اشاره:
قتــل عــام مــردم تهــران در  17شــهریور ،در میــدان ژالــه (شــهدا)،
یکــی از نقــاط عطــف تاریــخ انقــاب اســامی ایــران بــه شــمار مــی
آیــد .کشــتار بیرحمانــه مــردم در آن روز تجلــی واقعــی رژیمــی بــود
کــه ســعی میکــرد بــا فریبــکاری از خــود چهــره ای صلــح دوســت،
آزادی خــواه و مخالــف بــا مفاســد بســازد .واقعــه خونیــن  17شــهریور
نقطــه پایانــی بــود بــر حیــات رژیــم ســتمکار پهلــوی کــه بیــش از
چنــد ماهــی پــس از آن حادثــه دوام نیــاورد .در ایــن مقالــه برآنیــم تــا
بــه صــورت مختصــر ،بــه مقدمــات و پیــش زمینههــای ایــن قیــام،
چرایــی و چگونگــی ایــن رخــداد از نــگاه امــام(ره) و بازتابهــا و نتایــج
آن بپردازیــم.
مقدمه
ســیر جــدال حــق و باطــل و مبــارزات صاحبــان حــق بــا اصحــاب
باطــل در طــول تاریــخ بشــر ،دارای قــوس صعــود و نــزول بیشــماری
بــوده اســت .بــی شــک ســرکوب هــر قیامــی توســط ســرکوبگران،
مقدمــه و زمینــه ای بــرای انقالبهــای بعــدی اســت .انقــاب
ایــران نیــز هماننــد ســایر انقالبهــای ،مجموعــه ای از حــوادث
و قیامهــای ناتمــام بــوده اســت کــه نــه تنهــا مانــع توقــف انقــاب
نبــوده بلکــه در رونــدی رو بــه جلــو ،حرکــت انقــاب را تســریع
و ســبب رشــد نهضــت شــده اســت .ملــت ایــران کــه در معــرض
خیانتهــا و ســتمگریهای زیــادی از ســوی دشــمنان ایــن مــرز و بــوم
بــوده اســت دســت بــه قیامهایــی زده اســت کــه همــواره ،بــه طــور

سلســله وار بــر یکدیگــر تأثیــر گذاشــته اســت .از مهمتریــن ایــن
حــوادث ،قیــام  15خــرداد  1342بــود کــه علیرغــم ســرکوب شــدید و
نهایتـ ًا تبعیــد امــام خمینــی بــه خــارج کشــور ،اســباب رشــد سیاســی
مــردم و روحانیــت و برمــا شــدن چهــره منافقانــه شــاه شــد و در
بطــن خــود زمینــه هــای ســقوط رژیــم شــاه را گســترش داد.
غــرب گرایــی و مدرنیــزم ظاهــری شــاه کــه همــراه بــا زندانــی
کــردن و تبعیــد و کشــتار مبــارزان ،خصوص ـ ًا روحانیــون پیــرو امــام
خمینــی بــود ســکوتی قبرســتانی را بــر کشــور حاکــم کــرده بــود کــه
در بطــن آن ،نارضایتــی مــردم ،انفجــاری عمیــق را شــکل مــی داد.
رژیــم شاهنشــاهی کــه سرمســت پیــروزی بــود ناگهــان بــا تحــرکات
مردمــی غیرمنتظــره ای روبــرو شــد و بــه جــای اصــاح مفاســد
نظــام بــه حرکاتــی مذبوحانــه دســت یازیــد.
قیــام  19دی  1356مــردم قــم کــه پــس از درج مقالــه ای علیــه
امــام(ره) و بــا محتــوای توهیــن بــه ایشــان در روزنامــه اطالعــات،
صــورت گرفــت زنــگ اخطــار جــدی بــرای نظــام شــاه بــود کــه بــاز
هــم آن نظــام پوســیده تــوان درک ماهیــت و اهمیــت آن را نداشــت.
پــس از آگاهــی مــردم و روحانیــت از محتــوای مقالــه مزبــور،
تظاهــرات اعتراضــی وســیعی در قــم صــورت گرفــت کــه واکنــش
نظــام شاهنشــاهی نســبت بــه آن ،ســرکوب و کشــتار بــود .ولــی ایــن
بــار شــرایط بــا ســال  1342بســیار تفــاوت داشــت و ایــن قیــام بــا
سلســله قیامهــای مردمــی در شهرســتانهای مختلــف ،ماننــد قیــام
 29بهمــن تبریــز کــه در مراســم چهلــم شــهدای  19دی قــم اتفــاق
افتــاد و در مراســم چهلــم شــهدای هــر شــهری در نقــاط دیگر کشــور
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ادامــه یافــت و بــا هدایتهــای الهــی امــام خمینــی(ره) ،قــدرت فــوق
تصــور و روزافزونــی پیــدا کــرد و شــاه را در موقعیــت غیرمنتظــرهای
قــرار داد .در آغــاز نهضــت اســامی ،شــاید اگــر شــاه درک درســتی از
موقعیــت داشــت مــی توانســت سرنوشــت بهتــری داشــته باشــد ولــی
او کــه بــه گفتــه حتــی نزدیکانــش بــه غــرور و تفرعــن مبتــا بــود
جــز زبــان ســرکوب چیــزی نمــی دانســت.
