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چکیده
حوادث و رویدادهای بسیاری در فرایند انقالب اسالمی رخ داد که مالول اراد ملت بود و برر رونرد انقرالب
تأثیر فراوانی داشته است ،یکی از این حوادث واقاره هفرد شررریور پنجرا و هفرت اسرت ،کره از مرمتررین
رخدادهای این مقطع از تاریخ سیاسی مااصر ایران بهشمار میرود ،که هنوز تحلیلی منسجم پیرامون ارتباط و
نتایج آن با انقالب اسالمی انجام نشد است .بنابراین ضرورت انجام پژوهشی مستقل پیرامون موضوع واقاره
هفد شرریور و پیامدهای آن ،همچنان وجود دارد .این مقاله با استفاد از روش پژوهشهای تاریخی مبتنی بر
اسناد و مدارک آرشیوی ،در صدد آن است که برای پرسش ذیل پاسخی مناسب بیابد و به بررسی و تبیین این
موضوع و پرسش بپردازد ،از این رو عالو بر بررسی و تبیین پیامدهای داخلی واقاه هفد شرریور به تبارات و
تأثیرات آن بر روند پیروزی انقالب اسالمی پرداخته می شود .با توجه به یافتهها ،این واقاه در ساختار سیاسی،
اقتصادی و نظامی کشور دارای تأثیر بود است و تزلزل در ارتش بهعنوان مرمترین رکن قدرت رژیم پرلوی،
گسترش اعتصابات ،فلج شدن اقتصاد و تحکیم رهبری امام خمینی(ر ) از مرمترین پیامدهای آن مریباشرد و
بر اساس یافتههای حاصل از پژوهش ،این رویداد عامل تدوام مبارزات مردم و تسریع سقوط رژیم گردید.
کلید واژه :انقالب اسالمی ،امام خمینی ،میدان ژاله ،هفد شرریور ،جماه سیا  ،اعتصابات.
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مقدمه
نرضت اسالمی مردم ایران از سال چرل ودو به رهبری امام خمینی(ر ) آغاز گردید ،پس از تبایرد ایشران،
فترتی در مبارز حاصل شد ،اما با چاپ مقاله احمد رشیدی مطلق در هفد دی در روزنامه اطالعات که به
امام خمینی(ر ) و مقام روحانیت توهین شد بود و در پی آن قیام مردم قم در نوزد دی پنجا و شش وارد
مرحلهای اساسی شد .از سویی با فرا رسیدن ما رمضان مصاد با شرریور پنجا و هفت و برگرزاری مجرالس
مذهبی به شیو سنتی پس از افطار در مساجد زمینهای برای طرح بحث های سیاسی -مذهبی فرراهم گردیرد و
در سیزدهم شرریور ،ترران بزرگترین تظاهرات را تجربه کرد .با وجود اعالم ممنوعیت راهپیمایی از سروی
رژیم ،در روز شانزد شرریور نیز در اعتراض به کشتار رژیم راهپیمایی بزرگی برپا ،از آنجا وعرد تظراهرات
هفد شرریور در میدان شردا اعالم شد .شا پس از مشورت با فرماندهان نظامی ،پنجشنبه شرب (شرانزد
شرریور) دستور حکومت نظامی صادر کرد .صبح روز هفد شرریور در حالیکه اکثر مردم از اعالم حکومت
نظامی بیخبر بودند ،در میدان ژاله (شردای فالی) اجتماع کردند ،تا راهپیمایی دیگری را ترتیب دهنرد امرا
با نظامیانی مواجه شدند که میدان و خیابانهای اطرا را در محاصر خود داشتند ،در این روز عد زیادی
کشته شدند .رژیم تصور میکرد با سیاست سرکوب و روش قررآمیز مبرارز انقالبری مرردم را بره حاشریه
کشاند اما این سیاست نتیجه عکس به همرا داشت و مرردم پرس از کشرتار هفرد شررریور حاضرر بره
هیچگونه مصالحهای با رژیم نشدند و علیه نظام به پا خواستند و مشروعیت رژیم را زیر پا گذاشتند .هرچند
مدت کوتاهی در حدود یکی دو هفته وقفهای در روند مبارز پریش آمرد ،امرا ایرن وقفره مقدمرهای بررای
حرکات بادی بود ،که به پیروزی انقالب انجامید.
واقاه هفد شرریور در شتاب بخشیدن روند پیروزی انقالب نقش زیادی داشت ،اما نسبت بره اهمیرت
موضوع در این زمینه منابع بسیار اندکی وجرود دارد و منرابع تحقیقری پژوهشری کمترر بره ایرن موضروع
پرداختهاند .با گذشت چرل سال از انقالب هنوز ناگفتهها و ابرامات بسیاری در مورد این واقاه وجرود دارد.
هد از این پژوهش بررسی پیامدهای این واقاه بر روند پیروزی انقالب اسالمی و تا حرد امکران روشرن
کردن ابراماتی که در مورد خود واقاه وجود دارد.
این پژوهش درصدد است با برر گیری از روش توصیفی -تحلیلی و با استفاد از منرابع کتابخانرهای و
اسنادی و روزنامههای آن دور به بررسی پیامدهای داخلی این واقاه و تأثیر آن بر رونرد انقرالب اسرالمی
بپردازد .از این رو این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسشها است که واقاه هفد شرریور چه پیامدهایی
در پی داشت و پیامدهای این واقاه چه تأثیری بر روند پیروزی انقالب اسالمی داشته اسرت فرضریه اول
بر این اساس است که این واقاه پیامدهای خارجی و داخلی متاددی به همرا داشته اسرت و فرضریه دوم
نیز پیامدهای این واقاه سبب تسریع در سقوط رژیم گردید.
