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 در تھران چه گذشت؟  ۵٧شھریور  ١٧

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم :عبنم

.............................................  

فظ قدرت مجبور به شاه برای ح ۵٧و افزایش آن در سال  ۵۶در پی سرعت گرفتن حرکت انقالبی مردم در سال 

شاه به دلیل آگاه نبودن به عمق نارضایتی مردم بر این نارضایتی ھا دامن زد و حرکت مردم را به . استفاده از ارتش شد

این «: در مورد اوضاع بحرانی ایران گفت ١٣۵٧اردیبھشت  ٢٣استھزا گرفت به طوری که در مصاحبه مطبوعاتی روز 

و سیاسیون قدیمی رھبری می کنند تظاھرات ضدمیھنی چند روز اخیر کار کسانی  شورش ھا را دو گروه تجزیه طلبان

وری شراب می خورند و با کسانی که می خواھند ایران را به ایرانستان تبدیل کنند و افراد  است که به سالمتی پیشه

 ».این شورش ھا به عقاید بچه گانه، احمقانه، عجیب و غیرقابل درک مربوط می شوند

ھای اصلی این خشم در نماز عید فطر به امامت شھید مفتح  ن سخنان بر آتش خشم مردم دمید؛ یکی از تجلیاما ای

سپھبد ناصر مقدم پس از . و تظاھرات گسترده پس از آن در تھران و سایر شھرھا رخ نمود ١٣۵٧شھریور  ١٣در روز 

ھای مردم و ابراز نگرانی از تبعات سوئی که  تظاھرات روز عید فطر به دیدار شاه رفت و با اشاره به راھپیمایی

توانست برای ارکان حاکمیت به بار آورد، و با استناد به نظر کارشناسان ساواک و اداره دوم ارتش دستور شاه را  می

برای برقراری حکومت نظامی در تھران و برخی شھرھا به دست آورد و دولت شریف امامی سرانجام در شامگاه روز 

شھریور  ١٧با این اقدام فاجعه جمعه خونین . شھر دیگر اعالم حکومت نظامی کرد ١١در تھران و  ١٣۵٧شھریور  ١۶

تھران رقم خورد و به نقطه عطفی در گسترش مخالفتھای عمومی با حکومت پھلوی ) شھدا(در میدان ژاله  ١٣۵٧

  .تبدیل شد

   

   

  :گیری کرد توان آن چه را به این رخداد تاریخی منجر شد، پی میبا پرداختن به وقایع روز قبل از این تاریخ 

  گرفته شد بار دیگر در مقابل  شد، تصمیم ارزیابی   موفقی  تجربه) عید فطر(شھریور  ١٣  راھپیمایی  که برگزاری پس از آن

  .، تظاھراتی انجام شود از وی  منظور برائت  و به  امامی شریف حکومت 

  و ترتیبی  کار باید با نظم  این  که  رسیدیم  نتیجه  این  عید فطر به  بعد از راھپیمایی:"گوید ن ارتباط میشھید محالتی در ای

) شھریور ١۶(  شنبه روز پنج  که  گرفتیم  و تصمیم  بودیم  دور ھم  تا غروب  و از صبح  گرفتیم  ای یابد، جلسه  ادامه

  ." کنیم  راھپیمایی

  آمدند نباید در این  مردم  عید فطر حاال که  بعد از راھپیمایی" کرد که  استدالل روحانیت   جامعه نیز در  اهللا بھشتی آیت

  .شد  دعوت  برای راھپیمایی  لذا از مردم  "ایجاد شود  فترت  مردمی حرکت 

   

   

  شھریور سیل ١۶ز رو  سحرگاه  با وجود برخی اختالفات برای اعالم عزای عمومی یا برپایی راھپیمایی با فرارسیدن

صدھا ھزار . بود  و تظاھرات  تعطیل  پارچه یک  ، تھران کیھان  گزارش  به. شد  جاری  تھران  ی گوشه  از گوشه  جمعیت

  پرتاب  دادند و گل می  تکان  دست  سربازان  برای  راھپیمایان. کردند  راھپیمایی  تھران  ھای در خیابان تظاھرکننده 

  .رسید چند کیلومتر می  به  راھپیمایان  ھای صف  طول. زدند  نفر تخمین  میلیون  تعداد رھپیمایان را تا یک  ناظران. کردند می
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جلوتر از   متری ٢٠٠و  ١٠٠  با فاصله  بودند و موتورسواران  در حرکت  جلو جمعیت  با چادر سیاه  زنان  راھپیمایی  در این

  ملی  جبھه  رھبران  تظاھرات  در این. و غذا برساندند  آب  راھپیمایان  به  کنند و ھمرا باز   راه  کردند تا ھم می  حرکت ھمه 