چرایی و چگونگی قیام  17شهریور
ناآرامیهــای بیشــمار در ســال 1356در ایــران بــه حــدی بــود کــه
خشــم و نگرانــی شــاه را بــه شــدت برانگیختــه بــود.
شــاه کــه حــوادث و قیامهــای مردمــی را گــذرا مــی دیــد ،در جزیــره
ثباتــش (ایــران) میــل بــه آرامــش داشــت .ایــن در حالــی بــود کــه در
اواخــر ســال  ،1356چهلــم شــهدای تبریــز در یــزد و جهــرم و چندیــن
شــهر دیگــر ،خــواب راحــت را از شــاه و درباریــان ســلب کــرده بــود.
شــاه کــه پایــه هــای حکومتــش را لــرزان مــی دیــد بــرای آرام
نمــودن مــردم عــاوه بــر ســرکوب ،دســت بــه تبعیــد روحانیــت زد
کــه ایــن عمــل او هیــچ نتیجــه خوشــایندی در برنداشــت 57( .ســال
اســارات،صص)231 - 232
ســال  1357فــرا رســید .تابســتان ســال  ،57دوران پرالتهــاب و
پرجنــب و جوشــی بــرای مــردم انقالبــی ایــران بــه شــمار مــی آمــد
کــه ســلطنت پهلــوی را بــه گــرداب مــرگ فــرو مــی کشــاند .ســال
 ،57ســال پایانــی حکومــت پهلــوی بــود و اعتراضــات در برابــر ایــن
رژیــم بــه اوج خــود مــی رســید .اوج ایــن اعتراضــات در شــهریور
همــان ســال ،اتفــاق افتــاد.
شــهریور  57مصــادف بــا مــاه رمضــان بــود  .همیــن امــر ســبب شــده
بــود کــه مجامــع و تشــکل هــای مردمــی در مســاجد ،ســازماندهی
گســترده ای پیــدا کنــد کــه بــا هــدف حــذف رژیــم پهلــوی و اســتقرار
حکومــت اســامی فعــال بودنــد .اولیــن جرقــه ایــن اقدامــات در 13
شــهریور کــه مصــادف بــا عیــد فطــر بــود توســط ملــت غیــور ایــران
زده شــد .تظاهــرات  13شــهریور در واقــع مبــدا پیــروزی انقــاب
بــه شــمار مــی آیــد کــه در پــی آن قیــام  16و  17شــهریور شــکل
گرفــت .در واقــع تظاهــرات وســیع عیــد فطــر ،تیــر خالصــی بــر
پیکــره رژیــم پهلــوی وارد نمــود و قــدرت اســام و روحانیــت و مــردم
ایــران بیــش از پیــش نمایــان شــد 57(.ســال اســارت ،صــص - 236
 232؛ آن جمعــه ،صــص)8 - 10
حادثــه  13شــهریور در دوران نخســت وزیــری جمشــید آمــوزگار بــود.
شــاه بــرای حــل ایــن بحــران و ســرکوب اعتراضــات ،عنصــر دیــن
را نشــانه گرفــت و بــه دنبــال شــخصی ظاهــراً مذهبــی و اســامی
میگشــت تــا اینکــه یکــی از رجــال سیاســی نظــام شاهنشــاهی
یعنــی جعفــر شــریف امامــی بــه عنــوان یــک فــرد بــه ظاهــر اســام
نمــا از مجلــس شــاه رأی اعتمــاد گرفــت .شــاه بــه دنبــال ایــن بــود
کــه بــا تظاهــر بــه مذهــب ،خشــم مــردم را فرونشــاند .شــریف امامــی
بــه محــض بــر روی کار آمــدن بــا طــرح دولــت آشــتی ملــی چندیــن
عمــل انجــام دادکــه خــود را موافــق اســام جلــوه دهــد .تغییــر تاریــخ
شاهنشــاهی بــه هجــری شمســی ،برچیــدن مراکــز فســاد و کازینوهــا

و  ....امــا ایــن عمــل او ملــت ایــران را فریــب نــداد و در نظــر مــردم،
شــریف امامــی یــک عنصــر فریبــکار و مســلمان نمــا و فاســد بــود.
