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 شھریور و پیامدھای آن  ١٧قیام خونین 

  محمد مھدی سیفی 

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم :عبنم

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

  :مقدمه

خرداد،اسالم سیاسی را در  ١۵و مبارزات بی بدیلش در آغاز دھه ی چھل و قیام ) ره(شروع نھضت امام خمینی

به عنوان رھبر نھضت با توجه به ) ره(تالش ھای فکری و سیاسی حضرت امام. سطحی گسترده رویاروی رژیم قرار داد

وشنفکران دینی،سرانجام در میان مجموعه مخالفان سیاسی گستره وسیع ھواداران اسالم انقالبی در میان ر

رژیم،جایگاه استوار و خدشه ناپذیر آن را تثبیت کرد و به عنوان خمیر مایه فکری انقالب توانست ھمه جریان ھای 

وخته افر ١٣۵۶اما این نھضت به جرقه ای نیاز داشت که در ھفده دی . موجود را باخود ھمراه ساخته یا به حاشیه براند

شد و انقالب را در شکل تازه ای که عبارت از رویارویی آشکار و مستقیم با رژیم پھلوی بود به حرکت در آورد و فضای 

نھضت را سرعت و شتاب بیشتری بخشید، که طبیعتا واکنش دولت،  ١٣۵۵نسبتا مساعد سیاسی سال ھای پس از 

  . مناطق کشور بود سرکوب خونین و قھرآمیز ھمه خیزش ھای انقالبی در تمامی

می باشد که در این  ١٣۵٧شھریور  ١٧یکی از مقاطع حساس مبارزات ملت مسلمان ایران علیه رژیم پھلوی، قیام 

       .نوشتار به بررسی قیام و آثار آن خواھیم پرداخت

ھای   فعالیتاز شدت و گستره اعتراضات و  ١٣۵٧در پی سیاست سرکوب خونین در اواخر بھار تا اواسط تابستان سال 

ناظران خارجی و . مخالفان رژیم تا حد زیادی کاسته شد و در تیر ماه ھمان سال، اوضاع کشور کامال رو به آرامش نھاد

مفسران سیاسی رژیم به این جمع بندی دست یافتند که شاه پس از یک رشته در گیری با شورشیان و سرکوب 

و کامال بر اوضاع مسلط است و   ون ابتکار عمل را به دست گرفته، اکن١٣۵٧تا خرداد ماه ١٣۵۶مخالفان از دی ماه 

ھیچ قدرتی توان کنار "شاه در این دوران در یک مصاحبه تشریح کرد که . اکنون ھیچ خطر جدی رژیم را تھدید نمی کند

م پشت سرم ھزار تن نیروی از من پشتیبانی می کنند، ھمه کارگران و اکثریت مرد ٧٠٠چه . نھادن مرا نخواھد داشت

 )١."(ھستند و من قدرتمندم

   

  

در شب ھای این ماه مبارک، در اکثر مجالس مذھبی . که مصادف با ماه رمضان بود ١٣۵٧اما شھریور ماه سال 

ومساجد از اسارت و خفقان و نبودن آزادی و توھین رژیم به مقدسات ملت ایران صحبت می شد و مردم اعتراض خود 

در شب ھای ھفتم،ھشتم و نھم شھریور ماه به ھنگام تظاھرات بین مردم و . در قالب راه پیمایی نشان می دادندرا 

. این درگیری منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از ھم وطنان در میدان ژاله شد. عوامل رژیم درگیری به وجود آمد

مردان و زنان، در میدان ژاله تا انتھای "چنین می گوید یکی از شاھدان عینی واقعه شب ھای ماه رمضان در این باره 

بعد از گذشت چند شب، گاردی ھا از قبل در . خیابان ژاله جمع شده بودند و آقای عالمه نوری سخنرانی می کردند

در  میدان ژاله خاک اره و بنزین ریخته بودند تا بدین وسیله مانع ھرگونه تظاھراتی شودند، بعد از اتمام سخن رانی،

در آن شب به . حدود ساعت دوازده ونیم و به ھنگام بلند شدن مردم، یکدفعه کبریت کشیدند و خیابان آتش گرفت

  )٢."(طرف مردم تیراندازی شد و مردم در کوچه ھای اطراف پراکنده شدند

ن دولت به شھریور،در شب ھای ماه رمضان و بعد از روی کار آمد١٧لذا می توان بیان داشت نطفه ی روز خونین 
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روز سیزدھم شھریور ماه که مصادف با عید فطر بود . اصطالح آشتی ملی شریف امامی ـ در پنجم شھریور ـ بسته شد

