مھمي از تظاھركنندگان وعده كردند كھ فرداي آن روز یعني. رسید بھ ھمھ حاضران نمي

بي در برابر این دو نگرش متفاوت سرانجام مشي بي) 16. (میدان ژالھ تجمع نمایند كھ  بارزه،  یني وقفھ م مام خم ید ا نیز از آن ) س(ترد
نع  نشیني بھ دولت فرصت مي كرد، غالب آمد زیرا ھرگونھ عقب جانبداري مي ند و موا سخیر ك باره ت تھ را دو داد تا مواضع از دست رف

 . بیشماري در راه پیروزي نھضت پدید آورد

سخت وحشت شور  ند تحوالت ك كھ از رو مي بھ ھر تقدیر شاه و سران رژیم  ظر  بھ ن ناك  حران و  زده و بیم با ب لھ  براي مقاب سیدند،  ر
یان روز ند 16ناآرامیھاي رو بھ گسترش بالفاصلھ در پا قرار داد لي  یت م شوراي امن كار  ین . شھریور موضوع را در دستور  بر ھم

یتي و  اساس، بھ دستور شاه و بھ دعوت نخست وزیر، نشست اضطراري شوراي امنیت ملي با حضور فرماندھان بلند پایھ نظامي و امن
ندس ) 17. (شھریور آغاز و تا پاسي از شب ادامھ یافت 16بعدازظھر 8اعضاي دائمي از ساعت  تاه مھ طق كو در آغاز جلسھ پس از ن

 : شریف امامي، رئیس ساواك، گفت

عھ فردا جم ست  قرار ا صلھ   راھپیمایي و ناآرامیھاي تھران پس از عید فطر ھمچنان ادامھ یافتھ است و مطابق گزارشھا و اطالعات وا
شود لذا براي جلوگیري از آن الزم است در پایتخت. شھریور آشوب و اغتشاش گسترده، كشور را فراگیرد 17 عالم  ظامي ا . حكومت ن

 . اند كھ موضوع در شوراي امنیت ملي بررسي شود موضوع بھ اطالع شاھنشاه رسیده و ایشان دستور داده

شیوه ھا و  شور و راھكار خیر ك یدادھاي ا مورد رو خود را در  یدگاه  یل و د ضران تحل یك از حا ھر  سھ  ستور جل یان د ھاي  پس از ب
ستفاده. رویارویي با آنھا ارائھ دادند ھا و سوءا ستھا  نكتھ جالب این است كھ اغلب آنھا حوادث جاري كشور را بھ اعمال نفوذ ھاي كمونی

 ) 18. ( دادند نسبت مي

كرده  17 سرانجام تصمیم گرفتند در تھران و چند شھر بزرگ از صبح در این نشست عالم  ظامي ا شھریور بھ مدت نامعلومي حكومت ن
سھ . و بھ اجرا گذارند صلھ در جل جراي آن بالفا گي ا ستور داد چگون شاه، وي د بھ  لي  پس از مخابره تصمیمات جلسھ شوراي امنیت م

شود سي  شب برر مان  یات دولت در ھ فوق. فوري ھ ست  جھ نش ساعت  در نتی لي  یت م شوراي امن سھ  مھ جل لت در ادا یات دو عاده ھ ال
گزار  30:22 ساواك، بر یس  قدم، رئ دقیقھ شب با حضور وزرا و نیز ارتشبد ازھاري، رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران، و سپھبد ناصر م

كھ از روز. شد ید  قرر گرد مذاكره م گو و  ساعتھا گفت قم، تبریز، اصفھان،  17پس از  عني  شور ی شھر ك یازده  ھران و  شھریور در ت
شود پس از تصویب . مشھد، شیراز، جھرم، كازرون، قزوین، كرج، اھواز و آبادان حكومت نظامي اعالم و بالفاصلھ بھ اجرا گذاشتھ 
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لت  ساعت 24این موضوع برخي از وزرا اظھار داشتند دست كم  ظامي و تصمیم دو مت ن یان حكو تا از جر شود  لت داده  مردم مھ بھ 
خبر مزبور . اما این نظریھ با شدت از سوي سران نظامي و امنیتي رد شد. اطالع حاصل كنند تا صبح  یو  استدالل آنھا این بود كھ راد

شود را اعالم خواھد كرد، بھ عالوه مسببین و محركین مي گیري  ھا جلو . بایست ھرچھ زودتر شناسایي و مجازات گردند تا از آشوب آن
)19 ( 

سید فرا ر ثھ  عالم . سرانجام روز حاد ند، از ا مده بود گرد آ لھ  یدان ژا ستھ در م ستھ د صبح د ساعات  ستین  كھ از نخ عترض  یت م جمع
ند 6 ھاي رژیم بویژه رادیو، تنھا ساعت زیرا رسانھ. ناگھاني حكومت نظامي اطالع نداشتند كرده بود خش  خبر را پ مي . صبح این  ھنگا

غاز  كننده و جلوگیري از راھیابي معیت كھ تالش كماندوھاي رژیم براي پراكندن جمعیت اجتماع شونت آ ند، خ كام ما یدان نا بیشتر، بھ م
بي مردم  ید و  شدند گرد ستھ  بار ب بھ رگ فاع  شد. د تھ  بھ خـدمت گرف سالحھاي آتشـین  نواع  گیري ا شروع در سلھا و . با  ھا، مسل تانك