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پیشینه پژوهش
در بررسی پیشنه موضوع ،منابای که بهطور کامل و منسجم به بررسی پیامدهای این واقاه پرداخته باشرد،
یافت نشد است .البته بهصورت پراکند و کوتا تقریباً در اکثر کتابهای راجع به انقرالب مطرالبی یافرت
میشود .اثری را مرکز مؤسسه مطالاات و پژوهشهای سیاسی به نام نشسرت تخصصری (هفرد شررریور
پنجا و هفت :کالبدشکافی یک واقاه) که مجموعه چرار سخنرانی و سه مقاله در این زمینه است به چاپ
رساند است .پژوهش برجسته دیگر در زمینه هفد شرریور کتاب تاریخ شفاهی هفد شرریور کره توسر
محمد طحان نوشته شد است و توس مرکز اسناد انقالب اسالمی چاپ شد است (ر.ک :طحان.)7935 ،
ریشههای انقالب اسالمی ایران و شرحی از هفد شرریور توس یحیی نوری اثرری دیگرر در ایرن زمینره
میباشد .با توجه به اینکه نام یحیی نوری با واقاه هفد شرریور در پیوند میباشد ،بنابراین این اثر بهویرژ
بخش شرح هفد شرریور آن ارزشمند و قابل توجه است .گام به گام با انقالب نوشته اکبرخلیلی دیگر اثرر
در این زمینه است ،اثری متقدم در زمینه هفد شرریور اما قضاوتهرای احساسری از ارزش کتراب کاسرته
است .تصمیم شوم دیگر اثر ارزشمند و سندی ماتبر در زمینره واقاره هفرد شررریور اسرت ،کره مشرروح
مذاکرات شانزدهم و هجدهم شرریور کارگزاران و مقامات امنیتی کشور است و از روی اسناد موجرود عینراً
و بدون هیچگونه دخل و تصرفی به رشته تحریر درآمد است.
اما در آثار ذکر شد کمتر از جنبه رویکرد اصلی پژوهش ،تمرکز بر پیامدهایی واقاره هفرد شررریور و
تأثیر آن بر روند پیروزی انقالب اسالمی توجه شد است ،بنابراین استفاد از اسناد و روزنامهها در اولویرت
قرار گرفته است .شمار های متاددی از روزنامههای اطالعات ،کیران و رسرتاخیز سرال پنجرا و هفرت و
همچنین اسناد منتشر نشد (آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی) و اسناد منتشرشد (کترب اسرنادی چراپی)
پایه و اساس این پژوهش میباشد .بنابراین پژوهش حاضر از زوایهای جدید و بر پایه اسناد ماتبرر صرورت
گرفته است و از این روی این پژوهش میتواند متفاوت از دیگر نوشتهها ،پرتویی بر خرال موجرود در ایرن
زمینه بیفکند.
واقعه هفده شهریور

برگزاری باشکو نماز عیدفطر در روز سیزدهم شرریور و تظراهرات روز شرانزدهم شررریور کره بزرگتررین
گردهمایی در ایران بود ،از یکسو خبرنگاران خارجی را به شگفتی و التراب واداشت و از سوی دیگر سرران
رژیم را وحشت زد کرد و به فکرر را چرار انرداخت (بازرگران .)95 :7959 ،بارد از برگرزاری راهپیمرای
شانزدهم شرریور و شاارهای شدید الحن بر علیه دولت ،شا به منظور جستجوی را کرار اساسری دسرتور
تشکیل جلسه شورای امنیت ملی را صادر کرد و هیئت وزیران برقراری حکومت نظامی را تصرویب کررد و
در ترران و یازد شرر ایران مقررات حکومت نظامی برقرار و اعالمیهای از طر دولت برای اطالع عمروم
صادر شود .اعالمیه فرمانداری نظامی ترران و حومه در حالی از رادیو خواند میشود که گررو کثیرری از
مردم ترران بهدنبال وعد ای که در پایان راهپیمایی روز گذشته ،گذاشته شد برود «فرردا ،هشرت صربح،
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ژاله -فردا ،هشت صبح ،ژاله» به سوی این میدان به حرکت درآمد بودند و اطالعی از برقرراری حکومرت
نظامی در ترران نداشتند .شریف امامی وعد داد که اعالم حکومت نظرامی صررفاً بره منظرور دسرتگیری
محرکین و عوامل خارجی است و به هیچوجه به منظور مقابله با مردم نیست.