بر سر   مردم. صدھا ھزار نفر رسید  به  در پایان  راھپیمایی  جمعیت: داد  نیز گزارش  اطالعات  روزنامه. کردند  نیز شرکت

  دنبال  را باز کردند و به  ، اما بعد راه.را بگیرند  و راھپیماییکردند جل  کوشش  ابتدا مأموران. ریختند می  گالب  راھپیمایان

  .کردند می  حرکت جمعیت   صدھا موتورسوار با شعار و تابلو جلوی. درآمدند  حرکت  به  جمعیت

  ھای امیونک. کشیدند  را پایین  آن  مردم  بالفاصله  شد که  علم  پارچه  بر روی  شعار کمونیستی  یک  سیدخندان  در زیر پل

  .کردند می  را ھمراھی  شدند جمعیت و پر می  خالی  ھر لحظه  که  میوه

   

   

ھا نتوانستند  شھریور روزنامه ١٧اخبار   دلیل  و به  شده  عصر تھیه  ھای در روزنامه  چاپ  ظھر برای  خبرھا تا نزدیکی  این

  .اخبار عصر را منتشر کنند

  گزارش  ، چنین است  بوده  راھپیمایی  ستاد برگزاری  مسئول  روحانیت  جامعه  روز از طرف  در آن  که  شھید محالتی

  حرکت  از شمیران  ملت  حال  با این. بود  مستقر شده  فعلی  انقالب  در سراسر خیابان  زرھی  با وسایل  ارتش: کند می

  .دادند ما خبر می  به  مرتب  که  تیمداش  ما رابط.  پایین  طرف  کردند به

  حدود چھارراه  نماز ایستاد، خبر آوردند آخر صف  به  شمیران پیچ   نزدیک  انقالب در خیابان   اهللا بھشتی ظھر آیت  ھنگام

شعارھا از .  کردیم می  شعارھا را کنترل.  دادیم  حرکت)  آزادی(شھیاد   میدان  طرف  را به  بعد از نماز، جمعیت.  قصر است

ناطق   کند و آقای  صحبت  جمعیت  برای  اهللا بھشتی قرار شد آیت  .رسیدیم  آزادی  میدان  عصر به. شد می  جلو تعیین

  به  ، نزدیک نوری  ناطق  آقای  روایت  به. را بخواند  بود، قطعنامه  پوشیده  شخصی  و لباس  کرده  را عوض  لباسش  که  نوری 

به ویژه   بودند، مردم  استقرار یافته  آزادی میدان   داخل  ارتشی  ھای کامیون. رسید  آزادی  میدان  به  معیتج  بود که  غروب

  .بودند  انداخته  گریه  ھا را به کردند و آن  را منقلب  داران و درجه  خود سربازان  ھا با شعارھای خانم

   

   

  این  برود، وی  شده پارک  اتومبیل  یک  کردند روی  از او دعوت. کند  نیسخنرا  جمعیت  برای  گرفت  تصمیم  اهللا بھشتی آیت

  ایستاد و سخنرانی  آن  روی  پیدا کردند و ایشان  ای بشکه. کرد  شمرد و امتناع  غاصبانه  صاحبش  اجازه  را بدون  اقدام

  .کرد  را قرائت  قطعنامه  دودی  و عینک  شخصی  بود، با لباس  تعقیب  تحت  چون ھم  نوری  ناطق  آقای. کرد

  .ای برای راھپیمایی ندارد اهللا بھشتی نیز اعالم کرد جامعه روحانیت برنامه آیت

شد   شھر شروع  جنوب  و مناطق  ژاله) عصر ولی(  ، پھلوی ، ونک قیطریه  روز از منطقه  این  تظاھرات "، ساواک  بنا بر گزارش

)  آزادی(شھیاد   میدان  به ١٨:  ٣٠  پیوستند و ساعت  ھم  به)  آزادی(یزنھاورو آ)  انقالب(ھا در شاھرضا  و جمعیت

   ."رسیدند

  در مقابل  مردم  چنین ھم.  " خمینی خیابان  "نوشتند  آن  شاھرضا را محو و روی  خیابان  تابلوھای  مردم  گزارش  این  طبق

  " و خمینی  شریعتی " خیابان  آیزنھاور را به  خیابان  و تابلوھای  " خمینی  دانشگاه "دادند شعار می  شریف  صنعتی  دانشگاه

  .کردند تبدیل 
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  که  شھدا ـ نامی  در خیابان  فردا صبح  جمعیت  کردند که می  آیزنھاور مرتبًا اعالم  در خیابان " مردم  گزارش  این  طبق

   ."کنید  ـ اجتماع اند  داده  ژاله  خیابان  به  تظاھرکنندگان

و   امامی شریف  کار آمدن  آموزگار و روی  با تعویض  پنداشت می شاه . بود  بسیار شکننده  رژیم  برای ١٣۵٧  رمضان  ماه