ند كوپترھا از زمین و ھوا جنگ خونیني علیھ قیام ھلي بھ راه انداخت پي آن صحنھ. كنندگان  شباھت  در  عدام  یدان ا بھ م كھ  شد  پا  بھ  اي 
شت شت. دا ستقرار در پ با ا كرده و  صره  ھار طرف محا شھدا را از چ یدان  سلح، م صفیر  سربازان م با  مردم را  ھت  ھر ج ھا از  بام
ندگان  بھ ھیچ نویسد، ھدف دولت شوروي، در خاطراتش مي گوزیچكین، سفیر وقت. كردند ھا بدرقھ مي گلولھ ساختن تظاھركن وجھ متفرق 

بھ ھر حال جمع كثیري از حاضران در ) 20. (كوشید ھمھ كساني را كھ در تظاھرات شركت داشتند یكجا از میان بردارد نبود، بلكھ مي
شد صحنھ بھ شھادت رسیدند، آمار شھدا و مجروحین این حادثھ ھیچ شخص ن سایي و م یق شنا طور دق ساد كشتھ. گاه بھ  شدگان  زیرا اج

یان را) 21. (توسط كامیونھاي ارتش بھ نقاط نامعلومي حمل و در گورستانھاي دستھ جمعي دفن شدند تن و  87منابع رسمي تعداد قربان
تن  5تا  3 اما جبھھ مخالف آن را بھ ھیچ عنوان ارقام واقعي ندانست و تعداد شھدا را بین. نفر اعالم كردند 205شدگان را  زخمي ھزار 

ین موضوع  اي آمار كشتھ شود، دكتر علي امیني طي مصاحبھ گفتھ مي. برآورد نمود كھ ا كرد  عالم  فر ا ھزار ن شتر از دو  شدگان را بی
ساخت لس برپا لھ در مج یم از جم بھ رژ ستھ  فل واب یادي در محا صداي ز قالب ) 22. (سر و  شھید ان یاد  مار بن خرین آ ساس آ بر ا ما  ا

ین روز 88، شھریور تھران حدود 17 اسالمي تاكنون آمار شھداي شور در ا بت 123تن و آمار شھداي سراسر ك ست تن ث نك . (شده ا با
طي )اطالعات شاھد كایي  سرائیلي و امری ندوھاي ا كھ كما فت  شار یا سیع انت شایعھ در سطح و ین  كھ ا بود  سترده  ابعاد فاجعھ چندان گ

خون ین صحنھ  ني ا سربازان ایرا باس  یم و در ل با رژ ھاني  یده توافق پن ند بار را آفر بر . ا مدركي دال  پس از آن  نھ  مان و  نھ در آن ز
سترده شتار گ ین ك ظار چن مردم انت كھ  بود  ین  قت ا لي حقی شد، و فت ن خبر دریا ین  سلمان  صحت ا سربازان م یم و  سوي رژ اي را از 

مي. نداشتند ندازي ن جازه تیرا سربازان ا بھ  ظامي  مت ن قررات حكو عالوه م مي بھ  ھا  فان، تن مت مخال صورت مقاو ست داد و در  بھ  بای
ند این نقض آشكار قانون بود كھ دیگر رژیم نمي) 23. (كردند بازداشت آنھا اكتفا مي ساز ك قانونگرایي را  بار . توانست نغمھ  گر از اخ ا

گران. نظر كنیم، صورت مسالھ تغییري نخواھد كرد مربوط بھ تعداد قربانیان صرف ماجرا ن نده  زیرا اصل حادثھ براي ھر دو سوي  كن
مت نظـامي غــافلگیر شـدند. دھنــده بـود و تكـان در ھمــان حــال ھــم شـاه و ھـم انقالبیــون از كـثرت تعــداد . مخالفـان از شــدت عمــل حكو

 . میدان ژالھ از این پس میدان شھدا نام گرفت. زده و متحیر شدند شدگان شگفت كشتھ

مي تا نیمھ. كننده تا صبح روز بعد بھ محاصره ادامھ دادند سربازان محاصره گوش  بھ  لھ  مان . رسید ھاي شب ھمچنان صداي گلو در ھ
ند نشاني با فشار آب لكھ فاصلھ اتومبیلھاي آتش پاك كرد عام را  تل  ثار ق خون و آ یچ. ھاي  عھ ھ ین واق ثار ا مدھا و آ ما پیا یچ  ا با ھ گاه و 

تردید بھ سقوط و اضمحالل رژیم شتاب  المللي چندان وسیع بود كھ بي نتایج این رویداد در ابعاد داخلي و بین. اي محو كردني نبود وسیلھ
 : ھاي آن نظر خواھیم افكند ترین جنبھ بیشتري بخشید كھ اینك بھ برجستھ