در روز جماه هفد شرریور سربازان صبح از چرار طر شمال ،جنوب و مشرق و مغرب میردان ژالره را
که مردم روز قبل اعالم کرد بودند در آنجا اجتماع خواهند کرد ،محاصر کردند و روی پشت بامها موضع
گرفتند ،لولههای مسلسلها را به طر مردم نشانه رفتند و مردم بدون اعتنرا بره سرربازان سررجای خرود
نشستند (خلیلی.)99-99 /7 :7914 ،
ساواک وقایع این روز را به این شرح گرزارش مریدهرد« :از سراعت حردود  3:88روز هفرد شررریور،
گرو های مختلفی از قشریون مذهبی که تاداد تقریبی آنرا حدود  94888نفر بود از خیابانهای فرح آباد،
شرباز و میدان خراسان ترران بهطر میدان ژاله حرکت کرد انرد»( .انقرالب بره روایرت اسرناد سراواک،
« )55/77 :7937از حدود ساعت پانزد عد ای از اخاللگران در خیابان فرح آباد ژاله بره توسراه اقردامات
تخریبی مبادرت کرد  ...بهطور کلی تظاهرات اخاللگرایانه که از صبح روز هفد شررریور در تررران آغراز
شد ابتدا در منطقه وسیای از شرق ترران که مرکز آن میدان ژاله ترران برود ،شرروع و از ایرن کرانون بره
تدریج خیابانهای دیگر از قسمت شرق را در برگرفت ( »...همان.)55-51 :
خبرنگار روزنامه فیگارو که شاهد رویدادهای میدان شردا بود دربار تظاهرکنندگان چنرین مرینویسرد:
« ...در حالی که جدی و فریب دهند اما کامالً هوشیار و آگا از ریسکی که در پیش دارند ،آن هرم بردون
کوچکترین سالحی و تنرا با دست خالی ( »....کیران)73 :79992 ،
سولیوان میگوید« :به موجب گزارش شاهدان عینی نخستین برخورد و تیراندازی در خیابانهرایی کره
منتری به میدان میشد صورت گرفت .فرماند نیروهای نظامی به کمک بلندگو به مردم اخطار میکرد که
مقررات حکومت نظامی اعالم شد اجتماعات غیرقانونی است .فرماند نظامی از تظاهرکننردگان خواسرت
متفرق شوند ولی تظاهرکنندگان با داد و فریاد و شاارهای ضد دولتی به وی پاسرخ دادنرد .در ایرن میران
عد ای از تظاهرکنندگان ظاهراً دانشجویان جوان بودند از وس میدان به طر سربازان حرکرت کردنرد و
سربازان هم آرایش جنگی به خود گرفتند برای متفرق کردن تظاهرکنندگان شروع بره پریشروی نمودنرد
باد این صحنه چه اتفاقی افتاد روشن نیست .باضیها میگویند که جوانان تظاهرکنند به طر سرربازان
حملهور شدند و قصدگرفتن اسلحه آنرا را داشتند برخی دیگر میگویند از طر جمایت سنگ و چروب بره
طر سربازان پرتاب شد به دنبال این درگیری فرماند نظامی به سربازان خود دستور آتش داد» ( پارسونز
و سولیوان.)752-748 :7919 ،
ابااد واقاه این روز چنان گسترد بود که خود درباریان هم به وحشت افتادنرد ،ثرابتی در کترابش بیران
میکند که :صبح روز هفد شرریور در حالی که زد و خورد در میدان ژاله ادامه داشت و من در دفترر خرود
در ساواک مشغول بهکار بودم ،آزمون وزیر مشاور در امور اجرایی به من تلفن کرد و گفت به من خبر دادند
که مأمورین نظامی در میدان ژاله به جمایت تیراندازی کردند و چند نفر کشته شد اند ...سپس شرروع بره
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گریستن کرد و در ادامه گفت« :بگویید که مأمورین تیراندازی نکنند و افزود ،شریف امرامی خیلری از ایرن
جریان ناراحت است» (ثابتی.)549 :7928 ،
در مورد کشته های این روز با توجه به جو انقالب از سوی هر دو طر اغراق شد یانی در گفتن آمرار
کشتهها افراط و تفری شد بود .به هر حال کشتههای هفد شرریور را حتی اگر کمترین رقم گفتره شرد
یانی پنجا و هشت نفر را بپذیریم باز هم کشتن چند نفر انسان که در میان آنرا کودک هم بود وحشتناک
خواهد بود .البته اهمیت این روز نه به تاداد کشتهها بلکه به پیامدها و تأثیرات این واقاه میباشد.
نتایج و پیامدهای داخلي

هر چند که یک روز باد از واقاه هفد شرریور اوضاع به ظاهر آرام بود و مأموران دولت اوضراع را کنتررل
کردند و آثار آن روز را چنان پاک کردند که گویی هیچ اتفاقی رخ نداد است ،اما حقیقت امر این است کره
این حادثه پیامدهایی داشت که رژیم هیچگا نتواست آنرا را محو کند و تا پایان عمر رژیم آثرار آن وجرود
داشت .اگر چه در این روز مردم به لحاظ عملی سرکوب شدند ،اما این حادثه سرآغاز تحرولی برزرگ برود.
عالمه نوری در این زمینه میفرمایند« :بزرگترین ضربه در هفد شرریور به دستگا رژیم زد شرد ،یانری
ناگران کاری که در طی شش سال باید طی شود ،این شش سال را به شش ما رسراند و یرک فاجارهای
بهوجود آورد این فاجاه که چندین هزار نفر کشته و مجروح شودند یک کار کوچکی نبود که دنیا بتوانرد از
آن بگذرد» (آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی ،شمار بازیابی .)74 ،9444
فرح پرلوی نیز دربا این واقاه مینویسد« :مؤکداً بگویم حادثه هفد شرریور تیرر خرالر را برر پیکرر
نحیف رژیم سلطنتی ما وارد آورد» ( پرلوی.)159 :7939 ،
