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 دی شھر ری  ١٨قیام 

  حسین کاوشی 

دی و سقوط مجسمه شاه پس از  ١٨وقایعی در شھر ری روی داد که مھمترین آنھا قیام  ١٣۵٧در دی ماه  :اشاره

روی داد که نقطه عطفی  ١٣۵٧دی  ١٨ردم شھر ری در روز نقطه عطف تظاھراتھای ضد رژیم م  .دی بود ٢۶فرارش در 

صبح در صحن حضرت  ٩دی ماه ساعت  ١٨مردم مبارز شھرری در روز . در مبارزات انقالبیون این شھر می باشد

در پیشاپیش جمعیت . گرد ھم آمدند و پس از مقداری شعار دادن به سمت مرکز شھر حرکت نمودند) ع(عبدالعظیم 

پس از عبور از بازار و . حضور داشتند.... از جمله آیت اهللا محمد الله زاری و شیخ عبدالرحیم کنی وکه علمای شھر 

تر و انبوه  ھای خود را تعطیل نموده و صفوف راھپیمایان ھر لحظه فشرده خیابان حرم در حالی که تمام اصناف مغازه

مرکزی شھر از ادامه حرکت آنھا به سمت کالنتری جمعیت غیر قابل محاسبه بود پس از رسیدن راھپیمایان به میدان 

متری زکریا ادامه پیدا نمود، اما ھنوز کمتر از نیمی از  ٢۴توسط مامورین جلوگیری شد و سیر حرکت به سمت خیابان 

 ای از متری و نیمی دیگر آن در خیابان حرم بودند که تیراندازی عوامل رژیم شروع شد و عده ٢۴راھپیمایان در خیابان 

  .ای نیز شھید شدند مردم زخمی و عده

صورت گرفته است که متن ) دی شھر ری ١٨از شھدای ( در این ارتباط مصاحبه با برادران شھید قاسم سبزعلی

 .ویرایش شده آن از نظرتان می گذرد

   

   

  حاج محسن سبزعلی

پس از شھادت حاج « : دی شھر ری می باشد می گوید ١٨   اصغر سبزعلی که خود از برگزار کنندگان راھپیماییحاج 

مصطفی خمینی در قم برای چھلم ایشان مراسمی گرفتند که من و برادرانم به اتفاق چند نفر دیگر از اھالی شھرری 

برای چھلم . یم به زدو خورد و شھادت عده ای منجر شداین مراسم با دخالت نیروھای انتظامی رژ. در آن حضور یافتیم 

ھمین طور . شھدای قم، تبریزیھا مراسمی برگزار کردند که آنجا ھم به شھادت و زخمی شدن چند نفر منجر شد

درست است که به طور پراکنده . چھلم ھا ادامه یافت تا این که ما به فکر افتادیم که در شھرری مراسمی برگزار کنیم

اتی برگزار می شد و اھالی شھرری در تھران نیز به مناسبت ھای مختلف حضور می یافتند و مشارکت داشتند تظاھر

برادران (شھریور پای منبر عالمه نوری یا در مسجد قبا تعدادی از اھالی شھرری را می دیدیم منتھی ما  ١٧مثًال در 

نفر بودیم الزم دیدیم که در این جا بین نیروھای  ١٢الی  ١٠و برخی از افراد انقالبی شھرری که حدود ) سبزعلی

طی جلساتی که برگزار کردیم به این . انقالبی انسجام و وحدت ایجاد کنیم تا بتوانیم در شھرری حرکتی انجام دھیم

نتیجه رسیدیم که یک روز را تعیین کنیم و اعالم کنیم که راھپیمایی برگزار می شود، منتھی نه به وسیله اعالمیه، 

دی افراد تقسیم  ١٨بنابراین دو روز مانده به . چون جلوی کار را می گرفتند و به احتمال زیاد ما ھم دستگیر می شدیم

در واقع حاضران در . دی تظاھرات برگزار می شود ١٨شدیم و به مساجد مختلف رفتیم تا به اطالع عموم برسانیم که 

روحانیون مساجد ھم ھمگی . ردم در جریان قرار می گرفتندمساجد ھم به محارم خود می گفتند و به این شکل م