نماز عید در چند نقطه تھران از جمله . دولت اجازه داد، مردم در سراسر کشور برای برپایی نماز عید فطر گرد ھم آیند

ی خوانده شد و بعد از اتمام نماز،مردم درحالی که پیراھن ھای خونین در میدان ژاله به امامت عالمه یحیی نور

با برگزاری نماز عید . شھدای شب ھای قبل را بر سر چوب زده بودند در مسیر خیابان شھباز به راه پیمایی پرداختند

  .فطر در سایر مناطق تھران، راه پیمایی عظیمی انجام گرفت

   

  

خبر گزاری آسو شیتد . این راه پیمایی گسترده، از دید مفسران خارجی پنھان نماندو حضور مردم در   اھمیت تظاھرات

شاه ایران با یک انقالب " پرس درچھارده شھریور در تلکس خبری خود،تفسیری از جورج کرایسکی آورد و نوشت

 ۵٨که شاه گسترده عمومی که شدیدترین تھدید برای سلطنت وی است، مواجه شده است،بیشتر ناظران معتقدند 

دوستان و دشمنان شاه ھمه عقیده دارند که اعتراضات . ساله،تاج و تخت خود را حفظ خواھد کرد؛ اما به قیمتی گزاف

عمومی روز افزون در ھفت ماه گذشته، محمدرضا شاه پھلوی را به طرف دیواری رانده است که فقط دو مجرای خروج 

  )٣.(وری شدیدترازآن چه که منتقدانش تا به حال به وی نسبت داده اندتفویض اساسی قدرت به مردم و یا دیکتات: دارد

روز پانزدھم دو اقدام مھم . اما روزھای چھاردھم و پانزدھم نیز تھران شاھد راه پیمایی و تظاھرات مردم علیه رژیم بود

از سوی دولت و  یکی منع تشکیل اجتماعات و غیرقانونی اعالم شدن راه پیمایی ھا. از سوی رژیم صورت پذرفت

) ۴.(دیگری، طرح مذھبی جلوه دادن رژیم و ایجاد اختالف میان روحانیون بود که از سوی ساواک به شاه پیشنھاد شد

لیکن درروز شانزدھم شھریور ماه به رغم تالش ساواک و ممنوعیت راھییمایی از جانب دولت،مردم تظاھرات 

شھریور ھمان طور که شھید باھنر در خطبه ھای نماز  ١۶ومی روز راه پیمایی و تعطیلی عم. باشکوھی برگزار کردند

عید در قیطریه بیان داشته بود به علت گرامی داشت یادشھدای خیابان ژاله ی تھران که در درگیری ھای شب ھای 

آزادی  و به میدان  در طول مسیر راه پیمایی که از قیطریه شروع. ماه رمضان به شھادت رسیده بودند، انجام پذیرفت

،سکوت ھر "، ما پیرو قرآنیم ، ما شاه نمی خواھیم " مرگ بر این سلطنت پھلوی "ختم شد مردم شعارھایی ھمچون 

شھریور گزارش داده  ١۶بر زبان ھا جاری بود؛ به طوری که ساواک درباره ی تظاھرات " مسلمان ،خیانت است به قرآن 

دون توجه به اعالمیه منع تظاھرات و بدون مجوز از طرف دولت قشریون مذھبی و گروه ھای بر انداز مذھبی، ب"است

میدان شھیادحرکت و با این تظاھرات مقاصد باطنی خود را بیشتر نمایان    پس از گذشتن از خیابان شاھرضا به طرف

شور کردند و شعارھا و مطالبی را مطرح ساختند که مغایر با اساس و بنیادھای سیاسی،اجتماعی و نظام موجود در ک

  )۵."(گروه ھای مذکور، در تظاھرات مذکور با وقاحت ھرچه تمام تر، به تمام مقدسات ملی و میھنی حمله کردند. بود

   

  

به دنبال تظاھرات گسترده ی روز پنج شنبه شانزدھم شھریور ماه و دعوت مردم به برگزاری تظاھرات در روز جمعه 

پایداری و استقامت ملت ایران به خصوص . ھه ھای حساس خود شدھفدھم شھریور ماه، انقالب وارد یکی دیگر از بر

در راه پیمایی روز شانزدھم شھریور ماه رژیم را با چالشی جدی مواجه ساخت؛ به طوری که در اولین ساعات روز 