(57ســال اســارت ،صــص237 - 239؛ تاریــخ شــفاهی قیــام 17
شــهریور  ،1357صــص)38 - 43
علیرغــم تالشــهای دولــت و ســاواک بــرای تعطیلــی روز  16شــهریور،
مــردم بــار دیگــر در ایــن روز دســت بــه تظاهــرات عمومــی زدنــد
کــه ایــن راهپیمایــی از قیطریــه شــروع و بــه میــدان آزادی ختــم
میشــد و مــردم بــا شــعارهای علنــی تــر بــه تظاهــرات خــود ادامــه
میدادنــد .مــردم در تظاهــرات ایــن روز ،قلــب رژیــم ســلطنتی را
نشــانه گرفتنــد و خواهــان نظــام مطلــوب بــا شــعارهای «اســتقالل،
آزادی ،جمهــوری اســامی» بودنــد .در همــان حــال مــردم بــرای روز
 17شــهریور ،ســاعت  8صبــح میــدان ژالــه قــرار ادامــه تظاهراتــی
دیگــر را فریــاد مــی کردنــد( .یــک ســال ســرنگونی رژیــم شــاه،
صــص 341 - 347؛ آن جمعــه ،صــص 11 - 12؛تاریــخ شــفاهی
قیــام  17شــهریور ،1357صــص 45 - 47؛ روزهــا و رویدادهــا،ج،2
صــص  97 - 98؛ حماســه هــای ملــت بــه رهبــری امــام خمینــی،
صــص )64 - 65
بــه دنبــال ایــن ناآرامیهــا رژیــم شــاه تصمیــم بــه ســرکوب همــه
جانبــه ملــت گرفــت .اعــام حکومــت نظامــی ،چــاره شــاه بــرای
حــل ایــن بحــران بــود کــه بــا حمایــت کارتــر (رئیــس جمهــور
وقــت آمریــکا) بــه اجــرا درآمــد .دو روز قبــل از اعــام حکومــت
نظامــی اردشــیر زاهــدی پیــام کارتــر را بــه ایــران آورد و شــاه طــی
جلسـهای بــا شــریف امامــی ،اردشــیر زاهــدی و تیمســار اویســی ،در
تهــران و یــازده شــهر دیگــر اعــام حکومــت نظامــی نمودنــد .ایــن
تصمیــم زمانــی ابــاغ شــد کــه مــردم اطالعــی از حکومــت نظامــی
نداشــتند .صبــح  17شــهریور فــرا رســید و مــردم بیخبــر از حکومــت
نظامــی در ســاعت  8صبــح در میــدان ژالــه تجمــع نمودنــد .تعــداد
تظاهرکننــدگان بــه حــدی بــود کــه خیابانهــای اطــراف را هــم فــرا
گرفتــه بــود .دیــری نپاییــد کــه نظامیــان از هم ـهی جهــات و حتــی
پشــت بامهــا ،اطــراف تظاهرکننــدگان را محاصــره کردنــد .مــردم بــی
اعتنــا بــه تذکــر نظامیــان بــه تظاهــرات خــود ادامــه مــی دادنــد تــا
اینکــه نظامیــان از هــر ســو مــردم بیگنــاه را بــه آتــش گلولــه بســتند
و دریایــی از خــون بــر روی زمیــن جــاری ســاختند .عــده زیــادی از
مــردم بــی گنــاه ،شــهید و مجــروح شــدند.
بــی شــک اعــام حکومــت نظامــی بــه منظورکشــتار و ارعــاب
مــردم صــورت گرفتــه بــود ولــی در ایــن فاجعــه ،سیاســت هــای
شــریف امامــی مبنــی بــر دولــت آشــتی ملــی شکســت خــورد.
در حالــی کــه دود گلولــه فضــا را ســیاه کــرده بــود مــردم اجســاد
شــهدا و مجروحیــن را بــه بیمارســتان هــا و درمانگاههــای نزدیــک
میرســاندند .در ایــن واقعــه عاشــورایی،صحنه کربالیــی دیگــر رقــم
خــورد و «کل یــوم عاشــوراء و کل ارض کربــاء» تداعــی شــد .مــردم
و خبرنــگاران خارجــی ایــن روز را «جمعــه خونیــن یــا جمعــه ســیاه»
نامیدنــد و میــدان ژالــه از ســوی مــردم «میــدان شــهداء» نــام گرفت.
در ایــن روز تعــداد زیــادی از مــردم بــه خــاک و خــون غلتیدنــد ولــی
اعتراضــات و تظاهــرات ملــت ،پایــان نگرفــت بلکــه بــا خلــق ایــن
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حماســه مردمــی ،قــدرت و ســرعت بیشــتری یافــت.