  . است و سرعت   وسعت  در حال  مردم  حرکت  داد که  نشان  سیر حوادث  خواھد کرد، ولی  را آرام  مردم  امتیازات  دادن

تقریبًا از   آن  گیری اوج  که  داده  رخ  و وقایعی  شھریور مجموعًا حوادث ١٧تا روز   رمضان  مبارک  ماه  از اّول "  ساواک  گزارش  به

  مورد شکستن ۶٨٧جمعًا   مدت  این  و طی  بوده  امامی شریف  و چھار روز بعد از دولت  رمضان ٢۶  ، یعنی "شھریور ٩روز 

مورد  ٣٨،  مأمورین به   مورد حمله ۶٩،  انتظامی  مأمورین  و قتل  دممر  مورد شھادت ۵٢٨،  سوزی مورد آتش٢٠۶،  شیشه

از   بیش  در سراسر کشور که  مذھبی  سخنرانی  جلسه ٣٣٨٠،  و ملی  دولتی  مؤسسات  به  مورد حمله ٢٧،  گذاری بمب

و   اعالمیه  نوع ٣۴٣  و توزیع  شده  گفته  و بلوا سخن  آشوب  به  مردم  و تحریک  با رژیم  ضدیت  جلسات  از این  جلسه ١٧۵٠

  مورد تظاھرات ٩٢٣ به   نزدیک  و برپایی  ایران  و حکومت  با رژیم  بر ضدیت  مبنی  و غیرمشخص  مشخص  با نام  نشریه

   ." است  یافته داد و سازمان  رخ  مملکت  مختلف  در نقاط  با خشونت  نسبتًا توأم

   

   

را مھار   بحران  افزود تا بتوان  سرکوب  باید بر شدت  رسید که  نتیجه  این  شھریور به ١۶  بزرگ  بعد از راھپیمایی  شاه  رژیم

زودتر   ھر چه  فشار آوردند که  شاه  به  نظامی  شھریور، فرماندھان ١۶روز  از راھپیمایی   ھویدا، پس  فریدون  روایت  به. کرد

  به  جمعیت  امروز سیل  در راھپیمایی:"کردند  توصیه  خود را نیز چنین  کند و خواسته  اعالم  نظامی  حکومت  در تھران

تردید و   بعد از چند ساعت  شاه. خود درآورد  تصرف را به   رادیو ـ تلویزیون  و تأسیسات  مجلس  عمارت  توانست می  راحتی

   ."شود  ارتش  نظر فرماندھان  تسلیم  گرفت  و تصمیم  نظر پرداخت  تبادل  و آمریکا به  انگلیس  با سفرای  دوددلی

  در جلسه  شھریور من ١٧  گوید بعد از واقعه کند و می تأیید می  دیگری  شکل  خبر را به  نیز این  ارتشبد فردوست

پور  ، صمدیان ستاد ارتش  رییس  ازھاری  از جمله  بقیه  ، ولی کردم  مخالفت  نظامی  حکومت  با ادامه  نظامی  فرماندھان

  دستور صریح  نظامی  حکومت  صراحتًا گفتند که) وزیر کشور(  باغی و قره  ساواک  رییس  ، مقدم شھربانی  رییس

  . محمدرضاست

   

   

  مردم  چند قمارخانه  شمسی و بستن  ھجری  به  شاھنشاھی  بود با تغییر تاریخ  پنداشته  که  امامی دیگر شریف  از طرف

  ؛ به است  در اشتباه  سخت  شد که  عید فطر متوجه  بعد از راھپیمایی  خواھد کرد، بالفاصله  را آرام  نھضت  ھبریو ر

از  با استفاده   پنھان  ھای دست  متأسفانه :"کرد  اعالم  ای اطالعیه  داد و طی  نشان  العمل عکس  با سرعت  جھت  ھمین

را   مطالبی  تظاھرات  و ترتیب  اجتماعات  و با تشکیل  برآمده  شرایط  از این  ادهدر صدد سوءاستف  شده شناخته  ھای روش

،  خرابکارانه  از اقدامات  و جلوگیری  عموم  آسایش  منظور تأمین  به... سازد می  مطرح  است  کشوری  قوانین  بر خالف  که

سد معبر نباشد آزاد است   موجب  که  ھایی در محل  فقطو   شھربانی  با اجازه  اجتماعات  تشکیل  دارد که مقرر می  دولت

  شدیدًا جلوگیری  در معابر عمومی  اجازه  بدون اجتماعات   از تشکیل  است  شده  دستور داده  انتظامی  مسئوالن  و به

   ."نماید

  معنای  به  اعالمیه  د و اینشدن می  محسوب  معابر عمومی  که  گرفت می  ھا شکل ھا در خیابان راھپیمایی  بود که  بدیھی

