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 ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۵٧در ﺗﮫﺮان ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ
.............................................
در ﭘﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم در ﺳﺎل  ۵۶و اﻓﺰاﯾﺶ آن در ﺳﺎل  ۵٧ﺷﺎه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ارﺗﺶ ﺷﺪ .ﺷﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﮔﺎه ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ھﺎ داﻣﻦ زد و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
اﺳﺘﮫﺰا ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ روز  ٢٣اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ١٣۵٧در ﻣﻮرد اوﺿﺎع ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﺷﻮرش ھﺎ را دو ﮔﺮوه ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎن و ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﻗﺪﯾﻤﯽ رھﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻈﺎھﺮات ﺿﺪﻣﯿﮫﻨﯽ ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﮐﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﯿﺸﻪوری ﺷﺮاب ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﺮان را ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﺴﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد
اﯾﻦ ﺷﻮرش ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ ،اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ،ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ درک ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ«.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮ آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم دﻣﯿﺪ؛ ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﻠﯽھﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺧﺸﻢ در ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻔﺘﺢ
در روز  ١٣ﺷﮫﺮﯾﻮر  ١٣۵٧و ﺗﻈﺎھﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺲ از آن در ﺗﮫﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎ رخ ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﮫﺒﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻘﺪم ﭘﺲ از
ﺗﻈﺎھﺮات روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺷﺎه رﻓﺖ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽھﺎی ﻣﺮدم و اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻮﺋﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ارﮐﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد ،و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎواک و اداره دوم ارﺗﺶ دﺳﺘﻮر ﺷﺎه را
ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺗﮫﺮان و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و دوﻟﺖ ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎﻣﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺷﺎﻣﮕﺎه روز
 ١۶ﺷﮫﺮﯾﻮر  ١٣۵٧در ﺗﮫﺮان و  ١١ﺷﮫﺮ دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻮﻧﯿﻦ  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر
 ١٣۵٧در ﻣﯿﺪان ژاﻟﻪ )ﺷﮫﺪا( ﺗﮫﺮان رﻗﻢ ﺧﻮرد و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.

ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ روز ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺗﻮان آن ﭼﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ رﺧﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،ﭘﯽﮔﯿﺮی ﮐﺮد:
ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  ١٣ﺷﮫﺮﯾﻮر )ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ( ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺮﯾﻒاﻣﺎﻣﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاﺋﺖ از وی ،ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ":ﺑﻌﺪ از راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ
اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺟﻠﺴﻪای ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻏﺮوب دور ھﻢ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ) ١۶ﺷﮫﺮﯾﻮر(
راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ".
آﯾﺖاﷲ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﻪ"ﺑﻌﺪ از راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺮدم آﻣﺪﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﻓﺘﺮت اﯾﺠﺎد ﺷﻮد" ﻟﺬا از ﻣﺮدم ﺑﺮای راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ دﻋﻮت ﺷﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺮای اﻋﻼم ﻋﺰای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﺳﺤﺮﮔﺎه روز  ١۶ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺳﯿﻞ
ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻮﺷﻪی ﺗﮫﺮان ﺟﺎری ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﯿﮫﺎن ،ﺗﮫﺮان ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﻮد .ﺻﺪھﺎ ھﺰار
ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪه در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﺗﮫﺮان راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .راھﭙﯿﻤﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزان دﺳﺖ ﺗﮑﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ و ﮔﻞ ﭘﺮﺗﺎب
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺎﻇﺮان ﺗﻌﺪاد رھﭙﯿﻤﺎﯾﺎن را ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زدﻧﺪ .ﻃﻮل ﺻﻒھﺎی راھﭙﯿﻤﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