 شھریور  17پیامدھاي رویداد

 تردید و تزلزل در اراده سیاسي رژیم  -1

با ملت 17بھ دنبال كشتار یارویي  تاد سخت شھریور اراده و عزم رژیم در رو لزل اف ید و تز شیوه. بھ ترد كھ  عم از  چرا  سوم ا ھاي مر
ست . خورده بود سركوب و سازش در عمل شكست ھترین سیا ساواك، ب یتي و  شاوران امن اجراي حكومت نظامي كھ بر اساس نظریھ م

شید برقراري امنیت و آرامش تلقي مي ممكن جھت كس بخ جھ ع قت. شد، نتی یات ر شار جزئ فرت و  انت شونت، ن بھ خ شي توسل  گیز م ان
شاه و  لي  ید و دود فزایش داد و برترد كن ا حد مم باالترین  تا  نش را  انزجار ملي علیھ حكومت را ھرچھ بیشتر برانگیخت و بحران و ت

شور  درست از ھمین ھنگام برخي از چھره. ناكارآمدي سیاستھاي دولت مھر تایید زد یابي وضعیت ك ھاي سیاسي شاخص رژیم با ارز
ند یون پرداخت بر انقالب یم در برا ضع رژ لت و موا كرد دو قاد از عمل بھ انت سمي  ھاي ر لس، . از تریبون كھ از درون مج صیتھا  ین شخ ا

مردم  احزاب و سازمانھاي دولتي سربرآوردند، آشكارا خواستار استیضاح نخست سركوبگر  سئول و  وزیر و بركناري دیگر مقامھاي م
 . و بازنگري در سیاستھاي داخلي كشور شدند

مي 17 چند روز پس از واقعھ بھ مجلس  ماد  خذ راي اعت براي ا مامي  شریف ا كھ  كم شھریور ھنگامي  فت، دست  ندگان  9 ر تن از نمای
حالي. شریف امامي را زیر سؤال بردند فریادزنان صالحیت ست، در  پان ایرانی حزب  ھبر  سن پزشكپور، ر شانھ  اندكي بعد مح بھ ن كھ 

 : كوفت، شریف امامي را مخاطب قرار داد كھ تاسف بر سر خود مي

ھم تو نمي خون  بھ  تو  ستھاي  ھي، د قرار د ھي  تواني بھ عنوان نخست وزیر مجلس را مخاطب  مدت كوتا تو در  ست  شتھ ا نت آغ وطنا
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 ) 24. (اي شماري را كشتھ تعداد بي

 . سرانجام وي و نمایندگان ھوادار او مجلس را ترك گفتند

اگر چھ شریف امامي بار دیگر از مجلس دولتي راي اعتماد گرفت، اما تا پایان دوره نخست وزیري خود، عملكرد دولت وي بویژه در 
ثھ ید 17 حاد ست گرد جازات عـامالن آن در خوا شت و م فت و بازدا قرار گر قاد  مورد انت ثھ را بـھ . شھریور  ین حاد مامي ا شریف ا

كرد و . ماركسیستھا نسبت داد و آنھا را عامل اصلي خشونتھاي اخیر در كشور دانست او بار دیگر تعدادي از سران رژیم را بازداشت 
ند . ھمھ فعالیتھاي سیاسي را آزاد اعالم كرد قاد دار سي اعت قانون اسا بھ  كھ  حزب رستاخیز را منحل ساخت و بازگشت ھمھ كساني را 

كھ در آن  اما ھمھ این تدابیر، نتوانست او را از مھلكھ. هللا شریعتمداري مشورت كرد بھ كشور بالمانع اعالم كرد و با سنجابي و آیت اي 
گاه . زد نجات دھد دست و پا مي یك پای بھ عنوان  كھ  پاریس،  خالفین از  بھ عنوان رھبر م مام  بود و ا تھ  ین رف زیرا اعتماد بھ وي از ب

 . المللي بود، سرنگوني رژیم سلطنت و استقرار نظام جمھوري اسالمي را خواستار گردید بین

ماه رمضان  شاه كھ اكنون در وضعیت پس از  یدادھاي  لي از رو گار نیوزویك در تحلی با خبرن صاحبھ  بود، در م تھ  بغرنجي قرار گرف
 : اظھار داشت

مي.... در موقعیت دشواري قرار داشتم و سقوط خیلي نزدیك بود.... ھفتھ پیش  مردم  كھ  كرد  عتراف  ھر  این حقیقت را باید ا ستند  توان
 ) 25. (چیز را كھ بخواھند بھ دست آورند

شاه براي یافتن یك راه حل فوري و ضربتي براي پایان دادن بھ وضع آشفتھ و انقالبي كشور، با صاحبنظران امور ایران و كارشناسان 
ساد و  جمع. كرد داخلي مشورت مي سعھ ف ین نارضایتیھا در تو مھ ا شھ ھ كھ ری جھ رساند  ین نتی بندي و حاصل این گفتگوھا شاه را بھ ا

ستفاده نده سوء ا گر پرو ست و ا تھ ا مادي نھف كالن  سرعت ھاي  سادھا ب سھا و ف سد  ھاي اختال موم بر طالع ع بھ ا جھ  شده و نتی بررسي 
نده) 26. (نگرانیھا و گرفتاریھاي موجود برطرف خواھد شد شدن پرو كھ رو فل از آن  بھ  اما غا خالف را  ھاي چپاولگري، نیروھاي م