اما گروهی دیگر از جمله داریوش همایون فکر میکردند ،این اتفاق میتوانست پایران جریران انقرالب
باشد« :روزی که میبایست رژیم پیروز بشود بر شورش مذهبی ،روز آغاز نابودیش شد آن روز اتفاق تأسف
آوری افتاد است ولی این اتفاق میتوانست پایان موج انقالبی باشد ،برای اینکره اگرر پیگیرری شرد برود
محال بود کار به آنجاها بکشد .ولی کار تأسفآوری شد که اگرر دنبرال گرفتره مریشرد یانری امتیراز داد
نمیشد و سران شورش را میگرفتند آن فق یک شورش میماند و تمام شد بود ،حتری بره اباراد پرانزد
خرداد هم نمیرسید .حادثهای که اعصاب شا و رژیم را در هم شکست در واقع جماه سیا بود» (هوشنگ
مردوی .)994 :7919 ،عمادالدین باقی هم بیان میکند؛ «دلیل اینکه امکان داشت هفرد شررریور نقطره
پایان بحران باشد این است که تود های مردم هنوز سیاسی نشد بودند .انقالب به مانای واقای هنگرامی
است که مردم با آگاهی و انگیز های سیاسی خواستار تغییر رژیم مریشروند .ایرن حادثره پریش مرحلرهی
انقالب بود نه خود انقالب .اما هفد شرریور خودش جز انقالب شرد .زیررا اگرر چره انگیرز همره مرردم
سیاسی نبود اما مجموعهای از عوامل آن را تبدیل به یرک پیرروزی و ترداوم کررد» (براقی-954 :7917 ،
.)955
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پیامدهای سیاسي
برکناری هویدا از وزارت دربار

اولین تأثیر واقاه هفد شرریور در فردای این حادثه ،یانی در هجد شرریور و با استافای هویردا از وزارت
دربار شکل گرفت .هویدا مدعی بود ،استافایش بهمنظور اعتراض به خونریزی بود است ،اگر چه در هنگام
استافا به برخی از دوستانش اظرار داشته که برکناری او نتیجه دخالت مستقیم اردشیر زاهدی بود که شا
را قانع کرد ،با برکناری هویدا احتماالً نوعی سازش با روحانیون میانرهرو برهوجرود خواهرد آمرد (میالنری،
 .)918 :7938طبق اسناد سازمان ساواک طی مالقاتی که عباسی (داماد و نمایند آقرای شرریاتمداری) در
ترران با منوچرر آزمون وزیر مشاور در امور اجرایی داشت ضرمن برشرمردن خواسرتههرای شرریاتمداری،
خواستار برکناری هویدا از وزارت دربار شد (بینا.)447 :7935 ،
هویدا پس از برکناری از وزارت دربار عنوان کرد« :طبقه دولتی در ایران شکست خرورد اسرت .وی در
پاسخ یکی از دوستانش که گفت :طبقه دولتی را دقیقاً چه کسانی تشکیل میدهنرد خرود شرما رهبررش
هستید نیستید هویدا پاسخ داد :بله هستم ،همانطور که شا است ،این گرو شکست خورد و نابود است»
(فرمانفرمائیان .)989 :7927 ،وی با این سخنان به شکست و نابودی رژیم اذعان کرد.
عالو بر این ،رژیم برای آرام کردن اوضاع به برکناری افرادی دیگر که از دربایان بودند ،بهعنوان سرپر
بال دست زد .از جمله اکبرر اعتمراد رئریس سرازمان انررژی و برنامره اتمری برکنرار شرد و سرازمان او در
وزارتخانههای دیگر ادغام شد .به دنبال این بازداشتها گروهی دیگر تحرت تاقیرب قررار گرفتنرد .وزرای
قبلی از جمله منصور روحانی وزیر کشاورزی و فریردون مرردوی وزیرر سرابق بازرگرانی بردالیل نراماینی
دستگیر شدند .وزیر برداری سابق شجاعالدین شیخاالسالمزاد به اترام سو استفاد دستگیر شد .رویهرم
رفته یک لیست صد نفر از کارمندان مورد سو ظن و تحت تاقیب تریه شد است .شا در مصاحبهاش برا
نیوزویک گفت که بیتردید صاحب منصبان دستگیر شد و به محاکمه کشید خواهند شد (بینا ،گزارشری
کوتا از جماه سیا .)2 :
از طر دیگر شا با دادن امتیازاتی به مخالفین به منظور مررهم نررادن برر زخرم هرای مرردم 7588
زندانی سیاسی دیگر و از جمله برخی از طرفداران امام خمینی(ر ) را مورد عفو قرار داد ،قردرت سراواک را
محدود کرد و به خانوادهای قربانیان آتشسوزی سینما رکس و میدان ژاله وعد حمایرتهرای بریشرائبه
مالی داد (میالنی .)998 :7939 ،اما این تغییرِ چرر ها که پی در پری صرورت مریگرفرت ،ترأثیری در آرام
کردن اوضاع نداشت.
تغییر در مشي و تداوم مبارزه با رژیم

تا پیش از هفد شرریور نرضت مردم بر مدار مسالمت بود و بیشتر مخالفان خواستار نابودی رژیم نبودنرد،
بلکه «اجرای کامل قانون اساسی» را میخواستند و برای حذ سلطنت تالش نمیکردند (پرهرام:7941 ،
 .)54اما حادثه هفد شرریور هیجان عمومی را در مدار تاز ای بره حرکرت در آورد و جرایی بررای آشرتی
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نگذاشت و را های بازگشت را بسته بود و اندیشه تجدید سلطنت مشروطه را ناممکن کرد و رژیم به تلخی
دریافت که «توپ ،تانک ،مسلسل -دیگر اثر ندارد حکومت نظامی -دیگر ثمرر نردارد» (پرهرام.)55-51 ،
واقاه هفد شرریور ،هماهنگی بیشتری میان دیدگا های شاخصترین چرر حرکرت انقالبری یانری امرام
خمینی(ر ) با روحانیونی مانند آیتاهلل شریاتمداری که پیش از این به پار ای اصالحات رضایت میدادنرد،
بهوجود آورد.