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در اﯾﻦ راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﺎدر ﺳﯿﺎه ﺟﻠﻮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاران ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ١٠٠و  ٢٠٠ﻣﺘﺮی ﺟﻠﻮﺗﺮ از
ھﻤﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ھﻢ راه را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ھﻢ ﺑﻪ راھﭙﯿﻤﺎﯾﺎن آب و ﻏﺬا ﺑﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات رھﺒﺮان ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ
ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش داد :ﺟﻤﻌﯿﺖ راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮ
راھﭙﯿﻤﺎﯾﺎن ﮔﻼب ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﻣﺄﻣﻮران ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﻠﻮ راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،.اﻣﺎ ﺑﻌﺪ راه را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ .ﺻﺪھﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار ﺑﺎ ﺷﻌﺎر و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺟﻠﻮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در زﯾﺮ ﭘﻞ ﺳﯿﺪﺧﻨﺪان ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ روی ﭘﺎرﭼﻪ ﻋﻠﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮدم آن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﮐﺎﻣﯿﻮنھﺎی
ﻣﯿﻮه ﮐﻪ ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺎﻟﯽ و ﭘﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻇﮫﺮ ﺑﺮای ﭼﺎپ در روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﺼﺮ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺒﺎر  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
اﺧﺒﺎر ﻋﺼﺮ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﮐﻪ در آن روز از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاری راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش
ﻣﯽﮐﻨﺪ :ارﺗﺶ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ زرھﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻠﺖ از ﺷﻤﯿﺮان ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ .ﻣﺎ راﺑﻂ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎم ﻇﮫﺮ آﯾﺖاﷲ ﺑﮫﺸﺘﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﯿﭻ ﺷﻤﯿﺮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎد ،ﺧﺒﺮ آوردﻧﺪ آﺧﺮ ﺻﻒ ﺣﺪود ﭼﮫﺎرراه
ﻗﺼﺮ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ،ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﯿﺪان ﺷﮫﯿﺎد )آزادی( ﺣﺮﮐﺖ دادﯾﻢ .ﺷﻌﺎرھﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺷﻌﺎرھﺎ از
ﺟﻠﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ .ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آزادی رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﻗﺮار ﺷﺪ آﯾﺖاﷲ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و آﻗﺎی ﻧﺎﻃﻖ
ﻧﻮری ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﻋﻮض ﮐﺮده و ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺑﻪ رواﯾﺖ آﻗﺎی ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﻏﺮوب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آزادی رﺳﯿﺪ .ﮐﺎﻣﯿﻮنھﺎی ارﺗﺸﯽ داﺧﻞ ﻣﯿﺪان آزادی اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺧﺎﻧﻢھﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺧﻮد ﺳﺮﺑﺎزان و درﺟﻪداران را ﻣﻨﻘﻠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و آنھﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

آﯾﺖاﷲ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ .از او دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ روی ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﺎرکﺷﺪه ﺑﺮود ،وی اﯾﻦ
اﻗﺪام را ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻏﺎﺻﺒﺎﻧﻪ ﺷﻤﺮد و اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮد .ﺑﺸﮑﻪای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن روی آن اﯾﺴﺘﺎد و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﮐﺮد .آﻗﺎی ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ھﻢﭼﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ و ﻋﯿﻨﮏ دودی ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد.
آﯾﺖاﷲ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﺳﺎواک"،ﺗﻈﺎھﺮات اﯾﻦ روز از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﯿﻄﺮﯾﻪ ،وﻧﮏ ،ﭘﮫﻠﻮی )وﻟﯽﻋﺼﺮ( ژاﻟﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﺷﮫﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪ
و ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎ در ﺷﺎھﺮﺿﺎ )اﻧﻘﻼب( و آﯾﺰﻧﮫﺎور)آزادی( ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻋﺖ  ١٨ : ٣٠ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺷﮫﯿﺎد )آزادی(
رﺳﯿﺪﻧﺪ".
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺮدم ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎھﺮﺿﺎ را ﻣﺤﻮ و روی آن ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ"ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ" .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺷﻌﺎر ﻣﯽدادﻧﺪ"داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻤﯿﻨﯽ" و ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن آﯾﺰﻧﮫﺎور را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن"ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺧﻤﯿﻨﯽ"
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺮدم"در ﺧﯿﺎﺑﺎن آﯾﺰﻧﮫﺎور ﻣﺮﺗﺒﺎً اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﮫﺪا ـ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ژاﻟﻪ دادهاﻧﺪ ـ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻨﯿﺪ".