 . افزود گستردگي و عمق فساد داخلي آشنا و ھرچھ بیشتر بر حجم و دامنھ اعتراضات مي

ھدف  یكي دیگر از تدابیر ھراس ین  با ا انگیز رژیم بھ منظور مقابلھ با توسعھ انقالب طرح تسلیح ھواداران شاه در میان عشایر بود كھ 
ضد و ) 27. (گرفت كھ ایالت یادشده بھ تظاھرات مردم شھرھا حملھ نموده، آنھا را در ھم كوبند صورت مي ستھاي  بھ ھر حال این سیا

شاه  نقیض كھ رژیم را سخت كا،  یران در امری سفیر ا ھدي،  سردرگم ساختھ بود سرانجام بھ پیام شفاھي برژینسكي از طریق اردشیر زا
 . را بار دیگر بھ سوي سیاست مشت آھنین متمایل ساخت كھ نتیجھ آن تشكیل كابینھ نظامي بھ رھبري ارتشبد ازھاري بود

 ) اپوزیسیون(مخالفان شھریور در مشي مبارزه و خواستھاي سیاسي 17 تاثیر واقعھ -2

فرت . شھریور جدایي و شكاف میان حكومت و ملت را عمیقتر كرد و امكان ھر نوع پیوستگي یا سازش را از بین برد 17 یایي از ن در
ساخت ناممكن  فان  ید مخال سا از د قالبي اسا شكل و  ھر  در . و خون میان رژیم و مردم پدیدار گشت كھ استمرار حكومت پھلوي را در 

شد نتیجھ مشي مبارزه مسالمت گون  فت و دگر سؤال ر یر  شدت ز شروطھ ب ظام م . آمیز در چھارچوب قانون اساسي بھ منظور احیاي ن
میز و  شكلي قھرآ بھ  یم  ھدام رژ ضمحالل و ان شد و ا روحیھ تندروي و افراطگرایي در میان طیفھاي گوناگون مبارز و مخالف فراگیر 

 . انقالبي مورد حمایت قرار گرفت

كرد سلطنتي بھ نحو اجتناب روھا و ھواداران اندیشھ اعاده مشروطیت شھریور بھ اعتبار میانھ 17 ترتیب واقعھ بدین . ناپذیري آسیب وارد 
عده بھ و بود  ستھ  تھ نتوان یش از دو ھف لي ب شتي م نده و در زیرا دولت آ فادار ما خود و خود  17ھاي  ھره  قاب دروغین از چ شھریور ن

یك . ناپذیري این رویداد، راه مسالمت میان شاه و مخالفان را براي ھمیشھ بست توجیھ. برافكند یافتن  ظار  یا انت كان و  كھ ام لذا ھنگامي 
یداد. اي افتاد و شتاب و تحرك بیشتري گرفت راه حل سیاسي با رژیم بھ سر رسید، انقالب در مسیر تازه یدگاه رو ین د شھریور  17از ا

ست  نده ا باقي ما یران  باعث انسجام فكري و اتحاد عملي مخالفان شد و ھمگان بھ این نتیجھ رسیدند كھ تنھا یك راه براي نجات جامعھ ا
كھ . و آن خروج شاه و سقوط رژیم او و استقرار یك نظام مطلوب است از ھمین زمان بتدریج جمع فراواني از روشنفكران مخالف شاه 

صاص داده  كردند، بدون واھمھ از بازداشت سالھا در خارج از كشور زندگي مي خود اخت بھ كشور بازگشتند تا سھمي از پیروزي را بھ 
شند و در فراینـد شـكل جدي داشـتھ با تاثیر  یدئولوژیھاي سوسیالیسـتي، . گـیري نظـام سیاســي آینـده  طبیعتـا بسـیاري از آنـان متــاثر از ا
سالمي را ) س(گرایي بودند اما خواست و اراده ملي و مذھبي مبارزان، تحت رھبري امام خمیني لیبرالیستي یا ملي سرانجام جمھوري ا

 . ناپذیر جانشین سایر الگوھا نمود بھ عنوان یك بدیل خدشھ

 حكومت نظامي و تزلزل ارتش  -3

ساخت 17 حوادث جھ  ید موا با ترد لزل و اراده آن را  تش را متز سجام ار ظامي، ان مت ن مدت .  شھریور و ادامھ حكو ستقرار طوالني  ا
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مدي ارتش و  یون، از كارآ ارتش در میدانھا و چھارراھھا و مراكز مھم شھر ھمانند پلیس و نیروھاي انتظامي بھ منظور مقابلھ با انقالب
مده . كاست توان آن مي جود آ بھ و خارجي  یدات  بر تھد شور در برا سداري از ك ھا و پا چرا كھ ارتش اساسا بھ منظور حفظ امنیت مرز

ناخواه با ھیات دولت و سایر  بایست تحت فرمان فرمانداریھاي نظامي و شوراي امنیت استان عمل كند كھ خواه اما اكنون ارتش مي. بود
كھ  این واقعیت. یافت مراكز قدرت در نحوه و اجراي فرمانھاي حكومت نظامي اختالف نظر مي شاھي  تش شاھن ساختار ار بھ  جھ  با تو