استمپل آورد است؛ «برای اولین بار مخالفین میانهرو ناصر میناچی ،بازرگان و کرریم سرنجابی شرروع
کردند تا در تماسهای خود با خارجیان مقیم ترران اخطار کنند که به نظر آنرا مفروم حوادث ژاله اینسرت
که شا باید برود و اگر آمریکا به همراهی خود با شا ادامه دهد« ،آمریکا به همین نحرو لجرن مرال خروا
شد» (استمپل.)752 :7911 ،
بختیار باد از واقاه هفد شرریور طی یک مصاحبه با خبرنگاران اظرار داشرت کره هرر گونره آشرتی و
نزدیکی با دولت کنونی غیرممکن بود و تنرا از طریق تشکیل یک دولت موقت به کمک شخصریتی کره
قادر به جلب اعتماد ملت میباشد ،میسر خواهد شد (بینا .)485 :7928 ،عالو بر ایرن وی اظررار داشرت
«آنرایی که هنوز تمایل به آشتی دارند باید بدانند که با این حمام خون دیگرر آشرتی امکران نردارد رژیرم
توفیق خود را برای از بین بردن شکا با مخالفین از دست داد است ما همه مخالف ارتش هستیم ارتشی
که بیرحمانه شلیک میکند و مردم بیگنا را میکشد» (همان ،گزارشی کوتا از جماه سیا  .)2 :با وجرود
این سخنان وی باد از گذشت چند ما از این واقاه آخرین نخست وزیر پرلوی شد .آبراهامیان مرینویسرد
«جماه سیا امکان اصالحات تدریجی و آرام را از بین برد و تنرا یک را حل ساد و روشن باقی گذاشت:
یک انقالب بنیادی یا یک ضد انقالب نظرامی ،کره ملرت ایرران را حرل انقرالب بنیرادی را برگزیدنرد»
(آبراهامیان.)591 :7932 ،
دزموند هارنی 7در کتاب خاطراتش مینویسد« :نخستین روز حکومت نظامی (هجد شررریور) ترافیرک
روان است ،اما شلیکی در کار نیست ،ظاهر فریبند اوضاع عادی .فرودگا شلوغ نیست .تانکها و سرربازان
دور میدان شریاد (آزادی) و نگربانان مسلح سر هر چراررا اصلی مستقر شرد انرد .برا ایرن وجرود بیشرتر
احتیاطی به نظر میرسند تا فاال» (هرارنی .)97-99 :7911 ،روزنامره رسرتاخیز در تراریخ نروزد شررریور
نوشت« :در دومین روز برقراری حکومت نظامی ،ترران چرر ای نسربتاً آرام داشرت و بره جرز چنرد مرورد
تظاهرات پراکند و تاطیلی بازار ،حادثه مرمی در سطح شرر روی نداد و مأموران انتظامی کنتررل نظرم را
در دست داشتند» (برینرا7941 ،د  .)7 :هرارنی همچنرین در گرزارش روزانرهاش مرورخ بیسرت شررریور
مینویسد« :جوی آکند از وحشت و اضطراب است ،که روی آن را الیههای از خوشحالی زورکری گرفتره
که «همه چیز به وضع سابق برمیگردد» یا اینکه «آبها از آسیاب بیفتد اوضاع روبه را میشود» سررعت
خراب شدن اوضاع و شدت خشم مخالفان ،تکان دهند است (هارنی.)97-99 :7911 ،
 .7دزموند هارنی از وابستگان اطالعاتی سفارت بریتانیا در ایران که تا مقطع پیروزی انقالب در ترران اقامت داشت.
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در روز نوزد شرریور مردم دسته دسته در قبرستانها اجتماع میکنند .ازدحام مردم در «برشرت رضرا»
در مشرد و «قبرستان نور» در شیراز چشمگیر و خیر کنند است .اصفران شرری که برای اولین بار در آن
حکومت نظامی اعالم شد ،در روز سوم شردای هفد شرریور سه شرید و د زخمی میدهد .این تظاهرات
در روزهای بیست تا بیست و دو شرریور همچنان ادامه دارد .یزد ،مشرد ،ساری ،قرزوین ،رشرت ،کرمران،
فسا ،جررم ،قم و د ها شرر دیگر در این روزها صدها کشته و زخمی دادند (برینرا7941 ،ب .)3 ،مراجرای
میدان ژاله ،شرر به شرر در ایران تأثیر میگذارد و خبرها شرر به شرر ،مسجد بره مسرجد کشرور را طری
میکند (بالنشه.)54-55 :7943 ،
7
در بیست و شش شرریور زمین لرز طبس به وقوع پیوست ،که رژیم امیدوار بود ،این حادثه توجررات
را تا انداز زیادی منحر کند و شا را از پریشانی آشکار بیرون آورد و اراد اش را تجدید کند ،امرا همرین
حادثه و عملیات نجات آن منجر به رقابتی میان دولت که «ناکارآمد و فاسد» لقب گرفتره و روحانیرت کره
خدماتش از مسجد هدایت میشود ،گردید (هارنی.)55 :
آموزگار مینویسد« :که از 71شرریور به باد بود که کارگران صناتی شرری ،کارمندان دولت و بازاریان
به تدریج به صف مخالفان پیوستند .در این زمان تقریباً تمامی گروهای مخالف یرک صردا خواسرتار کنرار
رفتن شا شدند» (آموزگار.)541-543 :7914 ،
بر پایه اسناد ساواک و در یک بررسی تطبیقی از وقرایع اول مرا رمضران (پرانزد مررداد) ترا برقرراری
حکومت نظامی (هفد شرریور) و از هفد شرریور تا سی شرریور آمد است ،که تاداد تظراهرات از پرانزد
مرداد تا شانزد شرریور به مراتب بیشتر از هفد شرریور تا سی شرریور برود اسرت (آرشریو مرکرز اسرناد
انقالب ،ش .بازیابی .)57 :522
برپایی مراسم ارباین شردای هفد شرریور در باضی از شررها از جمله در کرمان حادثه آفریرد .مرردم
کرمان در حالیکه برای بزرگداشت شردای هفد شرریور ترران ،گرد هم آمرد بودنرد مرأموران رژیرم برا
طرحی از قبل با لباسهای مبدل و تادادی افراد اجیر شد به نام کولی ،که چماق بدست بودند به مجلرس
حمله کردند (روح االمینی و شاهرخی .)794 :7928 ،در این حادثه چرل و هشت نفرر بره شردت مجرروح
شدند (بینا.)97 :7941 ،
در مشرد تاطیلی عمومی و مجالس سوگواری برپا شد و کلیه مغاز های شرر حتی در نقاط دور دسرت
هم تاطیل شدند و مأموران حکومت نظامی در نقاط مختلف شرر خصوصاً در خیابانهرا منترری بره حررم
مستقر شد بودند .آنرا همچنین مانع نزدیک شدن مردم به منازل علما شدند با وجود این عد کثیرری در
صحن عتیق حرم ،اجتماع و در حمایت از امام شاار دادند (شمس آبادی.)935 :7933 ،

 94 .7شرریور ما سال  7941استان خراسان به وسیلهی یکی از بزرگترین زلزلههای قرن اخیر ایران به لرز درآمد و شررر تراریخی
طبس با سابقهی بیش از  7888سال قدمت بکلی ویران شد .آمار رسمی در مرر  41از طر مرکز آمرار ایرران تارداد جانباخترهگران
 5959نفر اعالم شد.