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن  ١٣۵٧ﺑﺮای رژﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﻮد .ﺷﺎه ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ آﻣﻮزﮔﺎر و روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺷﺮﯾﻒاﻣﺎﻣﯽ و
دادن اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺮدم را آرام ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺳﯿﺮ ﺣﻮادث ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺣﺎل وﺳﻌﺖ و ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎواک "از اوّل ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺗﺎ روز  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺣﻮادث و وﻗﺎﯾﻌﯽ رخ داده ﮐﻪ اوجﮔﯿﺮی آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از
روز  ٩ﺷﮫﺮﯾﻮر" ،ﯾﻌﻨﯽ  ٢۶رﻣﻀﺎن و ﭼﮫﺎر روز ﺑﻌﺪ از دوﻟﺖ ﺷﺮﯾﻒاﻣﺎﻣﯽ ﺑﻮده و ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺟﻤﻌﺎً  ۶٨٧ﻣﻮرد ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﺷﯿﺸﻪ٢٠۶ ،ﻣﻮرد آﺗﺶﺳﻮزی ۵٢٨ ،ﻣﻮرد ﺷﮫﺎدت ﻣﺮدم و ﻗﺘﻞ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ۶٩ ،ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ٣٨ ،ﻣﻮرد
ﺑﻤﺐﮔﺬاری ٢٧ ،ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻣﻠﯽ ٣٣٨٠ ،ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺬھﺒﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از
 ١٧۵٠ﺟﻠﺴﻪ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ رژﯾﻢ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﺷﻮب و ﺑﻠﻮا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮزﯾﻊ  ٣۴٣ﻧﻮع اﻋﻼﻣﯿﻪ و
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺸﺨﺺ و ﻏﯿﺮﻣﺸﺨﺺ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ رژﯾﻢ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٩٢٣ﻣﻮرد ﺗﻈﺎھﺮات
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﻠﮑﺖ رخ داد و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ".

رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻌﺪ از راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ  ١۶ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب اﻓﺰود ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺤﺮان را ﻣﮫﺎر
ﮐﺮد .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻓﺮﯾﺪون ھﻮﯾﺪا ،ﭘﺲ از راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ روز  ١۶ﺷﮫﺮﯾﻮر ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻓﺸﺎر آوردﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ
در ﺗﮫﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ":در راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ اﻣﺮوز ﺳﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻤﺎرت ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت رادﯾﻮ ـ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درآورد .ﺷﺎه ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮدﯾﺪ و
دوددﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﻔﺮای اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ ﺷﻮد".
ارﺗﺸﺒﺪ ﻓﺮدوﺳﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻌﺪ از واﻗﻌﻪ  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﻦ در ﺟﻠﺴﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدم ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ازھﺎری رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ،ﺻﻤﺪﯾﺎنﭘﻮر
رﯾﯿﺲ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﻘﺪم رﯾﯿﺲ ﺳﺎواک و ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ )وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر( ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺳﺘﻮر ﺻﺮﯾﺢ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺳﺖ.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﻒاﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﺑﻪ ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ و ﺑﺴﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻤﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم
و رھﺒﺮی ﻧﮫﻀﺖ را آرام ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ در اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن داد و ﻃﯽ اﻃﻼﻋﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮد":ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دﺳﺖھﺎی ﭘﻨﮫﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
روشھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در ﺻﺪد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮآﻣﺪه و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد ...ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ آﺳﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮم و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ،
دوﻟﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﻞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺪ ﻣﻌﺒﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ آزاد اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺪون اﺟﺎزه در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪاً ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻧﻤﺎﯾﺪ".
ﺑﺪﯾﮫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽھﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﻮﻗﻮف ﮐﺮدن راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ و ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﻮد و در واﻗﻊ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ آﻏﺎز ﺧﻮدﻧﺸﺎندادن دوﻟﺖ آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد و ﺧﺒﺮ از
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ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی دوﻟﺖ ﻣﯽداد .ﺷﺮﯾﻒاﻣﺎﻣﯽ در اﺟﺮای اﻃﻼﻋﯿﻪ دوﻟﺖ در ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﺷﮫﺮﯾﻮر دﺳﺘﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ را
ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﭘﻠﯿﺲ در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﻣﺮدم درﮔﯿﺮ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﻗﺪر زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻨﺘﺮل راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.ﺷﺮﯾﻒاﻣﺎﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺎه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮد و ﺷﺒﺎﻧﻪ از اﻋﻀﺎی
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ دﻋﻮت ﮐﺮد .ﺟﻠﺴﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  ٢٠روز  ١۶ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ،اﻣﯿﺮﺧﺴﺮو اﻓﺸﺎر وزﯾﺮ اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ ،ارﺗﺸﺒﺪ ازھﺎری رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ارﺗﺸﺘﺎران ،ﺳﭙﮫﺒﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻘﺪم رﯾﯿﺲ ﺳﺎواک ،ﺳﭙﮫﺒﺪ اﺣﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺤﻘﻘﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ژاﻧﺪارﻣﺮی ،ﺳﭙﮫﺒﺪ ﺻﻤﺪﯾﺎنﭘﻮر رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺳﭙﮫﺒﺪ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺟﺰی رﯾﯿﺲ اداره دوم ارﺗﺶ ،ﺳﭙﮫﺒﺪ
ﺧﻮاﺟﻪﻧﻮری رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻮم ارﺗﺶ و ارﺗﺸﺒﺪ ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮرﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .اﺑﺘﺪا ﺳﭙﮫﺒﺪ ﻣﻘﺪم ﮔﺰارﺷﯽ از ﭼﻨﺪ روز
اﺧﯿﺮ داد و اﻋﻼم ﮐﺮد" ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﺮدا در ﻣﻤﻠﮑﺖ آﺷﻮب ﺑﻪ ﭘﺎ ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﻪ ھﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ  .ﻣﻦ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻋﺮض
اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت رﺳﺎﻧﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ اﻋﻼم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺸﻮد ".رﺋﯿﺲ اداره دوم و ﺳﻮم ارﺗﺶ ھﻢ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﻪی اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺮﯾﻒاﻣﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ را اﺣﻀﺎر و ھﯿﺄت دوﻟﺖ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺸﺘﺮک ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ھﯿﺄت دوﻟﺖ رﺳﯿﺪ .ﺟﻠﺴﻪ در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٢۴ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ و
ﺷﺮﯾﻒاﻣﺎﻣﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﺎه رﺳﺎﻧﺪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮫﺎﯾﯽ را از او ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ارﺗﺸﺒﺪ ازھﺎری ﺑﺎ ﺷﺎه ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮد و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وی ارﺗﺸﺒﺪ ﻏﻼم ﻋﻠﯽ اوﯾﺴﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﮫﺮان و ﺣﻮﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪ.

ﺳﺮدﻣﺪاران رژﯾﻢ از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم ﭼﻨﺎن ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺮأت ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﮏ روز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺮای
ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻧﯿﻤﻪھﺎی ﺷﺐ دوﻟﺖ اﻃﻼﻋﯿﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ رادﯾﻮ در اﺧﺒﺎر ﺻﺒﺢﮔﺎھﯽ آن را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد،
اﻣّﺎ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدماز آن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮐﻪ آن روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮد و روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ ھﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ .دوﻟﺖ در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪی  ١۵ﺷﮫﺮﯾﻮر ﮐﻪ ﺗﻈﺎھﺮات را در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد و اﺷﺎره ﺑﻪ راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ١۶
ﺷﮫﺮﯾﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد"ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮیاز ﺧﻮنرﯾﺰی ﺗﻈﺎھﺮات ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺿﺪﻣﻠﯽ آﻧﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪ".
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﮫﺮھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻧﺪ :ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری )ﺷﯿﺮاز( ،ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ رﺿﺎ ﻧﺎﺟﯽ )اﺻﻔﮫﺎن(،
ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺑﯿﺪآﺑﺎدی )ﺗﺒﺮﯾﺰ( ،ﺳﺮﺗﯿﭗ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺟﻌﻔﺮی )ﻣﺸﮫﺪ( ،ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﯾﺰی )اھﻮاز( ،ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺟﮫﺎﻧﮕﯿﺮ
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری )آﺑﺎدان( ،ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﮐﻤﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ )ﻗﻢ( ،ﺳﺮﺗﯿﭗ ﻏﻔﺎری )ﮐﺎزرون( ،ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺷﺎﭘﻮر ﻣﯿﺮھﺎدی )ﮐﺮج( ،ﺳﺮﺗﯿﭗ
ﻧﻌﻤﺖاﷲ ﻣﻌﺘﻤﺪی)ﻗﺰوﯾﻦ( ،ﺳﺮﺗﯿﭗ ﻧﺎدور )ﺟﮫﺮم(.
وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد و ﺳﺨﻨﮕﻮی آن اﻋﻼم ﮐﺮد"ﻣﺎ
ﺟﻤﻌﻪ اﻇﮫﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﻈﻢ ﺑﻪ زودی در ﺗﮫﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد و اﻣﺮوز ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آراﻣﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺪداً ﺑﺮﻗﺮار
ﺷﻮد".