فــردای روز  17شــهریور ،رژیــم پهلــوی آمــار شــهدای آن روز را 58
نفــر و تعــداد مجروحیــن را  205تــن اعــام نمــود در صورتــی کــه
ایــن ارقــام غیــر حقیقــی بــود و تعــداد کشــته شــدگان و مجروحیــن
بیشــتر از ایــن بــود .قبــح فاجعــه کشــتار مــردم بیگنــاه بــه حــدی
بــود کــه هــر کســی گنــاه ایــن عمــل وقیحانــه را بــه گــردن کســی
دیگــری مــی انداخــت.
شــاه بــا کشــتار مــردم در روز  17شــهریور متصــور شــد کــه مــی تواند
عامــل توقــف انقــاب شــود امــا ایــن تصــور باطلــی بیــش نبــود و
مــردم ایثارگــر از جــان گذشــته نــه تنهــا عقــب نشــینی ننمودنــد
بلکــه صفــوف مبارزاتــی خــود را مســتحکمتر مــی نمودنــد 57( .ســال
اســارت  241-248؛روز هــا و رویدادهــا ،ج  ،2صــص 447 - 451؛
تصمیــم شــوم جمعــه خونیــن ،ص97 - 98؛ تاریــخ شــفاهی قیــام 17
شــهریور  ،1357صــص  48 - 81؛گام بــه گام بــا انقــاب ،ج ،1صــص
24 - 25؛ یکســال مبــارزه بــرای ســرنگونی رژیــم شــاه ،صــص 354
  .)346در واقــع شــاه بــا ایــن حرکــت ،کمــر بــه قتــل خــود بســتو شــاهرگ حیــات خــود را قطــع نمود17.شــهریور ،واکنــش علمــا و
و مبارزیــن و تظاهــرات و اعتصابــات متعــددی را در پــی داشــت کــه
بــه ســرعت طومــار نظــام شاهنشــاهی را درهــم پیچیــد.
 17شهریور از دیدگاه امام
امــام خمینــی حادثــه  17شــهریور را در شــمار «ایــام اهلل» نامیدنــد
و همــواره بــه ملــت ایــران توصیــه مــی کردنــد کــه یــادآور عظمــت
ایــن واقعــه و متذکــر جانفشــانی هــای ملــت ایــران در این روز باشــند.
ِــن ایــام اهلل» اســت ،بایــد متذکــر باشــید .بایــد
« 17شــهریور «م ْ
یــادآوری کنیــد ایــن «ا ّیــام اهلل» را .چنانچــه کردیــد؛ از یــاد نبایــد
بــرود ایــن «ا ّیــام اهلل» بــرای اینکــه ایــن ایامنــد کــه آدم ســازند .ایــن
ایــام اســت کــه جوانهــای مــا را از عشــرتکده هــا بیــرون مــی آورد
بــه میــدان جنــگ مــی بــرد .ایــن ایــام الهــی هســت کــه ملــت مــا
ـم بِا ّیــا ِم اهلل؛
را بیــدار مــی کنــد ،و بیــدار کــرد .امــر مــی کنــدَ :ذ ِّک ْر ُهـ ْ
«ا ّیــام اهلل» را در ذکــر مــردم وارد کــن( ».صحیفــه امــام؛ ج  ،9ص
466؛ ج ،13ص .)187
چنانکــه گذشــت ،حکومــت نظامــی تنهــا بهانــه شــاه بــرای کشــتار
مــردم بــه حســاب مــی آمــد .مردمــی کــه بــه آرامــی مشــغول
تظاهــرات بودنــد و صرفــ ًا بــا شــعار ،خواســته هــای خــود را بیــان
مــی کردنــد بــه وســیله شــاه و مدعیــان دروغیــن حقــوق بشــر ،بــا
ســاح هــای جنگــی بــه خــاک و خــون کشــیده شــدند .حضــرت
امــام(ره) ،حکومــت نظامــی را جــرم و دســتور دهنــده آن را مجــرم
تلقــی مــی کنــد.
«بــار دیگــر شــاه بــا دســتور حکومــت نظامــی در تهــران و ســایر
شهرســتانهای بــزرگ ایــران ،ثابــت کــرد کــه پایگاهــی در میــان
ملــت نــدارد .اعــام حکومــت نظامــی در محیطــی آرام  -بــه اقــرار
رادیــو و مطبوعــات ایــران کــه راهپیمایــی بــا کمــال آرامــش در آن

انجــام مــی گرفــت -نــه تنهــا قانونــی نیســت بلکــه جــرم اســت
و دســتور دهنــده آن مجــرم .شــاه بــرای بــه رگبــار بســتن مــردم
بیدفــاع و مظلــوم هیــچ بهانــه ای را بهتــر از حکومــت نظامــی
ندیــد( »...صحیفــه امــام؛ ج  ،3ص )459
بعــد از ایــن حادثــه ،حضــرت امــام(ره) بــا خطــاب قــرار دادن علمــای
بــزرگ و سیاســیون بــه آنهــا اعــام نمودنــد کــه از هیــچ قدرتــی
نهراســند و بــا اعتمــاد و روحیــه مضاعــف بــه متشــکل تــر کــردن
صفــوف مبــارزات بپردازنــد( .صحیفــه امــام؛ ج  ،3ص  )461بــی شــک
روز  17شــهریور ،نشــان دهنــده اراده آهنیــن و اســتقامت ملــت در
برابــر شــاه جــور پیشــه بــود .امــام خمینــی(ره) در بخــش دیگــری از
پیــام خــود میفرماینــد:
«...روزهــای اخیــر ،تهــران و ســایر شهرســتانهای مهــم ایــران بــرای
اظهــار مظلومیــت و مخالفــت بــا مجرمــی کــه  35ســال بــر مقــدرات
آنــان ســلطه دارد و جنایــات و خیانتهــای او در کشــور و مخالفتهــای
او بــا قانــون اساســی واضــح اســت ،شــاهد راهپیمایــی هــای آرام بــود.