موافق بودند منتھی برنامه ریزی و مدیریت می خواست مدیریت آن انجام شده بود و برنامه ریزی آن ھم با حضور در 

دی، قاسم زودتر از ھمه از خواب بلند شد چون حمام ما کپسولی بود و در آن  ١٨صبح روز . مساجد صورت می گرفت

ھنوز صبح نشده دسته دسته : وقع گاز نداشت قاسم به حمام عمومی رفته بود و وقتی به خانه آمد به ما گفتم

. ام ام و برای ھر اتفاقی آماده من غسل شھادت کرده: اید؟ سپس گفت روند شما ھنوز خوابیده مردم به سمت حرم می
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آییم، بعد از نیم ساعت به طرف حرم حرکت  ن میمن به قاسم گفتم شما چون مسئول انتظامات ھستید برو ما ھم اال

  .کردم

   

  

قرار بود بلندگوی دستی ببریم چون اگر دست ما می دیدند آن را می گرفتند بلندگو را به خواھرم دادیم و گفتیم زیر 

سمت میدان مسیر تظاھرات بدین شکل بود که در صحن حرم تجمع کنیم و سپس به . چادر بگیر و داخل حرم به ما بده

تا سه راه ورامین حرکت خودمان را ادامه دھیم و در ) فدائیان اسالم کنونی(شھرری برویم و پس از آن از خیابان رزم آرا 

  . آنجا با صدور قطع نامه ای راھپیمایی تمام شود

نی و تر شد، روحانیت را ازجمله شیخ عبدالرحیم ک صبح که یک مقداری شلوغ ٩جمعیت عظیمی جمع شدندساعت 

فرزندش شیخ آقا بزرگ کنی و سید مھدی موسوی، آقای رفیعی و موسوی ھمدانی را به یک قسمت تعارف کردیم و 

سپس من لبه حوض وسط صحن رفتم تا چند نکته را تذکر بدھم، گفتم شعارھا فقط از طریق بلندگو پخش می شود و 

  .ا ی اطراف ھست و از آنجا می توانید متفرق شویددر مسیر ھم اگر اتفاقی افتاد کوچه ھ. شعارھای پراکنده ندھید

  .راھپیمایی ھم آرام است و یک نوع اعالم حمایت از امام است

نفر ھم به عنوان انتظامات شب  ١۵بلندگو را برای شعار دادن به رضا نظری دادیم که صدای رسایی داشت و حدود 

آن نوشته بود انتظامات تھیه کردیم به این افراد دادیم برادرم بازوبندھایی ھم که روی . دی تعیین کرده بودیم ١٨قبل از 

ھمچنین قرار . او قد بلندی داشت و به اطراف مسلط بود. شھید قاسم سبزعلی نیز از مسئوالن انتظامات بود

د ده ھزار گذاشتیم که اگر اتفاقی افتاد و ماموران رژیم حمله کردند انتظامات فرار نکنند و مردم را راھنمایی کنند حدو

خانمھا در . نفری آن روز شرکت داشتند به طوری که سر جمعیت در میدان شھرری و انتھای جمعیت در حرم بود

شعارھا ھم شعارھای . انتھای جمعیت بودند و من مسئولیت داشتم ابتدای صف که روحانیت بودند را ھدایت کنم

منتھی در مسیر مردم دچار ھیجان شدند و ... بر خمینی و  آرامی بود مثًال استقالل ، آزادی، جمھوری اسالمی ، درود

  .شعارھای تندتری سر دادند

   

  

، ابوالقاسم موسوی )شیخ آقابزرگ(از روحانیون حجج االسالم عبدالرحیم کنی، عبدالکریم کنی، عبدالعلی کنی 

من چون . ھنوز نرسیده بودحضور داشتند اما حجت االسالم غیور ی ... ھمدانی، مھدی فضیلت و رمضانعلی زمانی و 

بغل بازار ایستاده اند و خطرناک ھم ھست اگر آنھا کنار نروند    جلوی جمعیت بودم دیدم ماشینھای ریو گارد و ارتش

ممکن است زد و خورد شود چون من جوان بودم احتمال دادم که حرف من را قبول نکنند به یکی از انقالبیون شھرری 