 به موجب این. جمعه ھفدھم شھریور ماه ارتشبد غالمعلی اویسی از رادیوی تھران و حومه اعالم حکومت نظامی کرد

مردم تھران که از حکومت . ماه حکومت نظامی اعالم شد۶اعالمیه عالوه بر تھران در یازده شھر دیگر کشور به مدت 

مرکز تجمع آنان میدان ژاله بود و . اسا روی به خیابان ھا آوردند   صبح، سیل۶نظامی اطالعی نداشتند پیش از ساعت 
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ه که آن روزھا به دلیل شھادت تعداد زیادی از مردم به میدان شھدا طبق برنامه قبلی خود را برای رساندن به میدان ژال

ھمین که مردم به خیابان ھای اطراف میدان رسیدند ناگھان با دیدن تانک ھا و زره پوش . تغییر نام داده بود آماده کردند

صبح از  ٩حدود ساعت رژیم پس از چند بار اخطار به متظاھرین   سرانجام ماموران. ھای نظامی رژیم غافلگیر شدند

وحشی گری نیروھای نظامی رژیم ساعت ھا ادامه داشت و در اطراف میدان . زمین و ھوا به قتل عام مردم پرداختند

پیکر شھیدان و مجروحانی بود که در صحنه نا برابر ھمچنان باقی مانده و خون ھایی که ھر گوشه ای از میدان را 

  .گلگون کرده بود

م شھریور ماه با ارسال پیامی به ملت ایران ضمن ابراز ھمدردی با ملت، کشتار وحشیانه را حضرت امام روز ھجدھ

اما این واقعه خونین دارای ) ۶.(محکوم نمودند و دولت آشتی ملی را دولتی تحمیلی و غیرقانونی اعالم داشتند

  .پیامدھایی نیز بود که اینک به آنھا خواھیم پرداخت

   

  

  :راده رژیم در رویارویی با ملتـ تردید و تزلزل در ا١

چرا که شیوه ھای . شھریور اراده و عزم رژیم در رویارویی با ملت سخت به تردید و تزلزل افتاد١٧به دنبال کشتار  

موسوم اعم از سرکوب و سازش در عمل شکست خورده بود، اجرای طرح حکومت نظامی که بر اساس نظریه 

و لذا . است ممکن جھت برقراری امنیت تلقی می شد، نتیجه عکس بخشیدمشاوران امنیتی و ساواک، بھترین سی

شاه برای یافتن یک راه حل فوری و ضربتی برای پایان دادن به اوضاع آشفته و انقالبی کشور با صاحب نظران امور ایران 

ھمه نارضایتی ھا در  حاصل این گفت و گوھا شاه را به این نتیجه رساند که ریشه. و کارشناسان داخلی ،رایزنی نمود

اما وضعیت کشور به حدی آشفته بود که رژیم سخت سر . توسعه فساد و سوء استفاده ھای کالن مادی نھفته است

در گم شده بود و سرانجام آمریکا با پیام شفاھی برانسکی از طریق اردشیر زاھدی ـ سفیر ایران در آمریکا ـ شاه را بار 

  . تمایل ساخت که نتیجه آن تشکیل کابینه نظامی به رھبری ارتشبد ازھاری بوددیگر به سوی سیاست مشت آھنین م

   

   

  :ـ تزلزل ارتش٢

استقرار طوالنی .شھریورو ادامه حکومت نظامی،انسجام ارتش را متزلزل و اراده آن را با تردید مواجه ساخت١٧حوادث 

انتظامی با انقالبیون مقابله کند،از کارآمدی  مدت ارتش در میدان ھاومراکز مھم شھر که می بایست ھمانند نیروھای

چرا که ارتش اساسا به منظور حفظ امنیت مرزھا و پاسداری از کشور در برابر تھدیدات خارجی .ارتش و توان آن کاست

اما اکنون ارتش می بایست تحت فرمان فرمانداری ھای نظامی شورای امنیت استان عمل کند که .به وجود آمده بود

این . و سایر مراکز قدرت در نحوه و اجرای فرامین حکومت نظامی اختالف نظر می یافت   واه با ھیات دولتخواه ناخ

واقعیت با توجه به ساختار ارتش شاھنشاھی که شکاف عمیقی میان کادر فرماندھی با نیروھای مسلح از نقطه نظر 

به عنوان سرکوبگر مخالفان سخت تضعیف گرایش ھای سیاسی و تمایالت ملی و مذھبی وجود داشت موضع ارتش را 