اظهــار مخالفــت بــا مجرمــی کــه تمــام هســتی ملــت را بــه بــاد داده
اســت ،از طــرف کســانی بــود کــه در حــد عالــی شــعور سیاســی و
دینــی بودنــد؛ بــه طــوری کــه حاضــر شــدند ارتــش را گلبــاران کننــد
ولــی «دولــت آشــتی ملــی» ،آنــان را بــه عنــوان شــعار بــر خــاف
قانــون اساســی ،محکــوم نمــود؛ و حــال آنکــه شــعار آنــان بــر ضــد
قانــون اساســی شــکن -یعنــی شــاه -بــود .شــعار بــر ضــد رژیــم
تحمیلــی غیــر قانونــی بــود ،اظهــار مظلومیــت بــود ولــی واقعیــت
ایــن اســت کــه شــاه مــی خواهــد انتقــام خــود را از ملــت بــی دفــاع
بگیــرد ،و بــا صحنــه ســازیهای مبتــذل ،ملــت بــی دفــاع را بــه
مسلســل ببنــدد و نفســها را بــه خیــال باطــل خــودش در ســینه خفــه
گردانــد ولــی دیگــر دیــر شــده اســت و ملــت مظلــوم و بیــدار ایــران
آگاه گردیدهانــد .مــن هنــوز اطــاع دقیقــی از کشــتگان و مجروحــان
در سراســر ایــران نــدارم؛ ولــی خبرگزاریهــا تعــداد کشــتگان را بــه
صدهــا نفــر گــزارش داده انــد و خبرهایــی از ایــران ،ایــن تعــداد را
بیــش از هــزار نفــر مــی گوینــد .اکنــون بــر ملــت شــجاع ایــران
اســت کــه بــه هــر ترتیبــی کــه ممکــن اســت بــه مجروحیــن بیشــمار
خــود ،خــون ،دوا و غــذا برســاند و از هــر گونــه کمــک مالــی دریــغ
ننمایــد( »......صحیفــه امــام،ج  ،3ص .)465
بازتاب قیام  17شهریور
بــا قتــل عــام مــردم توســط رژیــم پهلــوی در جمعــه ســیاه ،ایــن
واقعــه ،ســرآمد اخبــار و اطالعــات بــه شــمار مــی آمــد بــه طــوری
کــه بازتــاب ایــن جنایــت بــزرگ ،جهانــی شــد و نــه تنهــا مطبوعــات
داخلــی کشــور بلکــه رســانه هــای خارجــی نیــز بــه ایــن مهــم
میپرداختنــد .رســانه هــای داخلــی کــه تحــت کنتــرل رژیــم
پهلــوی بودنــد بــه صــورت مختصــر و تحریــف شــده بــه ایــن حادثــه
پرداختنــد ( .تاریــخ شــفاهی قیــام هفــده شــهریور ؛ صــص 114 ،93
 )109 -ولــی بازتــاب جهانــی آن گســترده بــود و در داخــل کشــور نیز

4

مــردم از طریــق ارتباطــات مردمــی ابعــاد فاجعــه را بــرای همــگان
روشــن کردنــد.