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در این میان رادیو بیبیسی جریان اطالع رسانی دقیقی را از رویدادهای ایران آغاز کرد بود .اگرر چره
فضای باز سیاسی اعالم شد بود ،ولی برنامههای تلویزیون و رادیو به انداز بیبیسی در میان مردم اعتبار
نداشت .اناکاس مداوم اخبار و رویدادهای ایران هزاران شنوند را به سروی ایرن رادیرو جلرب کررد برود
(عظیمی .)951 :7933 ،در نرایت با ادامه مبارزات ملت ایران ،رژیم پرلوی و نظام شاهنشاهی حردود پرنج
ما پس از قیام تاریخی هفد شرریور سقوط کرد.
تضعیف روحیه شاه و عدم استفاده از قوه قهریه

قیام هفد شرریور چشم شا را به روی حقایق باز کرد و توانست ملتی را ببیند که تا دیرروز ،مارکسیسرت،
دشمن اصالحات و یک عد خارجی خواند میشدند .هیبت انقالب شا (انقالب سفید) را برت زد کرد و
همانند سیلی سلطنتش را در مارض ویرانی قرار داد (طحان .)795 :7935 ،شا در مصاحبهای برا روزنامره
اشترن در پاسخ سؤالی که مخالفان خواهان چه چیزهای هستند با این جواب کره تروریسرتهرای آلمرانی
خواهان چه هستند  ،مخالفان دولت را تروریست مارفی کرد (بینا .)752 :7931 ،البته حتی بارد از هفرد
شرریور هم رئیس ساواک بیان میکند ،که مدارک قطای در زمینه دخالتهای کمونیستها بدسرت آورد
که بر مبنای این اخبار کمونیستها قصد در دست گرفتن حکومت را داشتهاند و تمام بینظمیها و حوادث
ناگوار اخیر در اثر دخالت آنرا بود است .لذا دولت ناچاراً مبادرت به برقراری حکومت نظرامی کررد اسرت
(بینا.)29 :7939 ،
انصاری 7ماتقد است ،هفد شرریور شیراز رژیم را از هم پاشید« :آن تظاهرات و برخورد در میدان ژاله
و صدای گلولهها و خونی که بر آسفالت خیابانها ریخته شد ،تاز شا دانست که مردم علیره او هسرتند و
این روحیه شا را دگرگون کرد و حتی میشود این لغت را بهکار برد که آن مرد با همه ابرت و قدرتی کره
به آن تظاهر میکرد یکسر شکست» وی میگوید «شا باد از این واقاه چنان در خود پیچیرد کره حتری
نمیخواست کسی ،نام او را بر زبان بیاورد» (مساود انصاری.)95 :7933 ،
زاهدی باد از واقاه هفد شرریور طی دو تماس تلفنی با شا به ایشان یادآور میشرود کره خرود را برر
اوضاع مسل نشان دهد و به دور از هر گونه تشویش و اضطراب به تصمیمگیری بپردازد .اینکه فردی کره
خارج از محفل درونی شا به وی پند و اندرز میدهد و شا نیرز سرراپا آن را گروش مریکنرد ،حکایرت از
تحولی شگر در آیند داشت (گری سیک .)22 :7935 ،نراقی نیز بیان میکند کره« :شرا بارد از آن روز
که کشتار میدان ژاله را از نزدیک دید بود ،در وحشت به سر میبرد» (نراقی.)98 :7934 ،
این واقاه چنان افکار شا را برم ریخت که قدرت هر گونه تجزیه و تحلیلی را از وی گرفت .یگانه 9در
خاطراتش بیان میکند که« :در فردای این روز طبق هر شنبه پریش شرا رفرتم «در آنجرا وضرع ناراحرت
 .7از خویشاوندان فرح دیبا و دوست نزدیک و مشاور مالی رضا پرلوی است که باداً با وی دچار اختال مالی شد.
 .9محمد یگانه از دولتمردان حکومت پرلوی که مشاغلی چون رئیس کل بانک مرکزی ،وزارت آبرادانی و مسرکن (در سرال ،)7953
وزیر مشاور کابینه هویدا و وزارت دارایی دولت شریف امامی را عرد دار بود.