ضع  شت، مو جود دا مذھبي و شكاف عمیقي میان كادر فرماندھي با بدنھ نیروھاي مسلح از نظرگاه گرایشھاي سیاسي و تمایالت ملي و 
مي ضعیف  ناب . كرد ارتش را بھ عنوان سركوبگر مخالفان سخت ت شونت اجت بھ خ قدام  یون از ا شعارھاي انقالب بر  تش در برا نھ ار بد

این الگوي برخورد سربازان با مردم مورد توجھ برخي . پیوست ورزید و گاه با فرار از پادگانھا دستھ بھ دستھ بھ تظاھركنندگان مي مي
شدند شھرھا  مھ  ظامي در ھ مت ن فوري حكو غو  ستار ل نان خوا قرار گرفت و آ تش  سران ار سي . از  ست و اوی نھ فردو بھ عنوان نمو

مي نھ  شیدند اینگو مي. اندی ھار  نان اظ شتند آ مردم «: دا با  شان  ستند و برخورد مذھبي ھ ھم  سربازان  مذھبي دارد و  نگ  ظاھرات ر ت
گاه ) 28. (» تظاھركننده دوستانھ است یترین پای بھ عنوان قو بود، ارتش  كرده  شتیباني  ظامي پ مت ن اما از آنجا كھ شاه صریحا از حكو

لت . خویش ادامھ داد حكومتي رژیم، مدتھاي مدیدي در سطح شھر بھ ماموریت با م شتر  چھ بی در نتیجھ، این روند سبب شد تا ارتش ھر
 . معترض خو بگیرد

یني پس از) س(امام خم یھ 17یك روز  ظامي و  شھریور در اعالم مت ن عالن حكو مل ا شاه را عا یران،  لت ا بھ م اي در نجف خطاب 
لي  تالش رھبران مح با  مان  ین ز ند و از ھم قرار گیر لت  نار م تا در ك ند  شدار داد شیان ھ مسئول مستقیم كشتار مردم دانستند و بھ ارت

 . انقالب، بسیاري از ارتشیان بھ ملت پیوستند

 شھریور  17امریكا و تحوالت پس از -4

ید«شدن اوضاع ایران، گفتگوھاي صلح اعراب و اسرائیل با وساطت امریكا در  ھمزمان با بحراني فت» كمپ دیو یان یا سایروس . جر
ست 17ونس، وزیر خارجھ، و برژینسكي، مشاور امنیت ملي امریكا، پس از كشتار باور د ین  یس  شھریور بھ ا ست رئ كھ الزم ا ند  یافت

ھور مصر،  19باالخره در. جمھور امریكا در یك تماس تلفني پشتیباني خود را از شاه و سیاستھاي او اعالم كند ساي جم شھریور، رؤ
كھ  17 شاه در گفتگو با كارتر حادثھ. اسرائیل و امریكا تلفني با شاه گفتگو كردند شھریور را یك طرح شیطاني از سوي كساني دانست 

ھره شور ب سي ك باز سیا ضاي  جاد ف موده از برنامھ ای ستفاده ن سوء ا یھ وي  شد عل ھاي اعطا شتھ و از آزادی ند گ ند م مھ . ا ستار ادا او خوا
. (حمایتھاي امریكا تا سر حد ممكن شد و ھشدار داد در غیر این صورت دشمنانش او را غافلگیر ساختھ و بر وي پیشي خواھند جست

 . كارتر نیز در پاسخ بھ درخواستھاي شاه او را از جھات گوناگون مطمئن ساخت) 29

عاون وزارت  17دو روز پس از ستوفر، م با وارن كری بود  تھ  یش گرف شنگتن را در پ كھ راه وا شھریور اردشیر زاھدي، سفیر ایران، 
شد. خارجھ، دیدار نمود ظامي  مت ن جراي حكو . كریستوفر ضمن تاكید بر حمایت دولت امریكا از ایران، خواستار رعایت اعتدال در ا

مي یب  ظاھرات را ترت تھ ت سازمان یاف ستھاي  كرد، كمونی سیون توطئھ  اما زاھدي ادعا  ھاي اپوزی با نیرو مراه  كا ھ ند و دولت امری دھ
ست یده ا تدارك د شاه را  ندازي  مان . برا ین ز شاه در ا فس  بھ ن ماد  ضعیف اعت فت ت ند و گ ناروا خوا شت و  ھام را ز ین ات ستوفر ا كری

 ) 30. (مھمترین عامل بروز و گسترش شورشھاست

جھ و  17 بھ ھر حال، حقیقت این است كھ تا وقوع حادثھ ھوري، وزارت خار سفید در ریاست جم شھریور ھنوز ھیچ یك از سران كاخ 
ید . دانستند كننده نمي سازمان سیا، بحران ایران را جدي و نگران نایي ترد باره توا خود در شبینانھ  سطحي و خو ھاي  با اظھارنظر نان  آ

یت بھ حما نھ  شور و خاورمیا مي ناپذیر شاه در كنترل اوضاع ك مھ  ند خود ادا ما) 31. (داد براي  17ا ستین زنگ خطر را  شھریور نخ
سائل . زمامداران امریكا بھ صدا درآورد حوزه م سانھ در  از ھمین زمان گروھي از سران امریكا بھ بررسي دقیقتر و بازنگري كارشنا