  .می کرد

شھریور در اعالمیه ای در نجف خطاب به ملت ایران، شاه را دستوردھنده ی  ١٧یک روز پس از ) ره(امام خمینی  

اعالن حکومت نظامی و مسئول کشتار مردم دانست و به ارتشیان ھشدار دادند در کنار مردم قرار گیرند و از ھمین 

  .محلی انقالب، بسیاری از ارتشیان به ملت پیوستند  رھبران زمان باتالش
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  :ـ گسترش اعتصابات و تضعیف روز افزون دولت٣

شھریور توسعه اعتصابات به شکلی فراگیر در سراسر کشور بود که ضربه ای مھلک بر پیکره ١٧از مھم ترین پیامدھای 

شھریور آغاز ١٧مھم ترین ویژگی دوره تازه اعتصابات که در اندک زمانی پس ازکشتار .آورداقتصادی و نیز حیات رژیم وارد 

با توسعه ی . شدماھیت کامال سیاسی آن بود که با ھدف از پا در آمدن رژیم و فلج ساختن آن صورت می پذیرفت

زیرا در ھمان . در مانده ساختاعتصابات، آثار ضعف و دوگانگی در مجموعه نظام سیاسی آشکارا چھره نمود و رژیم را 

حال صاحبان سرمایه سخت به ھراس افتاده بودند و از ھرگونه سرمایه گذاری جدید به شدت ترس د اشته و خوداری 

در نتیجه ی بحران بیکاری رو به افزایش نھاد، فرار سرمایه ھا و خروج ذخایر ارزی تشدید گردید و رِژیم در . می کردند

  .رفتسراشیبی سقوط قرار گ

   

  

  ) :ره(ـ تحکیم بخشیدن رھبری حضرت امام۴

شریف امامی درآغاز تصدی نخست وزیری و درباره برنامه ھا و سیاست ھای دولت آشتی ملی در مورد بازگشت امام 

و از اعزام ھیاتی به منظور مذاکره و    )٧.(اعالم کرده بود که بازگشت ایشان به کشور بالمانع است) ره(خمینی

نیرنگ شیطانی "امامی را   اما حضرت امام در ھمان روز اول نخست وزیری شریف. ان به نجف خبر دادبازگشت ایش

دانست و مردم را به مقاومت و مبارزه تشویق " وعده ی پوچ و فریبکارانه "خواند و پیشنھاد آشتی با روحانیون را " شاه

تقیم مردم را شاه دانست و خواستار انھدام رژیم شھریور، حضرت امام، مسئول کشتار مس١٧با وقوع حادثه ) ٨. (کرد

با شکست دولت آشتی ملی در پیشبرد سیاست ھای خود و ناکامی در جلب ھمکاری و مشارکت . پھلوی شد

نیروھای سیاسی و مذھبی مخالف، رژیم را به اخراج حضرت امام از نجف متقاعد ساخت تا ایشان را ھر چه بیشتر در 

لذا با تبانی و ھمکاری دولت ھای ایران و عراق، ماموران امنیتی حکومت بعث، منزل حضرت امام . دانزوا و تنگنا قرار دھ

حضرت امام که حاضر . این فشار که به منظور سکوت اجباری امام صورت گرفت نتیجه معکوس داد.را به محاصره گرفتند

سیاست شاه که تصور می کرد بدین وسیله به تمکین از سیاست ھای دولت عراق نشده بود عازم پاریس گردید و این 

شد،زیرا با عزیمت   را رفع کرده است در حقیقت یک خطای استراژیک محسوب) ره(خطر مبارزه انقالبی حضرت امام 

قرار گرفت و توانست در سطحی گسترده تر،    امام به پاریس، وی در مواجه مستقیم با محافل خبری و سیاسی جھان

این مسائل موجب شد تا تمامی نیروھای ملی و مذھبی . الب را برای تمام جھانیان باز گو کندآرمان ھا و مواضع انق

چاره ای جز پیوستن به صفوف انقالب تحت زعامت حضرت امام را نداشته باشند و این معنایی جز رھبری بال منازغ و 

  .بی ھمتای حضرت امام نبود

   

  

  :تعمیق شکاف بین مردم و حکومت پھلوی  -۵

. جدایی میان ملت و حکومت را عمیق تر کرد و امکان ھر نوع پیوستگی یا سازش را از بین برد ١٣۵٧شھریور ١٧