آقای صالحی ما چون : کارکنان دولت بود و ما با ھم آشنایی داشت گفتم متشخص و جزءبه نام آقای صالحی که فرد 

جوان ھستیم ممکن است حرف ما را قبول نکنند شما بزرگتر ھستید با فرمانده این نظامیان صحبت کنید که این 

ن ھستند ممکن است زدو راھپیمایی آرام است و اجازه دھند مردم به صورت آرام راھپیمایی کنند زیرا اینھا ھم جوا

شوند فرمانده ھم فرد فھمیده ای بود قبول  خورد شود شما کنار بروید و در صورت درگیری بیش از ھزار نفر کشته می

نیروھا را عقب برد و در کوچه کلید داری مستقر کرد ما حرکت کردیم و نزدیک . کرد و گفت شعارھای زننده ای ندھید

شھرری است دیدیم در شمال میدان نزدیک بانک ملی چند ریو گذاشته اند به آقای میدان دایره که میدان مرکزی 

سریعًا : برو اینجا ھم صحبت کن درگیری نشود اما فرمانده این نیروھا توی سینه آقای صالحی زد و گفت: صالحی گفتم
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ون فرماندار نظامی تھران صحبت ظاھرًا با بیسیم با معا. راھپیمایی ممنوع است و آرام و غیر آرام ندارد. متفرق شوید

کرده بود به نام سرگرد رحیمی که او گفته بود سه بار تذکر بده اگر متفرق نشدند تیر اندازی ھوایی و اگر اثری نداشت 

آنھا ھم یک بلندگوی دستی داشتند که صدای آن ھم زیاد نمی رفت بعد از صحبت سه بار . تیراندازی زمینی کنید

ابتدای جمعیت را که روحانیت بودند به    ایان و خانمھا متفرق شوید ابتدا تیر ھوایی زدند مامتفرق شوید، آق: گفت

تعدادی از مردم با سنگ . متری بردیم و بقیه ھم در خیابان حرم بودند ٢۴ھمراه افرادی که جلوی صف بودند به خیابان 

  .فایده است پراکنده شدند کردند اما وقتی دیدند بی مقابله می

   

این زمان عده ای از مردم شتاب زده فرار می کردند با نرده ھای سر تیز اطراف باغچه ھای کنار خیابان برخورد کرده در 

من چون سخنرانی کرده بودم یک کت چھارخانه ھم پوشیده بودم . و زخمی شدند اما کسی ھنوز شھید نشده بود

متری فرار کردم  ٢۴در خیابان    )پیلغوش فعلی(سیهشناسایی شده بودم و خواستند مرا بزنند که به طرف کوچه اقد

در کوچه یخچال ) وی بعدًا در پاوه شھید شد(من به ھمراه پسر دایی ام ابراھیم حکمی مقدم و مھدی تقوی راد 

مستقر شدیم و دیدیم یک گروه جدیدی به نیروھای نظامی اضافه شدند و شدیدًا تیر اندازی زمینی می کنند ما 

من به ابراھیم . دی تقوی راد رفت آجر پرت کند گفتیم بیا عقب نشونه گرفته اند کشته می شودیمھ. مخفی شدیم

آن را عوض کنم و اینجا ماندن ھم فایده   برویم خانه من این کت چھارخونه ام را نشونه کرده اند: حکمی مقدم گفتم

به خانه آنھا که در کوچه یخچال . کمک کنیم ای ندارد برویم به بیمارستان فیروزآبادی و به کسانی که زخمی شده اند

قرار داشت رفتیم و من لباسم را عوض کردم و به بیمارستان ) اقدیسه فعلی(بود و در خیابان آرد ایران ) پیلغوش فعلی(

زخمی شده بودند بعضی ھا را سرپایی درمان کردند و بعضی ... رفتیم آنچا چند نفر از جمله رنجبر، اعظم سلیمانی و 

ما اینجا کارمندیم یک کاری ھست : تری شدند در ھمین حال بودیم که آقای اکبر مدیری که از ھیئتی ھا بود گفتبس