**روز واﻗﻌﻪ
ﻋﺪهای از ﻣﺮدم در راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ  ١۶ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ :ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ در ﻣﯿﺪان ژاﻟﻪ .ﺳﭙﮫﺒﺪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺗﮑﺮار راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ از ﺷﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺎه ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ و
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Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
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ھﯿﺄت دوﻟﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه ارﺗﺸﺒﺪ اوﯾﺴﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﮫﺮان ﺷﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺳﭙﮫﺒﺪ ﺑﺪرهای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎرد ﺟﺎوﯾﺪان دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ واﺣﺪھﺎﯾﯽ از ﮔﺎرد را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺪرهای ﻓﺮﻣﺎن اﻋﺰام واﺣﺪھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ اﻣﯿﻨﯽ اﻓﺸﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮑﺮ  ١ﮔﺎرد ﺟﺎوﯾﺪان ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﯾﮕﺎنھﺎﯾﯽ
از ﻟﺸﮑﺮ در ﻣﯿﺪان و ﺧﯿﺎﺑﺎن ژاﻟﻪ )ﺷﮫﺪا( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ارﺗﺸﺒﺪ اوﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور اوﻟﯿﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻋﻼم
ﮐﺮد":ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد رﻓﺎه ﻣﺮدم و ﻧﺤﻮه ﻧﻈﻢ از ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺻﺒﺢ روز  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﻣﻘﺮرات ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﺪت
ﺷﺶ ﻣﺎه" ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺬارد .ﻣﺮدم ﺻﺒﺢ زود ﺑﯽﺧﺒﺮ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ در دﺳﺘﻪھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﻓﺮحآﺑﺎد،
ﺷﮫﺒﺎز و ﻣﯿﺪان ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﯿﺪان ژاﻟﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﺧﻮد ﻣﯿﺪان ﮐﺎﻣﯿﻮنھﺎی ﻣﻤﻠﻮ از ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺮدم ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰدﯾﮏ  ٧ :٣٠ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﯿﺪان ژاﻟﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺧﻄﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ ﯾﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﻧﺸﺴﺘﻦ دﻋﻮت ﮐﺮد .ﺟﻤﻌﯿﺖ روی زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻇﻮاھﺮ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺼﺪ
ﻣﺘﻔﺮق ﮐﺮدن ﻣﺮدم را ﻧﺪارﻧﺪ .راه ﻋﺒﻮر را از ﭼﮫﺎر ﻃﺮف ﺑﺮ روی ﻣﺮدم ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺻﺪای رﮔﺒﺎر از ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ
ﻣﯿﺪان ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﭼﮫﺎر ﻃﺮف ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﯿﺪان ھﺠﻮم آوردﻧﺪ ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﯿﺪان ﻧﯿﺰ از ﭼﻨﺪ
ﺳﻮ ﻣﺮدم را ﺑﻪ رﮔﺒﺎر ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ در ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻏﻠﻄﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ ﻣﺠﺮوﺣﺎن و
ﺷﮫﺪا را ﺑﺮ روی دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻃﺎﻗﮫﺎ ،راھﺮوھﺎ و ﺣﯿﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﺠﺮوح و
ﺟﻨﺎزه ﺑﻮد .ﻣﺮدم اﻃﺮاف ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ھﺮ ﮐﺲ ھﺮ ﭼﻪ از ﻟﻮازم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﭘﻨﺒﻪ ،ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن و ﻣﻼﻓﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽآورد .ﻧﻔﺮت ﻣﺮدم ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞﻋﺎم ﻣﺮدم در
ﻣﯿﺪان ژاﻟﻪ در ﺗﮫﺮان ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش درآﻣﺪ.

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎواک ،ﺗﻈﺎھﺮات از ﻣﯿﺪان ژاﻟﻪ ﺑﻪ "ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی دﯾﮕﺮی از ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮق ﺗﮫﺮان" ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺗﮫﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﻣﻮﻟﻮی ،ﻣﯿﺪان ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻣﯿﺪان ﺷﻮش و ﻣﯿﺪان راهآھﻦ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد و در ﻣﺪت
ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﻣﻨﻮﭼﮫﺮی ،ﺳﻌﺪی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﻧﻈﺎمآﺑﺎد ،ﻓﺮحآﺑﺎد ،ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻧﺎرﻣﮏ ،ﻣﯿﺪان ﺳﭙﻪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﻻﻟﻪزار ،ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ درﮔﯿﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﺗﻈﺎھﺮات و درﮔﯿﺮی ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ اداﻣﻪ داﺷﺖ .روزﻧﺎﻣﻪھﺎ در ﻓﺮدای آن روز ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﮔﯿﺮی اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ ١٠٠" :آﺗﺶﺳﻮزی در ﺗﮫﺮان روی داد ،ﺷﻌﺐ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ،ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ،ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﮫﺮ و روﺳﺘﺎ در آﺗﺶ
ﺳﻮﺧﺖ".