بــه دنبــال ایــن حادثــه ،مــوج اعتراضــات و موضــع گیریهــا نســبت بــه
ایــن عمــل ددمنشــانه رژیــم پهلــوی در داخــل و خــارج ایــران بــه پــا
خاســت .ایــن حادثــه ســبب شــد کــه احــزاب و گــروه هــای داخلــی و
خارجــی در یــک فضــای نســبت ًا بــاز سیاســی ،بــه فعالیــت هــای خــود
ادامــه دهنــد و بــا انتشــار اعالمیــه هــا و تبلیغــات ،کشــتار مــردم را
مــورد نکوهــش قــرار دهنــد و رژیــم پهلــوی را بــه انحــاء گوناگــون
محکــوم ســازند .انعــکاس عمــق فاجعــه هفــده شــهریور بــه خــارج از
مرزهــای ایــران ،جــذب نیروهــای انقالبــی و متدینــی را در برداشــت
کــه دژ مخالفــان رژیــم را مســتحکمتر مــی نمــود و همیــن هــواداران
انقالبــی خــارج از ایــران ،بــه پرتوافکنــی انقــاب ایــران در ســایر
کشــورها مــی پرداختنــد( .همــان ،صــص )149 - 156
واکنش علما در برابر حادثه  17شهریور
کشــتار مــردم در روز جمعــه ،موضــع گیــری علمــا و روحانیــون را
در پــی داشــت .علمــا و مراجــع ضمــن اظهــار تأســف و تأثــر طــی
صــادر نمــودن پیــام هــا و اعالمیــه هایــی ،ایــن رژیــم را غیــر قانونــی
و حرکــت وحشــیانه آنهــا را مــورد ســرزنش قــرار داده و در پــی
اعتــراض بــه ایــن عمــل شــاه ،مــردم را دعــوت بــه عــزای عمومــی
مــی نمودنــد( .تاریــخ شــفاهی قیــام هفــده شــهریور؛ صــص - 147
127؛ نهضــت روحانیــون ایــران؛ ج ،7صــص 318 - 344؛ انقــاب
اســامی و ریشــه هــای آن؛ ص261؛ یــک ســال مبــارزه بــرای
ســرنگونی رژیــم شــاه ،صــص 354 - 356؛  57ســال اســارت؛صص
 )449 - 451حضــرت امــام(ره) در پیــام مربــوط بــه جمعــه ســیاه،
ضمــن ابــراز همــدردی و تســلیت بــه خانــواده هــای داغــدار بــر لــزوم
ادامــه مبــارزه تأکیــد نمودنــد و نــدای پیــروزی حــق علیــه باطــل را
ســر دادنــد .ایشــان همــه شــهدا را هماننــد فرزنــد خویش(آیــت اهلل
شــهید ســید مصطفــی خمینــی) دانســتند.
«وقتــی شــما را ای فرزنــدان عزیــز اســام ،خداونــد متعــال تســلیت
مــی دهــد ،آیــا بــاز هــم محتــاج بــه تســلیتید؟ خداونــد -عــز و
جــل -مــی فرمایــد« :بشــارت بــده صبرکننــدگان را؛ کســانی کــه هــر
مصیبتــی مــی بیننــد بــه حســاب خــدا تحمــل مــی کننــد و میگوینــد
مــا همــه بــرای خــدا خلــق شــده ایــم ،بــرای خــدا زندگــی میکنیــم،
و وقتــی بمیریــم از بیــن نمــی رویــم بلکــه بــه ســوی خــدای مهربــان
برمــی گردیــم .صلــوات و رحمــت خــدا بــر ایشــان؛ اینهــا هســتند کــه
بــه آرزوی انســانی رســیده انــد .مــع ذلــک مــن بــه نیابــت حضــرت
ولــی عصــر امــام زمان(عــج) بــه همــه مســلمانان جهــان مصیبــت
چهــارم شــوال ســال  98ه .ق ( 17شــهریور) را خاصــه بــه خانوادههای
داغــدار تســلیت مــی گویــم ،و در عیــن حــال تبریــک .و خــدا شــاهد
اســت مصطفــای مــن تنهــا آن نبــود کــه ســالش نزدیــک اســت ،بلکه
همــه بــه خــاک و خــون کشــیده هــای حادثــه شــوال ،مصطفیهــای
مــن بــوده انــد .مــن ایــن اســتقامت را و ایــن فیــض شــهادت را کــه
خداونــد متعــال نصیــب فرزندانــم فرمــود بــه پــدران و مــادران و همــه
بستگانشــان تبریــک مــی گویــم .و چنیــن کشــته شــدنی کــه افتخــار

دارد ،بزرگتریــن آرزوی مــن اســت و شــاید نزدیــک باشــد .امــا فــرج
و پیــروزی حــق بــر باطــل ،از آن نزدیکتــر اســت .و از ایــن پــس جــا
دارد کــه همــه کارهــای خــود را تعطیــل کنیــم -نــه بــرای همیشــه -
کــه بــه همیــن زودی ظالــم جبــار ســرنگون میشــود .در بــاز کــردن
مغــازه هــا و کارخانــه هــا عجلــه نکنیــد .در تقویــت روحیــه و ایمــان
کســانی کــه ضعیفنــد بکوشــید کــه روزی دســت خداســت .چنــد
روز تعطیــل کســب و کار بــرای رضــای خــدا کســی را از گرســنگی
نمیکشــد .عــزت و ثــروت دســت خداســت .از مــرگ نترســید کــه
حیــات و ممــات بــه دســت خداســت .تعطیــل را ادامــه دهیــد کــه
فــرج نزدیــک اســت( »...صحیفــه امــام؛ ج ،3ص )462 - 463
امــام خمینــی(ره) در پــی ایــن حادثــه و کشــته شــدن تعــداد زیــادی از
مــردم غیــور ایــران بــه دســت منادیــان و مدعیــان حقــوق بشــر(رژیم
پهلــوی) اعــام عــزای عمومــی و ادامــه اعتصابــات را اعــام نمودنــد.