ضعیت . ایران ترغیب شدند بھ و در پي آن انبوھي از كارشناسان سیاسي، نظامي، اقتصادي و خبري امریكا بھ منظور بررسي ھمھ جان
اظھارنظرھا و رھیافتھاي متفاوت آنان در پي ناآرامیھاي فراگیر در سطح كشور، مقدمھ پیدایش دو طرز تفكر . ایران وارد كشور شدند

شد شنگتن  مات وا سوي مقا یران از  با ا باط  شي در ارت شي مسالمت: و دو خط م ھواداران م كي  بھ  ی سي  حل سیا حان راه  میز و طرا آ
یران ریاست شور در ا سفیر آن ك سولیوان  یام  شونت و ; سایروس ونس، وزیر خارجھ، و شخصیتھایي چون ویل فداران خ گري طر و دی

بي -مشاور امنیت ملي كارتر  -شدت عمل و سیاست مشت آھنین بھ رھبري برژینسكي  كھ  گران  فاع و دی یت وزیر د تا  و با حما فھ  وق
بود . آغاز كنفرانس گوادالوپ ادامھ یافت یران  مور ا كا در ا شتر امری چھ بی فاوت آن، سردرگمي ھر پیامد این نگرشھا و راھكارھاي مت

 . ساخت شد و در نتیجھ مسیر انقالب را ھرچھ بیشتر ھموار مي ھاي ضد و نقیض بھ شاه ھمراه مي كھ با توصیھ

 ھجرت امام از نجف بھ پاریس  -5

یت وزیري و درباره برنامھ شریف امامي در آغاز تصدي نخست شت آ مورد بازگ لي در  شتي م عالم  ھا و سیاستھاي دولت آ یني ا هللا خم
با  -و  1357شھریور 7 در پي آن در تاریخ) 32. (كرده بود كھ، بازگشت ایشان بھ كشور بالمانع است مھ  -سال  15پس از تقری روزنا

خبر داد جف  بھ ن شان  مذاكره و بازگشت ای ظور  بھ من یاتي  عزام ھ كرد و از ا چاپ  خود  ما . اطالعات عكس امام را در صفحھ اول  ا
پوچ «خواند و پیشنھاد آشتي با روحانیان را »  نیرنگ شیطاني شاه«وزیري شریف امامي را  رھبر انقالب در ھمان روز، نخست عده  و
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شتار  17 با وقوع حادثھ) 33. (دانست و مردم را بھ مقاومت و مبارزه تشویق كرد»   و فریبكارانھ شھریور امام، شاه را مسئول مستقیم ك
 . مردم دانست و خواستار انھدام رژیم شاھنشاھي شد

یم را  خالف، رژ شكست دولت آشتي ملي در پیشبرد سیاستھاي خود و ناكامي در جلب ھمكاري و مشاركت نیروھاي سیاسي و مذھبي م
خود را . بھ اخراج امام از نجف متقاعد ساخت تا ایشان را ھرچھ بیشتر در انزوا و تنگنا قرار دھد بار  ظامي اعت مت ن كھ حكو ھنگامي 

جف  مام از ن خراج ا براي ا عراق  یران و  ھاي ا باني و ھمكاري دولت فت، ت شور را فراگر در (از دست داد و موج فزاینده اعتصابات ك
مي . آغاز گردید) الجزایر 1975چھارچوب قرارداد  مع عمو براي شركت در مج شور  در این راستا، ھنگامي كھ وزراي خارجھ دو ك

قرار . سازمان ملل متحد بھ نیویورك رفتھ بودند، مذاكراتشان را در این باره از سرگرفتند شتري  بالفاصلھ امام در تنگنا و مخدورات بی
ند صره گرفت بھ محا مام را  منزل ا عراق  یتي  مامورین امن شد و  مال  شان اع براي ای ني  حدودیتھاي فراوا بھ . گرفت و م كھ  شار  ین ف ا

صمیم . گرفت، نتیجھ معكوس داد منظور سكوت اجباري امام صورت مي لذا ت ایشان حاضر بھ تمكین از سیاستھاي دولت عراق نشده و 
 . بھ عزیمت از خاك عراق گرفتھ و در پي ممانعت دولت كویت رھسپار پاریس گردید

بر . یك خطاي استراتژیك بود شد رژیم را از خطر تحریكات مستقیم امام رھانیده است، در حقیقت شاه كھ تصور مي این سیاست زیرا رھ
مي  سازش مي ناپذیر مخالفان را در مواجھھ مستقیم با محافل خبري و سیاسي جھان قرار  كھ  ھا و  داد  سترده آرمان سطحي گ ست در  توان

نھ. مواضع انقالب را براي تمام جھانیان بازگو كند مذھبي میا ھاي  تا نیرو شد  سبب  سائل  ین م یت ا بھ رھبري آ شریعتمداري و  رو  هللا 
یني نیروھاي ملي چاره مام خم مت ا حت زعا قالب ت صفوف ان بھ  ستن  جز پیو مام ) س(اي  جز صعود ا نایي  ین مع شند و ا شتھ با را ندا