”ﻋﺒﺎس ﻣﻠﮑﯽ" ﻋﮑﺎس ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :در ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺻﺪاﯾﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﯿﺪ،
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻣﻦ در ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم .ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ھﻢ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،اﻣﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ وﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮدم .ﻣﺮدم ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﯿﺮھﻮاﯾﯽ ﻣﯽزدﻧﺪ .ﻣﺮدم وﺣﺸﺖزده ﺑﻮدﻧﺪ و ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻮﭼﻪای ﯾﺎ
ﮔﺬری ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ روی ھﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺗﺎ آن روز در ﺗﮫﺮان
ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ اﻣﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﮐﺲ اﻃﺮاف ﻣﯿﺪان ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺎزهھﺎ را
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ھﻢ ،ﺟﻨﺎزه دﯾﮕﺮی را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺷﮫﺪا ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮدم ھﻤﻪ وﺳﺎﯾﻞﺷﺎن ﻣﺜﻞ
دوﭼﺮﺧﻪ را رھﺎ و ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .آﻣﺒﻮﻻﻧﺲھﺎ اﻃﺮاف ﻣﯿﺪان ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺟﻨﺎزه ﯾﺎ زﺧﻤﯽھﺎ را روی ﺷﺎﻧﻪھﺎ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ،
زﯾﺮا اﮔﺮ ارﺗﺸﯽھﺎ ﺟﻨﺎزه را ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ را اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ....ﻋﮑﺲھﺎ را ﺑﺮای ﻇﮫﻮر ﺑﻪ ھﻤﮑﺎراﻧﻢ دادم .ﻣﻦ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺪی ﺑﻮدم و ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدم .ھﻤﮑﺎراﻧﻢ ﮐﺎر ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺑﻠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﻤﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﭘﺮﺗﻮی،
ﻋﮑﺲھﺎ را در ﻗﻄﻊ  ۴٠×٣٠ﻇﺎھﺮ ﮐﺮد .ﻋﮑﺲھﺎ را روی زﻣﯿﻦ اﺗﺎق ﻋﮑﺲ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ھﻤﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﯿﭻ ﮐﺲ
ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮد در ﺗﮫﺮان ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﮑﺲ از ﻣﺮدم ﻗﻢ ،اﺻﻔﮫﺎن ،ھﻤﺪان و ...ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﮑﺲھﺎ
ﺟﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻮد".
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﻤﺎره  ۴ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﻣﺘﮫﻢﮐﺮدن ﻣﺮدم  ،اﻋﻼم ﮐﺮد در واﻗﻌﻪ  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر  ۵٨ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و ٢٠۵
ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪهاﻧﺪ .دو روز ﺑﻌﺪ دادﮔﺴﺘﺮی اﻋﻼم ﮐﺮد ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ  ٩۵ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ .ﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﮫﺪای آن روز
رﺳﻤﺎً اﻋﻼم ﻧﺸﺪ ،وﻟﯽ آﮔﺎھﺎن آﻣﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ را از ﺷﮫﺪای  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﺳﻔﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﻌﺪاد
ﺷﮫﺪا را"ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ" ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﻮﻟﯿﻮان ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ژاﻟﻪ "ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ از
ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ".ﺟﺎن دی  .اﺳﺘﻤﭙﻞ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ رده ﺑﺎﻻی ﺳﻔﺎرت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در
اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .وی در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد درﺑﺎره واﻗﻌﻪ ﻣﯿﺪان ﺷﮫﺪا ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

"ﺑﻼدرﻧﮓ ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺑﺮﺧﻮرد در ﻣﯿﺪان ژاﻟﻪ  ،ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن واﻗﻊ در ﻧﺎﺣﯿﻪ رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﯿﻦ  ٢٠٠ﺗﺎ  ۴٠٠ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮐﺮدﻧﺪ .در اﺑﺘﺪا دوﻟﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ  ۵٨ﻧﻔﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ اﻣﺎ در
ﻋﺮض ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  ١٢٢ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﯿﻦ  ٢٠٠٠ﺗﺎ  ٣٠٠٠زﺧﻤﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻧﯿﻢ روز
 ٨ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) (۵٧/۶/١٧رﻗﻢ ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ  ۴٠٠ﺗﺎ  ۵٠٠ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻃﯽ  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺣﺪود
 ١٠٠٠ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ  ...ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﮫﺸﺖ زھﺮا ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﻞ رﺳﻤﯽ دﻓﻦ ﻣﺮدﮔﺎن در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ درآﻣﺪ و ﻧﯿﺰ
ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ درﺑﺎره ﺛﺒﺖ ارﻗﺎم ﻗﺒﻮر ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ از ھﺮ دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت  ٣۶ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﻗﻢ  ٣٠٠ﺗﺎ  ۴٠٠ﮐﺸﺘﻪ و  ٣٠٠٠ﺗﺎ  ۴٠٠٠ﻣﺠﺮوح ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ درﻣﺎن
ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮآوردی ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ".