بود و خبر از   ملی  آشتی  دولت دادن  آغاز خودنشان  اعالمیه  این  بود و در واقع  و تظاھرات  راھپیمایی  کردن  موقوف
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را   از راھپیمایی  شھریور دستور ممانعت  در شانزدھم  دولت  اطالعیه  در اجرای  امامی شریف. داد می  دولت  گیری سخت

  راھپیمایی  شد کنترل  متوجه  قدر زیاد بود که  آن  جمعیت  درگیر شد، ولی  با مردم  تھران  در چند نقطه  ر کرد و پلیسصاد

  از اعضای  شمرد و شبانه  را مغتنم  نظامی  بر حکومت  مبنی  شاه  تصمیم  امامی شریف. نیست  ممکن  پلیس  با نیروی

وزیر، امیرخسرو افشار وزیر امور  شھریور با حضور نخست ١۶روز  ٢٠  در ساعت  هجلس. کرد  دعوت  ملی  امنیت  شورای

  محققی  ، سپھبد احمدعلی ساواک  رییس  ، سپھبد ناصر مقدم ارتشتاران  ستاد بزرگ  رییس  ، ارتشبد ازھاری خارجه

، سپھبد  اداره دوم ارتش  یسری  ، سپھبد برومند جزی شھربانی  کل  پور رییس ، سپھبد صمدیان ژاندارمری فرمانده 

از چند روز   گزارشی  ابتدا سپھبد مقدم. شد  وزیر کشورتشکیل  باغی و ارتشبد قره  ارتش  سوم  اداره  رییس  نوری خواجه

من مراتب را به عرض . قرار است فردا در مملکت آشوب به پا بکنند و مملکت را به ھم بزنند " کرد  اخیر داد و اعالم

رئیس اداره دوم و سوم ارتش ھم که ." ساندم که به نظر من ضرورت دارد که اعالم حکومت نظامی بشوداعلیحضرت ر

  حکومت  بر ضرورت  جلسه  اعضای  ی ھمه. کنند در این جلسه شرکت کرده بودند به برقراری حکومت نظامی تأکید می

  جلسه  امنیت  شورای  با اعضای  دولت  احضار و ھیأت را  دولت  اعضای  امامی شریف  کند و بالفاصله اعالم نظر می  نظامی

و   یافت  خاتمه ٢۴  به  نزدیک  در ساعت  جلسه. رسید  دولت  ھیأت  تصویب  به  امنیت  گرفتند و نظر شورای  مشترک

  صحبت  با شاه  ارتشبد ازھاری  سپس. رساند و تأیید نھایی را از او گرفت  شاه  اطالع  به  را تلفنی  نتیجه  امامی شریف

  انتخاب  و حومه  تھران  نظامی  فرمانداری  به  زمینی  نیروی  فرمانده  اویسی  علی  وی ارتشبد غالم  تصویب  کرد و بنا به

  .شد

   

   

  برایرا   نظامی  روز حکومت  یک  تأخیرانداختن  به  جرأت  بودند که  افتاده  وحشت  به  چنان  مردم  از حرکت  رژیم  سردمداران

کرد،   را قرائت  آن  گاھی رادیو در اخبار صبح  کرد که  تنظیم  ای اطالعیه  دولت  شب  ھای نیمه. نداشتند  مردم  کردن  مطلع

  اطالعیه  در این  دولت. شد منتشر نمی  ھم  صبح  بود و روزنامه  روز جمعه  آن  خبر بودند؛ خصوصًا که بی  از آن اّما اکثر مردم

 ١۶  راھپیمایی  به  بود و اشاره  کرده  اعالم  ممنوع  را در معابر عمومی  تظاھرات  شھریور که ١۵  ی اطالعیه  به  با اشاره

   ."شد  تحمل  آنان  و ضدملی  غیرقانونی  تظاھرات  ریزی از خون جلوگیری  تنھا برای "کرد  شھریور اعالم

، ) اصفھان(  ، سرلشکر رضا ناجی)شیراز(  بدالرضا اسفندیاریسرلشکر ع: شدند  شھرھا نیز منصوب  نظامی  فرمانداران

جھانگیر   ، سرتیپ)اھواز(  تبریزی  شمس  ، سرتیپ)مشھد(  جعفری  عبدالرحیم  ، سرتیپ)تبریز(  سرلشکر بیدآبادی

  ، سرتیپ) کرج(  شاپور میرھادی  ، سرتیپ) کازرون(  غفاری  ، سرتیپ) قم(  نظامی  ، سرلشکر کمال) آبادان(  اسفندیاری

  ). جھرم(نادور   ، سرتیپ) قزوین( اهللا معتمدی نعمت

ما  "کرد  اعالم  آن  را مورد تأیید قرار داد و سخنگوی  در ایران  نظامی  حکومت  برقراری  آمریکا نیز بالفاصله  امور خارجه  وزارت