(همان)
یــک هفتــه بعــد از واقعــه  17شــهریور ایشــان طــی پیامــی اعــام
داشــتند:
«اکنــون کــه یــک هفتــه از کشــتار فجیــع گــروه اول مقتولیــن مظلوم
مــا مــی گــذرد ،اکنــون کــه یــک هفتــه تمــام اســت ملــت معظــم
ایــران در زیــر چکمــه دژخیمــان و رگبــار مسلســل و تــوپ و تانــک
دســت و پــا مــی زنــد ،اکنــون کــه شــاه دســت از آســتین فضــای بــاز
سیاســی درآورده و بــه دروکــردن نهــال جوانــان رشــید و شــجاع مــا
پرداختــه اســت ،اکنــون کــه بــا نفســهای آخــر ،حکومــت فاشیســتی
نفســهای ملــت را در ســینه خفــه کــرده ،اکنــون کــه گورســتانها از
قبــور شــریف فرزنــدان اســام و قــرآن پــر گردیــده ،اکنــون کــه
دژخیمــان شــاه بــه عربــده و پایکوبــی در مــرگ عزیــزان مــا بــه
شــادی نشســته انــد ،اکنــون شــاه مــی خواهــد ایــران را بــه ویرانــه
و قبرســتان تبدیــل کنــد .اکنــون کــه عمــال از خــدا بیخبــر شــاه
در مجلــس گــرد هــم جمــع شــده و بــا صحنــه ســازیهای مبتــذل و
اغفــال کننــده مــی خواهنــد مجــرم اصلــی را تبرئــه و گنــاه بــزرگ
آلــت فعلــی بیــش نیســتند،
و خیانــت عظیــم را بــه دیگــران کــه ِ
نســبت داده و خــود را مقــرب الخاقــان قــرار دهنــد ،اکنــون کــه تمــام
خیانتــکاران خــارج و داخــل پشــتیبانی از جنایــات شــاه مــی کننــد،
اکنــون کــه از چهــره هــای کریــه آزادی خواهــی و طرفــداری از
حقــوق بشــر پــرده برداشــته شــده ،ملــت مظلــوم و بــزرگ ایــران بایــد
اعتصــاب نمــوده در عــزا بنشــینند و رســم ًا روز پنجشــنبه یازدهــم
شــوال را روز عــزا قــرار دهنــد( ».صحیفــه امــام؛ ج  ،3ص )464
همچنیــن حضــرت امــام در آســتانه چهلــم جمعــه ســیاه ،یــاری و
حمایــت انقالبیــون و افشــاگری بــر ضــد طاغوتیــان را تکلیــف و
هرگونــه بــی تفاوتــی نســبت بــه ایــن مهــم را خــاف تکلیــف بــر
شــمردند.
«فــردا کــه روز چهلــم جمعــه ســیاه اســت ،مــن نمــی دانــم چــه
مصیبتــی بــر ایــن ملــت خواهــد وارد آمــد .اینهــا ایســتاده انــد ،جــان
مــی دهنــد ،بچــه هــای هفــت ســاله و هشــت ســاله شــان ایســتاده
و مــی گویــد :مــرگ بــر ایــن ســلطنت پهلــوی! و تظاهــر مــی کنــد
و کشــته مــی شــود؛ فردایــش هــم همــان بچــه هــای دیگــر ،بــاز
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مــی گوینــد .ایــن طــور ایــران اآلن قیــام کــرده اســت و نهضــت
کــرده اســت؛ و مــا مکلفیــم کــه بــه اینهــا کمــک بکنیــم؛ بــی تفــاوت
نباشــیم .مــی توانیــم بگوییــم ،در جوامــع بگوییــم ،بنویســیم ،منتشــر
کنیــم؛ عالــم را آگاه کنیــم از ایــن مصیبتــی کــه بــر ســر ملــت مــا
آمــده اســت(».صحیفه امــام؛ ج  ،4ص .)27
نتایج قیام  17شهریور
رژیــم پهلــوی در خیــال خــود با قتل عــام مــردم در واقعه  17شــهریور
تصـــور مــی کــرد انقـــاب اســامی را از حرکــت بازداشــته اســت اما
نــه تنهــا چنیــن نشــد بلکــه صــف مخالفــان رژیــم مســتحکم تر شــد.