   که من نمی توانم انجام بدھم چون نفوذی ھست و ما را لو می دھند این عکس شاه، فرح و ولیعھد در اورژانس

یک چھارپایه بلند بیاورید رفت یک برانکارد دو طبقه آورد بروید : ھست را بروید آنھا را بردارید که آیینه دق ماست گفتم

ومن باال رفتم در ھمین حال بود که یک نفر برانکارد را کشید و افتادم و کمی صدمه دیدم آن موقع ورزشکار بودم و 

ھم گفتم چی شده؟ چه خبر است؟ گفتند چند نفر تیر خورده و آورده اند من : گفتم  کشتی گیر بودم و بدنم آماده بود

مگر چطوری زده اند که : خوب ببرید حاال چرا اینجوری ؟ دیدم جمعیت اطرافیان مجروحان آشنا ھستند به ابراھیم گفتم

اینھا اینگونه توی سرشان می زنند و گریه و زاری می کنند؟ ابراھیم رفت که ببیند او ھم زد توی سرش من ھم رفتم 

ی شد پیش خودم فکر کردم حتمًا چون آشنا ھستم و در تظاھرات بودم به جلو ھر که من را می دید گریه اش بیشتر م

زده بودنش و دل و روده اش را   ٣خاطر آن است جلو که رفتم جمعیت را کنار زدم دیدم قاسم خودمان است که با ژ

ی به سرباز زده بود و استوار قویدل به سرباز گفته بود بزن ولی سرباز گفته بود نه و او ھم کشیده ا. بیرون آورده بودند

  . برد بیشتری دارد و قوی تر از کلت است ٣را ازش گرفته و خودش زده بود چون ژ ٣ژ

   

چند تا از بچه از جمله ھمین مدیری و چند نفر از . به ھر حال از خودم بی خود شدم و خودم را به در و دیوار می زدم

ال برو بردارھایت را بیاور شاید خون الزم داشت و خون شما کارکنان بیمارستان که من را می شناختند گفتند شما حا

من نمی خواستم بروم به مدیری گفتم ممکن است شھید شود می خواھم این لحظات آخر پیشش باشم اما . نخورد

دیدم . آنھا گفتند نه چیزی نیست تیر به پایش خورده ولی من قبول نکردم و گفتم خودم دیدم دل و روده اش بیرون بود

. به ھر حال آنھا می خواستند این گونه من را آرام کنند. حرف بدی ھم نمی زنند شاید در این شرایط بتوان کمکی کرد
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یک فولوکس داشت که با آن مجروحان را می    در حیاط بیمارستان آقای محمدی که در میدان شھرری کیف مدیر دارد،

او . ن خیابان حرم برادرھایم را بیاورم چون قاسم خون احتیاج داردقاسم تیر خورده من را برسا: آورد او را دیدم و گفتم

ریخته و مردم متفرق ... میدان شھرری رسیدیم غوغایی بود، روسری ، چادر، کفش و آجر و   به  وقتی. ھم گفت برویم

درانم کجا ھستند شده بودند و از پشت بام ھا مبارزه می کردند و با سنگ ماموران را می زدند پرس و جو کردم که برا

رفتند اخوی بزرگ ما را . به خانه ما که در کوچه دباغی بود راه داشت  گفتند پشت بام کاروانسرای شاه عباسی که

جنازه را برده بودند سردخانه و گفتند رئیس   رفتیم بیمارستان. صدا کردند و آمدند و گفتم قاسم شھید شده است

مردم پشت سر ما داخل بیمارستان شعار دادند و . وھای انتظامی تحویل بدھیم بیمارستان دستور داده که باید به نیر

رفتیم طرف سردخانه به یک نفر به نام احمد آرونی که بعدھا فامیل ما شد و تاکسی خط شوش ـ شھرری داشت ، 

بته در این بین کارکنان ال. گفتم برو پشت بیمارستان و ما از روی دیوار جنازه را به تو می دھیم تا به بھشت زھرا ببریم

آن زمان اگر کسی را می کشتند پول تیر را از خانواده . بیمارستان مقاومت می کردند ولی نیروی انتظامی داخل نبود