 . ھمتا در ائتالف انقالبي نداشت بھ موضع رھبري بالمنازع و بي) س(خمیني

 گسترش اعتصابات و از پادرآمدن دولت  -6

كھ ضربھ 17 از مھمترین پیامدھاي بود  شور  سر ك صادي و  شھریور توسعھ اعتصابات بھ شكلي فراگیر در سرا كره اقت بر پی لك  اي مھ
ھدف . نیز حیات رژیم وارد آورد با  ھا اوال  مھ آن ما ھ شت، ا اگر چھ تا این زمان اعتصابات بھ شكلي جستھ و گریختھ در ایران ادامھ دا

مھمترین ویژگي دور . گرفت و ثانیا بھ صورت پراكنده، جزئي و موردي بود منافع صنفي و بھبود شرایط كار و دستمزدھا صورت مي
یم و  17تازه اعتصابات كھ در اندك زماني پس از كشتار پادرآوردن رژ ھدف از  با  كھ  شھریور آغاز شد، ماھیت كامال سیاسي آن بود 

 . پذیرفت ساختن آن صورت مي فلج

كرد 700دو روز پس از راي اعتماد مجلس بھ شریف امامي  صاب  ھران اعت عالوه . تن از كارگران و كارمندان پاالیشگاه نفت ت نان  آ
خروج  26در. بر ھدفھاي رفاھي خواستار لغو حكومت نظامي شدند 2شھریور كارمندان بانك مركزي سندي انتشار دادند كھ در آن از 

ستند. كرد میلیارد دالر ارز بھ وسیلھ سران بلندپایھ رژیم حكایت مي بھ اعتصابات پیو لي  نك م با . در پي این ماجرا بسیاري از شعب با
ند آموزان راھپیماییھاي گسترده آغاز مھرماه و شروع سال تحصیلي دانشجویان و دانش صابات افزود در . اي ترتیب داده و بر دامنھ اعت

فت در  كارگران اعتصابي ن تن از  ھزار  سي  روزھاي دوم و سوم مھر اعتصاب وسیع كاركنان پاالیشگاه آبادان بھ نشانھ ھمبستگي با 
خابرات، راه بتدریج. تھران، اھواز، گچساران و آغاجاري بھ راه افتاد ھن، ذوب شركت م مان،  آ یان، معل نادر و كشتیراني، بازار ھن، ب آ

سعت صابات را  سات اعت سایر مؤس شگاھیان و  صاب دان شیده و اعت شتري بخ ناره بی ستار ك ندگان خوا ھوري  كن جاد جم شاه و ای گیري 
 . اسالمي شدند

ھت مصارف  سبب ركود عمده این اعتصابات بویژه در شركت نفت فت ج بھ ن ستیابي  شواري د حتي د شور و  مد ارزي ك ترین منبع درآ
لي و . حرارتي براي منازل شد انرژي، حمل و نقل و سوخت ھدات داخ جام تع ستم اقتصادي در ان تالل در سی پي اخ جھ دولت در  در نتی

نگ. اي روبرو شد كننده المللي با تنگناھاي فلج بین فروش ج تا  دولت امریكا نیز در پي توقف پرداختھاي ایران، برنامھ  ظامي را  فزار ن ا
 ) 34. (شدن اوضاع سیاسي تھران بھ حالت تعلیق درآورد روشن

ساخت نده  مود و رژیم را درما ھره ن چھ .  بدین ترتیب با توسعھ اعتصابات، آثار ضعف و دوگانگي در مجموعھ نظام سیاسي آشكارا چ
. گذاري جدید بھ شدت ترس داشتھ و خودداري كردند بھ ھراس افتاده بودند، از ھرگونھ سرمایھ در ھمان حال صاحبان سرمایھ كھ سخت

مھ در نتیجھ بحران بیكاري رو بھ افزایش نھاد، فرار سرمایھ ید و برنا شدید گرد خایر ارزي ت شده و  ھا و خروج ذ سعھ متوقف  ھاي تو
 . رژیم در سراشیب سقوط قرار گرفت

 . و انقالب اسالمي) س(عضو ھیات علمي گروه تاریخ انقالب پژوھشكده امام خمیني) ×

 . 74، ص 2،1373رسا، چاپ چھارم، جلد : از كودتا تا انقالب، تھران: سالھ ایران غالمرضا نجاتي، تاریخ سیاسي بیست و پنج) 1
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 . 277 ، ص1375كتاب طوبي، چاپ نھم، : ھاي آن، تھران عباسعلي عمید زنجاني، انقالب اسالمي و ریشھ: ك.ر) 2

 . 546-542، صص 1370، 1وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمي، چاپ دوم، جلد : صحیفھ نور، تھران: ك.ر) 3

چاپ اول،: زاده محالتي، خاطرات و مبارزات شھید محالتي، تھران فضل هللا مھدي شیخ: ك.ر) 4 سالمي،  ، 1376مركز اسناد انقالب ا
 . 93 ص

شده) 5 ني  یم  ما گرفتار یك جنگ واقعي روا ھاي (ا ظامي در تاریخ ندھان ن مذاكرات فرما شروح  ھران30/5/1357و  24م كز : ، ت مر
 . 29 ، ص1376اسناد انقالب اسالمي، چاپ اول،