مشی مبارزه مسالمت آمیز در چار چوب قانون اساسی به منظور احیای نظام مشروطه به شدت زیر سوال    ھمچنین
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و مخالف فرا گیر شد و تالش ھا برای سرنگونی رفت و روحیه تندروی و افراط گرایی در میان طیف ھای گوناگون مبارز 

  .رژیم پھلوی به شکلی قھر آمیز و انقالبی مورد حمایت قرار گرفت

   

  

  :تشدید سر در گمی آمریکا در برابر مسائل ایران  -۶

شھریور با شاه  ١٩شھریور، روسای جمھور مصر، اسرائیل و آمریکا روز  ١٧ھم زمان با بحرانی شدن اوضاع و واقعه 

شھریور را یک طرح شیطانی از سوی کسانی دانست که از  ١٧واقعه   شاه در گفت و گو با کارتر. گفت و گو کردند

او خواستار . برنامه ایجاد فضای باز سازی کشور بھره مند شده و از آزادی ھای اعطا شده علیه وی سوءاستفاده کردند

ورت دشمنانش او را غافلگیر ساخته و بر وی پیشی خواھند ادامه حمایت ھای آمریکا شد و ھشدار داد در غیر این ص

کارتر نیز در پاسخ به در خواست ھای شاه او را از جھات گوناگون مطمئن ساخت و حمایت صریح خود را از   )٩. (جست

با وارن  –سفیر ایران در آمریکا  –شھریور اردشیر زاھدی  ١٧دو روز پس از حادثه .اقدامات سرکوب گرانه شاه اعالم کرد

کریستوفر ضمن تاکید بر حمایت دولت آمریکا از . در واشنگتن دیدار نمود –معاون وزارت امور خارجه آمریکا  –کریستوفر 

اما زاھدی اعالم کرد، کمونیست ھای سازمان یافته . ایران، خواستار رعایت اعتدال در اجرای حکومت نظامی شد

. مراه با نیروھای اپوزیسیون توطئه براندازی شاه را تدارک دیده استتظاھرات را ترتیب می دھند و دولت آمریکا ھ

کریستوفر این اتھام را ناروا خواند و اظھار داشت تضعیف اعتماد به نفس شاه در این زمان مھم ترین عامل بروز و 

کاخ  شھریور ھیچ یک از سران ١٧به ھر حال، حقیقت این است که تا وقوع حادثه   )١٠.(گسترش شورش ھاست

آنان با . سفید در ریاست جمھوری، وزارت خارجه و سازمان سیا، بحران ایران را جدی و نگران کننده نمی دانستند

اظھار نظرھای سطحی و خوشبینانه درباره توانا یی تردید ناپذیر شاه در کنترل اوضاع کشور و خاورمیانه به حمایت خود 

  )١١.(ادامه می دادند

   

  

از ھمین زمان . شھریور نخستین زنگ خطر را برای زمامداران آمریکا به صدا در آورد ١٧ت واقعه در واقع می توان گف

گروھی از سران آمریکا به بررسی دقیق تر و بازنگری کارشناسانه در حوزه مسائل ایران ترغیب شدند که ماحصل این 

با توصیه ھای ضد و نقیض به شاه ھمراه بررسی ھا چیزی جز سردرگمی ھر چه بیشتر آمریکا در امور ایران نبود که 

  . می شد و در نتیجه مسیر انقالب را ھر چه بیشتر ھموار می ساخت

   

  

  :نتیجه گیری

شھریور را می توان به عنوان یکی از نقاط عطف مبارزات ملت مسلمان ایران علیه رژیم پھلوی ١٧بی تردید، قیام 

در این روز باعث شد تا انقالبیون و رھبران آن ھا در حرکت خود  ابعاد عظیم کشتار و سرکوب مردم بی گناه. دانست

حمایت ھای سران به . نقشی به سزا داشت) ره(مصمم تر گردند و در این بین رھبری مدبرانه حضرت امام خمینی

و اصطالح دموکرات آمریکا از رژیم پھلوی در سرکوب مبارزین نیز باعث گردید تا ادعاھای به اصطالح حقوق بشری 

در مجموع باید . دموکراتیک آن ھا در بین مردم رنگ ببازد و ماھیت اصلی آنان برای مردم ایران ھرچه بیشتر نمایان گردد

  .شھریور عاملی موثر در تشدید مبارزات مردمی و تسریع در سقوط رژیم پھلوی به شمار می رود ١٧گفت قیام خونین 
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