نیز مجددًا برقرار   آرامش  که  کنیم مروز تکرار میبرقرار شود و ا  در تھران  زودی  به  نظم  کردیم  اظھار امیدواری  جمعه

   ."شود

   

   

   روز واقعه**

از   جلوگیری  برای  سپھبد مقدم.  ژاله  در میدان  فردا صبح: زدند شھریور فریاد می ١۶  بزرگ  در راھپیمایی  از مردم  ای عده

و   امنیت  شورای  ، تصویب شاه  با موافقت  رانجامکرد و س  نظامی  حکومت  برقراری  درخواست  از شاه  تکرار راھپیمایی
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فرماندار . شد  تھران فرماندار نظامی   ارتشبد اویسی  شاه  رسید و با فرمان  تصویب  به  نظامی  ، حکومت دولت  ھیأت

  منتقل  نظامی  نداریفرما  از گارد را به  دستور داد تا واحدھایی  گارد جاویدان  فرمانده  ای سپھبد بدره  به  تھران  نظامی

  ھایی صادر کرد و یگان  گارد جاویدان ١لشکر   افشار فرمانده  سرلشکر امینی  را به  واحدھایی  اعزام  فرمان  ای بدره. کند

  اعالم  نظامی  فرمانداری   اطالعیه  با صدور اولین  ارتشبد اویسی. مستقر شدند) شھدا(  ژاله  و خیابان  از لشکر در میدان

  مدت  را به  نظامی  حکومت  مقررات  شھریور ماه ١٧روز  صبح  ۶  از ساعت  نظم  و نحوه  مردم  منظور ایجاد رفاه  به :"ردک

آباد،  فرح  ھای از خیابان  بزرگی  ھای در دسته  نظامی  خبر از حکومت زود بی  صبح  مردم. گذارد اجرا می  به  " ماه  شش

  ایستاده  مملو از نظامیان  ھای کامیون  و خود میدان  در نزدیکی. کردند  حرکت  ژاله  میدان  طرف  به  خراسان  شھباز و میدان

  .دادند می  خود ادامه  راه  اعتنا به بی  مردم  بودند، ولی

  ماندھاناز فر  یکی. مستقر شدند  آن  به  منتھی ھای  و خیابان  ژاله  در میدان  جمعیت  بود که  صبح ٧: ٣٠  نزدیک  ساعت

  را به  مردم  از روحانیون  اید؟ یکی کرده  ، چرا تجمع است  نظامی  حکومت  اخطار کرد که  مردم  با بلندگو به  نظامی

قصد   نظامی  فرمانداری  نیروھای  داد که می  ظواھر امر نشان  ، ولی نشست  زمین  روی  جمعیت. دعوت کرد  نشستن

  به  منتھی  ھای رگبار از خیابان  صدای  ناگھان. بستند  مردم  بر روی  عبور را از چھار طرف  اهر. را ندارند  مردم  متفرق کردن

نیز از چند   مستقر در میدان  آوردند، نیروھای  ھجوم  میدان  سوی  به  از چھار طرف  جمعیت  که  بلند شد و ھمین  میدان

و   محابا مجروحان بی  مردم. غلطیدند  و خون  صدھا نفر در خاک  یهچند ثان  در مدت. بستند  رگبار مسلسل  را به  سو مردم

و   ھا مملو از مجروح بیمارستان  اطاقھا، راھروھا و حیات. کردند می  ھا حمل بیمارستان  سوی  به  دست  شھدا را بر روی

  از لوازم  ھر چه  ھر کس. کردند می مھیا  مجروحان  پذیرش  خود را برای  ھای ھا خانه بیمارستان  اطراف  مردم. بود  جنازه

در   مردم  عام خبر قتل. بود  خود رسیده  اوج  به  مردم  نفرت. آورد می  بیمارستان  به  داشت  و مالفه  ، پانسمان ، پنبه پزشکی

  .درآمد  و جوش  جنب  به  پیچید و سرتاسر تھران  در تھران  ژاله  میدان

   

   

  شد، سپس  کشیده  " شرق تھران  از قسمت  دیگری  ھای خیابان "  به  ژاله  از میدان  ، تظاھرات ساواک  گزارش  طبق

  کرد و در مدت  سرایت  آھن راه  و میدان  شوش  ، میدان خراسان  ، میدان مولوی ھای  ، خیابان تھران  جنوب  به  تظاھرات

  ، خیابان سپه  ، میدان نارمک  ی آباد، منطقه فرح د، آبا ، نظام شمالی  ، سعدی ، منوچھری فردوسی  ھای خیابان  کوتاھی