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کنند ای دید ام آن روز برعکس همیشه که شرا سرر پرا گرزارش را مریخواندنرد و نظررات خودشران را
میگفتند ولی این دفاه شا دستور دادند که« :بیایید بنشینید» .دربار اینکه چرا این وضع بهوجرود آمرد و
اینکه چرا مردم مخالفاند و شاارهای مرگ بر شا میگویند صحبت بکنید .وی حالت بسیار ناراحت کنند
داشت بغض داشت و نتواست حر بزند و اشک ریختند» (یگانه.)782 :7935 ،
کسانی که در تماس مداوم با شا بودند ماتقدند که شا پس از اتفاق میدان ژاله به کلی گیج و مبروت
شد بود و دیگر قدرت تصمیمگیری نداشت .به کلی افسرد  ،بیحرال و متزلرزل برود .شرا قبرل از اینکره
رژیمش سقوط کند خود از بین رفته بود .شاید این همه افسردگی شا از این بود کره تمرام باورهرای او در
مورد عشق ملت ایران به پادشاهانش به یک بار فرو ریخته بود و یکی از سرچشمههای قدرت روانی خود
یانی مردم را از دست داد بود (عظیمی.)944 :
پس از هفد شرریور ،به سربازان دستور داد شد ،که از تیرانردازی بره طرر مرردم خرودداری شرود،
ماروین زونیس در کتابش میگوید« :پس از ماجرای میدان ژاله شا از بهکار بردن قوای قرریه علیه مرردم
ممانات کرد .از آن پس شا مرتباً استفاد از زور را حتی برای نجات سلسله پرلوی منع میکررد .سیاسرت
عدم توسل به قو قرریه در تمام دوران باقی ماند انقالب حتی پس از صدور فرمان تشکیل دولت نظامی
در اویل نوامبر(آبان) ادامه یافت» (زونیس .)529 :7918 ،بنابراین از روشهای جرایگزین بررای مقابلره برا
تظاهرات استفاد شد ،بدین منظور تالشهایی مبنی بر خریرد وسرایل و ابزارهرای جدیرد ضرد شرورش و
تالیمات پلیسی در این زمینه آغاز گردید .سولیوان در این بار مینویسد «دولت آمریکا بره دلیرل مقرررات
کنگر دربار منع آموزش کارهای پلیسی به خارجیان ،نتوانست اقردامی مرؤثر انجرام دهرد .در نتیجره بره
انگلیسیها متوسل شدند و انگلستان هم یک هیئت کوچک پلیسی به ریاست یکی از کارشناسان مبارز با
شورش به ترران فرستاد» (سولیوان و پارسونز.)745 :
تأثیر آنی واقاهی میدان ژاله به قدری شدید بود که شا را برای اولین بار در تاریخ سلطنتش واداشرت،
تا در برنامههای تسلیحاتی خود تجدید نظر کند .در اواخر سپتامبر (شرریور) پیامهایی از سوی دولت ایرران
به سفارت آمریکا ارسال شد که از تصمیم شا برای کاهش شردید خریردهای تسرلیحاتی خبرر مریداد در
همین زمان ،ژنرال طوفانیان ،مجری برنامههای تسلیحاتی شا  ،طی دیداری با سولیوان گفت کره مفراهیم
مورد توجه شا در هفتههای اخیر عبارت بود اند از« :صرفهجویی ،کاهش دادن» محمدرضا شا در راستای
سیاست جدید خود ،بیش از دویست میلیرون دالر بودجرهی دفراعی کشرور را بره جبرران خسرارت امروال
شخصی و عمومی در اثر شورشهای اخیر و نیز پرداخت دیه به خانواد هرای افرراد کشرته شرد در آترش
سوزی سینما رکس اختصار داد (گری سیک.)787 :
شا در کتاب پاسخ به تاریخ چنین مینویسد« :امروز باضیها مرا سرزنش میکنند که چررا برا اعمرال
قدرت و شدت مقررات حکومت نظامی را اجرا نکردم و امنیت را بره هرر قیمرت کره شرد بره کشرور براز
نگرداندم ...پاسخ من این است که سرزنش از وقوع حوادث کار دشواری نیست و یک پادشا حق ندارد تاج
و تخت خود را به قیمت ریختن خون هم مرینانش حفظ کند .یک دیکتاتور میتوانرد حکومرت را بره نرام
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مرامی که مدافع آن است با خونریزی نگا دارد ،اما پادشا یک دیکتاتور نیست .میان شا و ملرت پیونردی
ناگسستنی وجود دارد یک پادشا تاج و تخت را از دیگری به ارث برد و باید به فرزندانش انتقال دهد .من
در این فکر بودم که پس از نیل به سطح مطلوبی از توساه فرهنگی ،صناتی ،کشاورزی و فنی تاج و تخت
را به پسرم واگذار کنم» (پرلوی)584 :7938 ،؛ پس از خروج از ایران ،در پاناما به دیوید فراست میگویرد:
«تاج و تخت را نمیتوان بر شالود نه چندان استوار خون پایهگرذاری کررد .از ابتردا همیشره از مرأمورینم
خواهش میکردم که نکشید ،نکشید ،نکشید» (زونیس.)524 :
زاهدی نیز در خاطراتش بیان میکند« :اویسی سیاست کجدار و مریض شا را غلر مریدانسرت و را
حل خروج کشور از بحران را سرکوب همه جانبره و اعمرال دیکتراتوری عنروان مریکررد و برتررین را را
بهدست گرفتن دولت توس خود میدانست .اما شا میترسید که اویسی پس از در دسرت گررفتن قردرت
دست به اعمال خشونتآمیز گسترد بزند و انتقاد و اعتراض جرانیان را دامن بزند» (زاهدی.)999 :
تبعید امام خمیني به پاریس و تحکیم رهبری ایشان

اگر چه در اوایل شرریور شریف امامی در مورد آیتاهلل خمینی(ر ) اعالم کرد بود ،بازگشت ایشان به
ایران بالمانع است و پس از چرارد سال در هفت شرریور عکس آیت اهلل خمینی(ر ) در روزنامه اطالعات