خیلی ھا خودشان را به بیمارستان رساندند چون اگر جنازه را می گرفتند پس گرفتنش خیلی . شھدا می گرفتند

بھشت زھرا گذاشتیم چون وقتی که ما رسیدیم زمان شستشو تمام شده بود و جنازه را در سرد خانه . مشکل بود

  . باید فردا می رفتیم 

   

که پسر شیخ عبدالرحیم کنی و آقای تھرانی بودند و ھمچنین ) ع(آن شب متولیان آستانه حرم حضرت عبدالعظیم

مسئوالن آستانه گفتند ما یک قبر  .مردم به خانه ما آمدند و دسته دسته شعار می دادند قاسم جان شھادت مبارک

برای شھید شما در حرم در نظر گرفته ایم مادرم قبول نکرد و گفت شھید من با شھیدان دیگر ھیچ فرقی ندارد 

آن زمان برخی . ھمانجایی دفن می شود که شھدای تھران دفن شده اند و من ھیچ امتیازی برای بچه ام نمی خواھم

کنار شھدای  ٢١برادرم در قطعه . ه حکومت بودند و مادرم و به تبع آن ما ھم مخالفت کردیماز متولیان آستانه وابسته ب

دی که می خواستیم برویم به بھشت زھرا، مادر اجازه نداد که جنازه را در  ١٨فردای روز . تن دفن شده است ٧٢

آن روز برف می آمد و مدتھا در . شھرری تشییع کنیم چون ممکن بود درگیری شود و چند نفر دیگر ھم شھید شوند

در آن روز غیر از برادرم . عکس تشییع جنازه شھید سبزعلی، کوھی نژاد، طرق رودی را در مجله جوان چاپ می کردند

ھمچنین در آن روز خیلی . سه نفر دیگر ھم تشییع و دفن شدند آن روز مردم به ما خانواده شھدا لطف داشتند

  .نفر سخنرانی می کردسخنرانی شد در بلوک به بلوک یک 

   

  

  مصاحبه با حاج اصغر سبز علی

  :دی می گوید ١٨حاج اصغر سبزعلی نیز ضمن تایید مطالب فوق در مورد تظاھرات روز 

معموًال تظاھرات ھا را سرکوچه انجام می دادیم ده نفر به ده نفر شعار می دادیم آخر شب جمع می شدیم و می «

آقای    دی رفتیم خانه ١۶بیایید یک تظاھرات عظیمی برپا کنیم روز : تیک شب قاسم گف. آمدیم به سمت حرم

دی باید در وسط میدان برویم و راھپیمایی کنیم و ماموریتھای ھر یک را مشخص  ١٨شفیعی و صحبت کردیم که 

ی ھم به راھپیمایی انجام شد و پس از تیر اندازی نیروھای انتظامی یک عده از ما به کوچه کاشانی و یک سر. کردیم

در ھمان زمان دیدیم در دبیرستان عظیمیه در خیابان حرم ارتشی ھا چند نفر را دستگیر کرده اند . کوچه یخچال رفتند

خانه روبه روی خانه خودمان که خانه حاج علی اصفھانی بود ما رفتیم روی پشت بام خانه وی    ما رفتیم به پشت بام
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د آجرھا را برداتشیم نیمه کردیم و دادیم به بچه ھا تا نیروھای گارد را بزنند در آنجا یک عده ای داشتند بنایی می کردن

بعد . تا بتوان به این شکل بچه ھای مدرسه را آزاد کرد به ھمین شیوه موفق شدیم بچه ھای دبیرستان را آزاد کردیم

ارستان رفتیم و جنازه ھم برگشتیم دیدیم که اخوی مان دارد می آید و گفت قاسم شھید شده است ما ھم به بیم

آمده بودند ھمه تجمع کرده بودند تا حکومت را ... برادرم گرفتیم و به بھشت زھرا بردیم در آنجا از تھران ، قم، تبریز و 

آن موقع امام فرموده بودند اینھایی که در مجلس ھستند دارند شعبده بازی می کنند تا سر شما را گرم .ساقط کنند

شھریور شھید داده است نام نویسی  ١٧احمد از تھران و تبریز در مجلس گفته بودند ھر که در کنند پزشکپور و بنی 