اعمــال ددمنشــانه رژیــم پهلــوی در جمعــه ســیاه ،تعــداد زیادی کشــته
و مجــروح بــر جــای گذاشــت کــه عامــل تزلــزل پایــه هــای رژیــم
پهلــوی بــه حســاب آمــد بــه طــوری کــه عمــق فاجعــه چنــان بــود
کــه زمــام سیاســت وکنتــرل اوضــاع داخلــی از دســت شــاه خارج شــد
و همــان طــور کــه اشــاره شــد هــر مســئولی گنــاه ایــن واقعــه را بــه
گــردن کســی دیگــر مــی انداخــت .بــا کشــتار مــردم نــه تنهــا شــاه
بــه آرامــش نرســید بلکــه جزیــره ثبــات (ایــران) شــاه ،بــا ناآرامیهــای
زیــادی روبــرو شــد و خشــم مــردم شــدت گرفــت کــه حاصــل ایــن
خشــم ،اعتصابــات مــردم بــود کــه بــه ضــرر رژیــم پهلــوی بــود و
درایــن بیــن سیاســتهای دولــت آشــتی ملــی بــا شکســت روبــه رو
شــد و فکــر برکنــاری شــاه بــه میــان آمــد.
هفــده شــهریور ،تداعــی کننــده  15خــرداد  1342بــود کــه در ایــن
حادثــه ســفاکی و خونریــزی رژیــم پهلــوی بیــش از همیشــه نمایــان
شــد و دنیــا بیــش از پیــش بــه ماهیــت انقالبــی نهضــت ایــران
پــی بــرد و هویــت مــردم ایــران کــه در تبلیغــات نظــام شاهنشــاهی
مردمــی آشــوبگر و مخالــف اصالحــات بــه حســاب مــی آمدنــد؛ بــه
مردمــی متدیــن و انقالبــی بــا شــعارهای اصیــل و رهبــری روحانیتــی
ریش ـهدار تغییــر یافــت.
در ماحصــل قیــام هفــده شــهریور همیــن بــس کــه شــاه ،پرچــم
رســوایی خویــش را بــا کشــتار مــردم بیگنــاه برافراشــت و رشــته
حکومــت از دســتش پــاره شــد و همیــن امــر موجبــات تــرک ایــران
را بــرای او فراهــم ســاخت (.تاریــخ شــفاهی قیــام هفــده شــهریور
؛،صــص 115 - 124؛ یــک ســال مبــارزه بــرای ســرنگونی رژیــم
شــاه؛ صــص  376 - 378؛ 57ســال اســارت؛ ص 242؛ تصمیــم شــوم
جمعــه خونیــن؛ صــص )98

 17شــهریور چــون آذرخشــی ســرخ بــر تــارک انقــاب درخشــید و
حادثــه بزرگــی بــود کــه چهــره ســفاکانه و ســیاه رژیــم پهلــوی را
نمایــان نمــود .مــردم ایــران بــرای رســیدن بــه غایــت خویــش کــه
برقــراری حکومــت اســامی بــود از جــان خــود گذشــتند .در ایــن
روز رژیــم نامشــروع پهلــوی ،بــا اعــام حکومــت نظامــی بســیاری
از هموطنــان بیگنــاه را بــه خــاک و خــون کشــید کــه واکنــش شــدید
ملــت و علمــا را در برداشــت و نــه تنهــا مــردم بــه عقــب ننشســتند
بلکــه تنفــر و انزجــار آنهــا از رژیــم وقــت بیشــتر از قبــل شــد .ایــن
حادثــه در داخــل و خــارج کشــور انعکاســی وســیع داشــت .شــدت
فاجعــه ایــن روز چنــان بــود کــه کســی مســئولیت ایــن حادثــه را
بــه گــردن نمــی گرفــت .و ســرانجام ایــن حادثــه بــود کــه کنتــرل
سیاســت و حکومــت را از دســت شــاه و نظــام شاهنشــاهی خــارج
ســاخت و مدتــی بعــد ،شــاه مجبــور بــه تــرک ایــران شــد.
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شــما مــردم ایــران کــه شــاهد عاشــورای میــدان شــهدا ،شــاهد
عینــی عاشــورای  17شــهریور هســتید ،جــا دارد اگــر اشــک بریزیــد
و گریــه کنیــد ،ایــن گریــه مــا بــر شــهیدانمان بــه هیــچ وجــه گریــه
تأســف نیســت .ایــن خــون هــای پــاک و عزیز ،یــک ملــت را نجات
داد ،یــک قــدرت عظیــم جهانــی را بــه عقــب نشــاند .امــا مــا بایــد
ســنت مرثیــه خوانــی ایــن عزیــزان را زنــده کنیــم.
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