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮ در واﻗﻌﻪ  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر ،ﺗﻤﺮّد ﺳﺮﺑﺎزان از دﺳﺘﻮرات ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد .در ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪی اول در
ﻣﯿﺪان ژاﻟﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺧﻮد را ھﺪف ﻗﺮار داد و ﺳﭙﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎواک "ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از
ﺳﺮﺑﺎزان وﻇﯿﻔﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﮔﺎرد در ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ،ﺿﻤﻦ ﺳﺮﻗﺖ ﺳﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﺗﻔﻨﮓ ژـ ٣ﺑﺎ ٣٠٠
ﺗﯿﺮﻓﺸﻨﮓ ﻣﺘﻮاری ﺷﺪﻧﺪ" .اﺳﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻗﺎﺳﻢ دھﻘﺎن ،ﻋﻠﯽ ﻏﻔﻮری و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی .ﻓﺮدای آن
روز ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺎی اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﮐﺸﻒ و ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ درآﻣﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی در دم ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ.

از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ روز ھﻔﺖ ﺳﺮﺑﺎز ﺧﻮدزﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺸﮫﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در اﯾﻦ روز ﺧﻮد را ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﺒﺎل از آﯾﺖاﷲ ﻗﻤﯽ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ در ﮐﺮج آزاد ﺷﺪه ﺑﻮد آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﺗﻈﺎھﺮات و
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درﮔﯿﺮی از ھﻤﺎن آﻏﺎز روز ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻣﺮدم در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮاب اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺣﻤﻠﻪ و آﻧﺎن را ﻣﺘﻔﺮق ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﯾﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ اداﻣﻪ داﺷﺖ .در اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎواک  ١۴ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد
اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ .در ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ آﯾﺖاﷲ دﺳﺘﻐﯿﺐ را دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ
ﺗﮫﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدای آنروز ﺗﻈﺎھﺮات ﭘﺮاﮐﻨﺪهای ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﺮج ،اﺑﮫﺮ ،ﺳﻤﻨﺎن و ﮐﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺎھﺪ
درﮔﯿﺮیھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی رژﯾﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺧﺒﺮ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻗﺘﻞﻋﺎم ﻣﺮدم در ﻣﯿﺪان ژاﻟﻪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺟﮫﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ،دوﻟﺖﻣﺪاران ،ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻞ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را وادار ﺑﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﮐﺮد؛ اﻣّﺎ ھﯿﭻ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ زﺷﺖﺗﺮ از دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻋﺎم ﻓﺠﯿﻊ ﻧﺒﻮد.
در آن روزھﺎ رؤﺳﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺼﺮ و رژﯾﻢ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﮐﻤﭗدﯾﻮﯾﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺬاﮐﺮات ﺳﺎزش ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺮدای
آن روز"وارن ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ" ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎ "ﺳﺎﯾﺮوس وﻧﺲ" وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﮐﻪ در ﮐﻤﭗدﯾﻮﯾﺪ
ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ "ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﮐﺎرﺗﺮ ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎ ﺷﺎه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ".