  .شد  تبدیل  درگیری  صحنه  زار، به الله

  اعالم  درگیری  چگونگی  به  پرداختن  روز بدون  آن  ھا در فردای روزنامه.  داشت  ادامه  از شب  تا پاسی  و درگیری  تظاھرات

  شھر و روستا در آتش  فروشگاه  ، یک بزرگ  فروشگاه  ، یک چند بانک  بداد، شع  روی  در تھران  سوزی آتش ١٠٠ : "کردند

   ." سوخت

در بیسیم صدایی آمد که ھمه را محاصره کنید، : "گوید عکاس حاضر در صحنه جمعه سیاه می  "عباس ملکی ”

حظه وسط نیروھای رفتم، اما آن ل بین مردم ھم می. من در بین نیروھای نظامی ایستاده بودم. تیراندازی شروع شد

ای یا  زده بودند و ھر جا کوچه مردم وحشت. زدند نیروھای نظامی تیرھوایی می. مردم پا به فرار گذاشتند. نظامی بودم

مردم تا آن روز در تھران . من دیدم که شش نفر روی ھم ریخته بودند تا یک نفر فرار کند. کردند دیدند فرار می گذری می

  .ودندچنین اتفاقی را ندیده ب
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ھا را  یک نفر یکی از جنازه. تیراندازی چند دقیقه بیشتر طول نکشید اما دیدم که دیگر ھیچ کس اطراف میدان نیست

شان مثل  مردم ھمه وسایل. شھدا بر روی زمین بودند. کشید و یک نفر ھم، جنازه دیگری را در آغوش گرفته بود می

بردند،  ھا می ھا را روی شانه آمدند و مردم جنازه یا زخمی اطراف میدان نمیھا  آمبوالنس. دوچرخه را رھا و فرار کردند

من در . ھا را برای ظھور به ھمکارانم دادم عکس.... کردند ھا را اذیت می بردند، خانواده ھا جنازه را می زیرا اگر ارتشی

آقای پرتوی، . کردند موقعیت ھمه کمک میھمکارانم کار البراتوار بلد بودند و در آن . شرایطی بدی بودم و ترسیده بودم

کردند و ھیچ کس  ھا را روی زمین اتاق عکس پخش کردند؛ ھمه گریه می عکس. ظاھر کرد ۴٠×٣٠ھا را در قطع  عکس

ھا  گرفته بودیم؛ اما این عکس... عکس از مردم قم، اصفھان، ھمدان و. کرد در تھران چنین اتفاقی افتاده باشد باور نمی

   ."بودجور دیگری 

 ٢٠۵و   نفر کشته ۵٨شھریور  ١٧  کرد در واقعه  ، اعالم  مردم  کردن متھم  خود ضمن ۴  شماره  در اطالعیه  فرماندار نظامی

روز   آن  تعداد شھدای  گر چه. نفر رسید ٩۵  به  شدگان کرد تعداد کشته  اعالم  دو روز بعد دادگستری. اند شده  نفر مجروح

تعداد   پارسونز سفیر انگلیس. اند کرده  شھریور ارائه ١٧  را از شھدای  آمار وحشتناکی  آگاھان  لینشد، و  رسمًا اعالم

نفر از   از دویست  بیش " ژاله   در میدان  کند که می  سفیر آمریکا نیز گزارش  سولیوان.  است  ذکر کرده  "صدھا نفر "شھدا را

استمپل که خود از مسؤولین رده باالی سفارت ایاالت متحده آمریکا در . جان دی   ."بودند شده   کشته  تظاھرکنندگان

   :نویسد وی در کتاب خود درباره واقعه میدان شھدا می. بعدھا کتابی منتشر کرد  ایران بود،

   

   

ع مناب. بالدرنگ پس از آغاز برخورد در میدان ژاله ، مجروحین حادثه به سه بیمارستان واقع در ناحیه روانه شدند"

اند اما در  نفر بوده ۵٨در ابتدا دولت مدعی شد که مقتولین . نفر برآورد کردند ۴٠٠تا  ٢٠٠پزشکی کشته شدگان را بین 

در نیم روز . زخمی نیز افزوده گردید ٣٠٠٠تا  ٢٠٠٠نفر افزایش یافت که به این رقم بین  ١٢٢عرض یک ھفته این رقم به 

ساعت تا حدود  ٢۴اما طی   نفر بود، ۵٠٠تا  ۴٠٠شده از طرف مخالفین  رقم مقتولین اعالم) ١٧/۶/۵٧(سپتامبر  ٨

قبرستان بھشت زھرا تنھا محل رسمی دفن مردگان در تھران به کنترل مخالفین درآمد و نیز ... نفر باال رفت  ١٠٠٠

ساعت کار کرده  ٣۶تحریکات قابل توجھی درباره ثبت ارقام قبور مقتولین از ھر دو طرف به عمل آمد پزشکانی که مدت 