 . 28ھمان، ص ) 6

 . 261، ص 1368، 7، جلد)ع(مؤسسھ فرھنگي امام رضا: علي دواني، نھضت روحانیون ایران، تھران) 7

 . 234، ص 1374اطالعات، : ھمداني، تھران. ا.پرویز، راجي، خدمتگزار تخت طاووس، ترجمھ ح) 8

سبت: ك.ر) 9 یدگاه وي ن ست و د تاب حسین فردو مامي در ك شریف ا ھران: بھ  لوي، ت سلطنت پھ سقوط  ھور و  لد : ظ عات، ج ، 1اطال
 . 579 ، ص1371

ییرات چشمگیري  كھ من بھ تھران باز مي 1357در اواسط شھریور«: نویسد پارسونز در خاطراتش مي) 10 یران تغ گشتم در اوضاع ا
حالي. تر از گذشتھ قرار گرفتھ بود رژیم در معرض خطري بھ مراتب جدي. حاصل شده بود پس از  در  یھ  ئن و ژوئ ھاي ژو كھ در ماھ

بود شده  قرار  شور بر سونز:  ك.ر.  »عزیمت من یك آرامش نسبي در ك سرآنتوني پار یام و  مھ : سولیوان ، ویل سفیر، ترج خاطرات دو 
 . 342، ص 1375محمود طلوعي، تھران، نشر علم، چاپ سوم، 

 . 153 ، ص1363آشتیاني، چاپ اول،: باري روبین، جنگ قدرتھا در ایران، ترجمھ محمود طلوعي، تھران: ك.ر) 11

 . 148خاطرات دو سفیر، ص : سولیوان، ویلیام و سرآنتوني پارسونز) 12

ھران: ك.ر) 13 ھادي غفاري، ت چاپ اول، : ھادي غفاري، خاطرات  سالمي،  غات ا سازمان تبلی ھنري  تا  284، صص 1374حوزه 
281 . 

 . 782، ص 1374انتشارت جاویدان، چاپ ششم، : مسعود بھنود، از سیدضیاء تا بختیار، تھران) 14

 . 95زاده محالتي، خاطرات و مبارزات شھید محالتي، ص  هللا، مھدي فضل) 15

 . 22، ص 1، جلد 1375حوزه ھنري سازمان تبلیغات اسالمي، چاپ دوم، : اكبر خلیلي، گام بھ گام با انقالب، تھران) 16

ست: اعضاي حاضر در این نشست عبارت بودنداز) 17 مامي نخ شریف ا فر  مور  جع شاور در ا مون وزیر م ھر آز كتر منوچ وزیر، د
سپھبد صمدیان ساواك،  یس  قدم رئ صر م سپھبد نا شتاران،  بزرگ ارت ستاد  یس  سار ازھاري رئ شھرباني  اجرایي، تیم كل  یس  پور رئ

قي  مدعلي محق سپھبد اح ني وزیر اطالعات و جھانگردي و  عاملي تھرا كشور، دكتر محمد باھري وزیر دادگستري، دكتر محمدرضا 
بھ. فرمانده ژاندارمري كشور ید  خونین : براي اطالع بیشتر بنگر عھ  شوم جم یات (تصمیم  لي و ھ یت م شوراي امن مذاكرات  شروح  م

 ). 1376مركز اسناد انقالب اسالمي، چاپ اول،: ، تھران)1357شھریور 16دولت در

 . ھمان) 18

ھران بي انقالب ایران بھ روایت رادیو بي: بنگرید بھ) 19 ھدوي، ت چاپ اول، :  سي، بھ كوشش عبدالرضا ھوشنگ م نو،  ، 1372طرح 
 . 228ص 

 ، ص1376نشر حكایت، چاپ چھارم، : والدیمیر، گوزیچكین، كا گ ب در ایران، ترجمھ اسمعیل زند و حسین ابوترابیان، تھران) 20
319 . 
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 . 256 ، ص1370، 1عمادالدین، باقي، بررسي انقالب ایران، نشر تفكر، چاپ اول، جلد ) 21

  100.7-95، صص 6/12086، كد15آرشیو اسناد مركز انقالب اسالمي، شماره بازیابي : بنگرید بھ) 22

 . ھمان) 23

 . 279 ، ص5/12086، كد 13 ھمان، شماره بازیابي) 24

ندارد(گزارشي كوتاه درباره جمعھ سیاه بھ نقل از جراید و خبرگزاریھا ) 25 گري  سخھ(، 25، ص )این كتاب ھیچ مشخصھ دی اي از  ن
 ). این نشریھ در كتابخانھ مركز اسناد انقالب اسالمي موجود است

 . 585، ص 1حسین فردوست، ھمان، جلد ) 26

 . 588-584ھمان، صص ) 27

 . 581، ص 1حسین فردوست، ھمان، جلد ) 28

 . 93-92، ص 2بنگرید بھ غالمرضا نجاتي، ھمان، جلد ) 29

 . 95-94ھمان، صص ) 30

 . 155باري روبین، جنگ قدرتھا در ایران، ص : ، و نیز27-26 زیپینكو، برژینسكي، خاطرات برژینسكي، صص: بنگرید بھ) 31
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