وﻧﺲ ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺮ اراﺋﻪ داد و از ﮐﺎرﺗﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺎه ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد .اﺑﺘﺪا اﻧﻮرﺳﺎدات ﺑﺎ ﺷﺎه
ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و"ﻣﺮاﺗﺐ ھﻢدردی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از ﺷﺎه ﺑﻪ وی اﻃﻼع داد" و ﺳﭙﺲ ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﺎ ﺷﺎه ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد
و"ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را از وی در اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ".ﺧﺒﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺗﺮ از ﺷﺎه در
رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .رژﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را ﻣﺮﻋﻮب ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ داﻣﻦ ﻣﯽزد .روزﻧﺎﻣﻪھﺎی
ﮐﯿﮫﺎن و اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ"ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﺎ ﺷﺎھﻨﺸﺎه ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﺮد ".روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻃﻼﻋﯿﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ"ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﺎ ﺷﺎھﻨﺸﺎه ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان را ﮐﻪ در آن ﺗﻈﺎھﺮات ﺿﺪدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ رھﺒﺮی اﻓﺮاﻃﯽھﺎ
ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ و دﺳﺖ ﮐﻢ  ٩۵ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارده ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﮐﺎرﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺰدﯾﮏ و
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﻄﺎی آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻇﮫﺎر
اﻣﯿﺪواری ﮐﺮده اﺳﺖ".
ﺧﺒﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺗﺮ از ﺷﺎه آن ھﻢ ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞﻋﺎم ﻣﺮدم ﺗﮫﺮان ،ﻣﻮﺿﻊ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮد .اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
درﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﮐﺎرﺗﺮ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ":آﻗﺎی ﮐﺎرﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ در ﺷﻮروی
آن ﻗﺪر ھﯿﺎھﻮ درآورد ،ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﺎرھﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺷﺎه ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از او درﯾﻎ ﻧﮑﺮد .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدش ﻓﻘﻂ ھﺴﺖ".
ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮ در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
داﺷﺘﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﯾﺖاﷲ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪای ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻒاﻣﺎﻣﯽ اﺧﻄﺎر ﮐﺮد" اﻋﻼم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﺟﻮی ﺧﻮن راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ھﯿﭻ دردی را دوا ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد".

آﯾﺖاﷲ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ اﻃﻼﻋﯿﻪای ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ" ﻓﺎﺟﻌﻪی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ دﯾﺮوز
ﺗﮫﺮان ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﻏﺮق در ﻋﺰا و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺳﺎﺧﺖ".
آﯾﺖاﷲ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور اﻃﻼﻋﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮد":ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ھﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ اﯾﺮان دﺳﺖ از آﺳﺘﯿﻦ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ در آورده ،ﺻﺪھﺎ
ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه و ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﻪ در ﺗﮫﺮان ﻣﻘﺘﻮل و ﻣﻀﺮوب و ﻣﺠﺮوح ﮐﺮد ".آﯾﺖاﷲ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد
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را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ" اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯿﻪ و ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ" ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ آﯾﺖاﷲ ﺷﯿﺦﺑﮫﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻼﺗﯽ از ﺷﯿﺮاز و آﯾﺖاﷲ ﺻﺪوﻗﯽ از ﯾﺰد اﻃﻼﻋﯿﻪھﺎﯾﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ روز ھﻔﺪه ﺷﮫﺮﯾﻮر و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺷﮫﯿﺪان و ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﺣﺎدﺛﻪ در
ﭘﯽ آن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻃﻼع از ﻧﻈﺮ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ) ره ( در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻮد .اﻋﻼﻣﯿﻪ اﻣﺎم ) ره( ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ
از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﻧﺠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮن از آن آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻣﺮدم ﺷﺎدﻣﺎن از ﻣﮫﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮﺟﻊ و رھﺒﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی اداﻣﻪ دادﻧﺪ .اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
در ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان آرزو ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ"ای ﮐﺎش ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻮد و در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ در ﺟﺒﮫﻪ دﻓﺎع ﺑﺮای ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ".اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺸﺘﺎر  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر را آﺷﮑﺎرﺷﺪن واﻗﻌﯿﺖ دوﻟﺖ آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ"ﺷﺎه ﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان و ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﻣﺤﺘﺮم را در ﮐﺸﺘﺎرﺧﻮد ﺳﮫﯿﻢ ﮔﺮداﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻓﺮﯾﺐ
ان ﮐﯿﺪَ اﻟﺸﯿﻄﺎن ﮐﺎن ﺿﻌﯿﻔﺎً" .اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ارﺗﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ"ﻧﺎم
او ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﺮﻣﻼ ﮔﺮدﯾﺪّ .
ﺧﻮد را در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺛﺒﺖ" ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ":در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺴﺎس ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ روﺣﯿﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﻨﯿﺪ و ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻔﻮف ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺘﺸﮑﻞﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ".

ﻣﻨﺒﻊ :رﺟﺎ ﻧﯿﻮز
ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻨﺒﻊhttp://www.rajanews.com/detail.asp?id=61122 :
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