در این رابطه شعری . کند ما طرفدار شماھستیم که امام ھم در مقابل پیام داده بودند که اینھا شعبده بازی می کنند

  :سرودم که 

  سعی کن جای دوا زھر طبیبت ندھد

  یبت نـدھــدبرق سر نیـزه و تـھدید نھـ

  

  شکنان با خبر باش که در مجلس قانون

  سـخـن گـرم نـماینـده فریبـت نـدھــد

     با خبر باش که سیل آمد و آبت نبرد

  تشنه لب دست ستم سوی سرابت نبرد

     باخـبر باش که با نغــمه الالیی خــلق

  ھمچنان کودک غفلت زده خوابت نبرد

                داگر آتش به عالم شعله دارد دود ھم دار

  ھم دارد  خلیل اهللا دارد مثل خمینی نمرود

  داند به ناحق خون مردم را خورد ظالم نمی

  پـی احـقـاق حـق مـھدی موعـود ھـم دارد 

                 ستـاند داد ما را عاقـبت مھدی زدونان می

  ســـتاند انتـقام خـون ســرخ نوجـوانـان می

  فشانیم  می ما به پای ارتش ایران زمین گل

  ستاند این عجب این ارتش جای گل جان می 

                 ستاند داد ما را عاقبت مھدی ز دونان می

  سـتاند انـتقـام خـون ســرخ نوجـوانــان می 

   

  

خالصه این حوداث باعث یک نوع تحول درونی در مردم شده بود عده ای بعد از این وقایع آمدند به خانه ما و گفتند ما 

  . مده ایم تا جزو دار و دسته شما باشیمآ

  :یک شعری ھم در رابطه با زندانیان سیاسی و آقای طالقانی که در زندان بودند سروده ام که آن ھم به شرح ذیل بود

  

          کنم من در این کنج قفس غوغای محشر می
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  کنم عالـمی را با قیـام خـود مـسخر می

             ن دغــارا بـر فـرق آرو   کــاخ اســتبداد

  کــنم واژگــون با نــعره الـله اکـبر می

            تازند سیلی به رویم سـندی از روی سـتم

  کنم یاد سیلی خوردن رخسار مادر می

       چکد گر زپا و گردن مجروح من خون می

  کنـم یـاد میـخ سـینه زھـرای اطـھر می

  

دی  ١٨شھریور و  ١٧تا از بچه ھا به مراغه رفتیم و کلیه کسانی که در بعد از پیروزی انقالب اسالمی با اخوی و چند 

توپخانه مراغه بودند و وقتی فرماندار نظامی را دستگیر  ۴٠٣در شھرری دست به کشتار مردم زده بودند که از گردان 

او ھم اعتراف . نداریمکشیم چون اگر راستش را بگویی کاری به تو ¬کردیم به او گفتیم راستش را بگو و گرنه تو را می

کرد و گفت آنھایی که برادر شما، علی کوھی نژاد و اصغر طرق رودی و عباس ملکی را کشتند از گروھانی بودند که 

ما ھم رفتیم . سردسته اش ستوان صادقی بود و تیراندازی را استوار قویدل کرده بود و آن چند نفر را شھید نمودند

به نام استوار غریبانی را پیدا کردیم و به خانه اش رفتیم و گفتیم ما از شھرری آمده داخل پادگان مراغه یک انقالبی 

بچه ھا . دی را گرفتیم  ١٨ایم برادرمان شھید شده است او با ما ھمکاری کرد رفتیم داخل پادگان و قاتالن شھدای 

دادگاه انقالبی بدھیم و کسی بی گناه  گفتند آنھا را ھمین جا اعدام کنیم گفیم نه اینھا باید بیایند شھرری و تحویل

اعدام نشود اینھا را آوردیم شھرری و مردم خیلی از ما تجلیل کردند و گل آوردند و گردن ما انداختند چون حدود یک ماه 

ام بعد قاتالن را دستگیر کرده بودیم آنھا را تحویل دادگاه انقالب دادیم یکی دو تا اعدام شدند و قویدل اقرار کرد و اعد

  .سال زندانی شدند ١۵الی  ١٠شد بقیه ھم 

   

  