مجروح که در بیمارستانھا و مراکز درمانی درمان  ۴٠٠٠تا  ٣٠٠٠کشته و  ۴٠٠تا  ٣٠٠بودند عقیده داشتند که رقم 

  ."اند برآوردی منطقی است سرپایی شده

در   اول  ی لحظه  در ھمان. بود نظامی   فرماندھان  از دستورات  شھریور، تمّرد سربازان ١٧  دیگر در واقعه  مھم  موضوع

نفر از   سه "  ساواک  گزارش  طبق. رساند  قتل  خود را به  قرار داد و سپس  خود را ھدف  سرباز فرمانده  یک  ژاله  میدان

 ٣٠٠با  ٣ژـ  تفنگ  قبضه  سه  سرقت  ، ضمن اغتشاشات  کنترل  مأموریت  اجرای  لشکر گارد در حین  وظیفه  سربازان

  آن  فردای.  و محمد محمدی  غفوری  ، علی دھقان  بود از قاسم  نفر عبارت  سه  این  اسامی.  "شدند  متواری  تیرفشنگ

قرار   گلوله  نفر مورد اصابت  ھر سه  درآمد که  نظامی  نیروھای   محاصره  و به  سرباز کشف  سه  این  اختفای  روز محل

  .رسید  شھادت  به  در دم محمد محمدی   گرفتند که

   

   

  روز خود را برای  در این  مشھد نیز که. کردند  سرباز خودزنی  روز ھفت  در این  آید که می  دست  اسناد به  از مجموعه

و   شد و تظاھرات  مواجه  نظامی  کرد با حکومت می  بود آماده  آزاد شده  از تبعید در کرج  که  اهللا قمی از آیت  استقبال
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  آنان به   نظامی  فرمانداری  نیروھای  کردند، ولی  اجتماع  نواب  در مدرسه  مردم. شد  وعآغاز روز شر  از ھمان  درگیری

نفر مورد  ١۴  ساواک  گزارش  روز به  در این.  داشت  ادامه  از شب  و گریز تا پاسی  جنگ. را متفرق کردند  و آنان  حمله

  را دستگیر و به  اهللا دستغیب آیت  در شیراز نیز شبانه. رسیدند  دتشھا  به  چھار نفر از آنان  قرار گرفتند که  گلوله  اصابت

نیز شاھد   و کرمان  ، ابھر، سمنان کرج  شھرھای.  گرفت  صورت  ای پراکنده  روز تظاھرات آن  فردای  کردند که  منتقل  تھران

  .بودند  رژیم  با نیروھای  ھایی درگیری

  ھا و محافل ، خبرگزاری مداران ، دولت مداران پیچید و سیاست  در جھان  سرعت به  ژاله  در میدان  مردم  عام قتل  خبر فاجعه

. نبود  فجیع  عام قتل  این  به  آمریکا نسبت  تر از دولت زشت  العملی عکس  کرد؛ اّما ھیچ  العمل عکس  را وادار به  المللی بین

  فردای. بودند  سازش  مذاکرات  دیوید مشغول در کمپ نیستی آمریکا، مصر و رژیم صھیو  کشورھای  روزھا رؤسای  در آن

دیوید  در کمپ  که  وزیر امورخارجه  " ونس  سایروس "با   آمریکا از واشنگتن  وزیر امور خارجه  معاون  "کریستوفر  وارن "روز  آن

  . "کند  صحبت زودتر با شاه   کارتر ھر چه  پرزیدنت"  کرد که  برقرار و توصیه  بود، تماس

   

   

  با شاه  ابتدا انورسادات. بگیرد  تماس  تا با شاه  داد و از کارتر خواست  کارتر ارائه  را به  ایران  از وضعیت  گزارشی  ونس

کرد   صحبت  تلفنی  کارتر با شاه  و سپس  "داد  اطالع  وی  به  خود را از شاه و پشتیبانی   دردی ھم  مراتب "و  گرفت  تماس

در   کارتر از شاه  خبر حمایت  ."آورد تأیید کرد می  عمل  به  نظم  برقراری  برای  که  در اقداماتی  آمریکا را از وی  بانیپشتی "و

  ھای روزنامه. زد می  خبر دامن  کند، به انتشار این  خود را مرعوب  کرد مخالفان می  سعی  که  رژیم. ھا منتشر شد رسانه

سفید   کاخ  از اطالعیه  نقل  ھا به روزنامه  ."کرد  تلفنی  مکالمه  کارتر با شاھنشاه " کردند که  اعالم  و اطالعات  کیھان

ھا  افراطی  رھبری  به  ضددولتی  تظاھرات  در آن  را که  ایران  کنونی  و وضع  گرفته  تماس  کارتر با شاھنشاه " نوشتند که

و   نزدیک  کارتر مناسبات  پرزیدنت.  است  قرار داده  مورد بحث  گذارده  بر جای  نفر کشته ٩۵  کم  و دست  داشته  جریان

اظھار   سیاسی  آزادی  اعطای  جنبش  ادامه  به  و نسبت  است  و آمریکا را مورد تأیید قرار داده  ایران  میان  دوستانه

   ." کرده است  امیدواری

  خمینی  امام. کرد  تثبیت  شدت  را به  خمینی  امام  ، موضع تھران  دممر  عام بعد از قتل  ھم  آن  کارتر از شاه  خبر حمایت

  در شوروی  زندانی  یک  برای  کارتر که  آقای :"فرمودند  فرانسه  با رادیو تلویزیون  کارتر در مصاحبه  پیام  این  به  العمل درعکس

آمریکا   که  است  خاطر این  به  این. نکرد  خود را از او دریغ  ، پشتیبانی شاه  پیاپی  از کشتارھای  قدر ھیاھو درآورد، پس  آن

   ." ھست  فقط  خودش  منافع  دنبال  به

ھای مختلفی  العمل علما نیز به عنوان تاثیرگذارترین قشر در عرصه حیات سیاسی کشورمان نسبت به این واقعه عکس

و   نظامی  حکومت  اعالم  "اخطار کرد  امامی شریف  به  شادهسرگ  ای با انتشار نامه  اهللا گلپایگانی داشتند؛ چنانچه آیت

    ."را دوا نخواھد کرد  دردی  ھیچ  انداختن  راه  خون  جوی

   

   

دیروز   رحمانه کشتار بی  خونین  ی فاجعه  " کرد که  صادر و اعالم  ای الذکر اطالعیه فوق  ھای بر نامه  عالوه  اهللا گلپایگانی آیت

  . " ساخت  را غرق در عزا و مصیبت  مملکت  تھران

، صدھا  در آورده  به  ظلم  از آستین  دست ایران   حاکمه  بار دیگر ھیأت :"کرد  اعالم  ای با صدور اطالعیه  اهللا مرعشی آیت

خود   یگر خواستاهللا بار د آیت  ."کرد  و مجروح  و مضروب  مقتول  در تھران  گلوله  ضرب  را به  ایران  و شریف  ستمدیده  مردم
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. مورد تأکید قرار داد  " اهللا خمینی آیت  زودتر حضرت  ھر چه  و بازگشت  عدالت  و برقراری  شرعیه  احکام  اجرای  "بر  را مبنی

  .صادر کردند  رابطه  در این  ھایی از یزد اطالعیه  اهللا صدوقی از شیراز و آیت  محالتی  بھاءالدین اهللا شیخ آیت  چنین ھم

   

   

یکی از موضوعاتی که مردم شرکت کننده در راھپیمایی روز ھفده شھریور و بازماندگان شھیدان و مجروحان حادثه در 

که بالفاصله پس   )ره( اعالمیه امام . در این باره بود) ره ( اطالع از نظر رھبر انقالب حضرت امام خمینی  پی آن بودند، 

اکثر مردم ایرن از آن آگاھی یافتند، در واقع به حرکت مردم مشروعیت از این واقعه در نجف منتشر شد و به سرعت 

  خمینی  امام. به مبارزه تا سرنگونی حکومت پھلوی ادامه دادند  بخشید و مردم شادمان از مھر تأیید مرجع و رھبرشان

  تعالی  خدای  برای  دفاع  ما در جبھهشما بود و در کنار ش در میان   خمینی  کاش  ای " آرزو کردند که  ایران  ملت  در پیام به

با   شاه" کردند که  اعالم  ملی  آشتی  دولت  واقعیت  شھریور را آشکارشدن ١٧کشتار   خمینی  امام  ."شد می  کشته

  فریب  گرداند، ولی  را در کشتارخود سھیم  محترم  و سیاسیون  ایران  شریف  روحانیت  خواست می  ملی  آشتی  حکومت

  نام "بپیوندند تا  مردم  خواستند به  بار دیگر از ارتش  خمینی  امام.  "ضعیفًا  کان  ّ کیَد الشیطان ان. زود برمال گردید  یلیاو خ

علما  به   خطاب  خمینی  امام. کنند  " زودتر ثبت  دھد ھر چه می  خود ادامه  راه  به  ایران  سود ملت  به  که  خود را در تاریخ

  بیشتر تقویت  را ھر چه  جامعه  مقاومت  عالی  روحیه  کنید، بلکه  تنھا باید استقامت  نه  حساس  موقع  ر ایند :"فرمودند

   ."تر کنید متشکل  ایران  مردم  با دشمن  مقابله  خود را برای  بیشتر صفوف  کنید و ھر چه

  

  

   

   زرجا نیو :منبع

   http://www.rajanews.com/detail.asp?id=61122 :لینک منبع

   

  

  