چاپ شد (همان .)952 :اما وقوع حادثه هفد شرریور رژیم را به تردید واداشت .امام خمینی(ر ) پس از
فاجاه هفد شرریور ،پیامی به همین مناسبت برای هموطنان ایرانی فرستادند و در این پیام با محکوم
نمودن اعمال وحشیانه رژیم ،فرمودند ...« :آری این چنین را امیرمؤمنان علی(ع) و سرور شریدان امام
حسین(ع) است ای کاش «خمینی» در میان شما بود و در کنار شما در جبره دفاع برای خدای تاالی
کشته میشد» .در ادامه به ارتش توصیه کردند که به مردم بپیوندند «به پاخیزید و نگذارید ملت شما نابود
و برادران و خواهران شما به خاک و خون کشید شوند .نام خود را در تاریخ که به سود ملت ایران بهرا
خود ادامه مىدهد ،هر چه زودتر ثبت کنید و ریشه خیانت و ظلم را بکنید» (خمینی.)542-557 :7912 ،
همچنین در پیامی دیگر خواستار کمک به مجروحین و مصردومین هفرد شررریور و ترأمین نیازهرای
اساسی (خون ،دارو ،غذا ،کمک مالی و امکانات الزم) به آنرا شدند .روحانیون به محض اطالع از این پیغام
مبالغ زیادی برای کمک جمعآوری کردند (آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی ،شمار بازیابی .) 5 :335
در قضیه هفد شرریور برخال پانزد خرداد که ارتباط امام با مردم قطع شد بود ،بهواسطه آنکه امرام
از دسترس رژیم بیرون بود و امکان قطع ارتباط بین ایشان و مردم نبود ،قردم بره قردم جررت حرکرت را
مشخص مینمودند و مردم را به پایداری و استقامت فرا مریخواندنرد .اعالمیرههرای امرام خمینری(ر ) برا
افزایش بیسابقهای به ایران سرازیر میشد و مردم را تشویق به مقاومت و استواری در برابر سفاکی رژیرم
میکرد ،شا چار را در این دید که صدای امام را در عراق خاموش کند و از دولت عراق خواست امرام را
تحت فشار و محاصر قرار دهد .با این کار فکر میکردند از نفوذ امام بر حوادث ایران کاسته خواهد شرد و
باعث منزوی شدن او خواهد شد (آوری .)992 :7933 ،زاهدی به نکته اشار میکند کره« :شرریف امرامی
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گفت (آیت اهلل) خمینی چون یک رهبر مذهبی است در کشورهای اسالمی طرفدار زیرادی دارد و دسرتش
باز است اما در یک کشور اروپایی و مسیحی خود به خود محدود خواهد شد» (زاهدی.)972 :7937 ،
اما تباید امام از عراق به فرانسه برای رژیرم نتیجره عکرس داشرت ،زیررا مصراحبههرای گونراگون برا
خبرگزاریها و مطبوعات بینالمللی ،درج متن سخنرانیها و اخبار نرضت در مطبوعات و نیرز پخرش ایرن
مطالب از شبکههای تلوزیونی فرانسه و سایر کشورهای غربی ،موقایت اسرتثنایی و کرم نظیرری را بررای
تبین و تبلیغ اهدا و استراتژی نرضت اسالمی ایران و جرانی کردن آن پدیرد آورد ،امرام خمینری(ر ) در
مدت توقف چرار ماهه پاریس در مقایسه با مدت چرارد ساله عراق به موفقیتهای بیشتری دست یافرت.
ویژگیهای کشور میزبان(فرانسه) ،فضای مساعد برای فاالیت سیاسی ،دسترسری بره مطبوعرات مسرتقل،
امکان ارتباط آسان با ایران از طریق مختلف (تلفن ،تلگرا  ،رفت و آمد مبارزان ،) ... ،برر گیری از آمروز
مجترد -مقلد (مرجایت) ،مصاحبهها ،دیدارها و مذاکر های گوناگون و سایر عوامل دسرت بره دسرت هرم
دادند و از این طریق نرضت اسالمی مردم ایران به رهبری امام خمینی(ر ) جنبه و بُادی جرانی پیدا کررد
(راعی گلوجه.)93 :7935 ،
یکی دیگر از نتایج سیاسی واقاه هفد شرریور تحقق اتحاد و انسجام مردم تحت رهبری قاطاانه امرام
بود .جرتگیری سازش ناپذیر و در عین حال هوشمندانه و واقع بینانه آیتاهلل خمینی در پی این فاجاره او
را به مقام یک رهبر انقالبی رساند .امام در موضعگیری جدید ،ضمن نزدیک خواندن سررنگونی رژیرم بره
مردم اعالم کردند ،که کار و کسب و مشاغل خود را تاطیل و اعتصاب نماینرد و برا اسرتفاد از اعتصراب،
مبارز را ادامه دهند (قلیپور .)987 :7939 ،هایزر در خاطراتش مینویسد« :هر قدر که شدت مبرارز امرام
خمینی(ر ) بیشتر میشد ،جمایت در ایران ناآرامتر میشدند .او جنگی بدون اسلحه بره را انداختره ،یانری
جنگ اعصاب به را انداخته بود .مرمات او اعالمیهها و نوارهای قاچاق بود .اسرلحه او بلنردگوهایی بودنرد
که در مساجد نقاط مختلف ایران نصب میشدند» (هایزر.)93 :7954 ،
آغاز خروج خانواده پهلوی از کشور

واقاه هفد شرریور مشخص کرد ،که روزهای پایانی عمر رژیم فرارسید است و بسریاری از سرران رژیرم
زمزمه خروج از کشور را آغاز کردند .اولین نفر در این میان اشر برود ،اشرر پرلروی بارد واقاره هفرد
شرریور به دستور برادرش (محمدرضا) کشور را ترک کرد .وی در خاطراتش در این بار بیان میکند:
«برادرم با اینکه سای کرد خود را خونسرد نشان بدهد ،فوقالااد مضطرب بود مرن از او پرسریدم چره
میخواهد بکند چقدر میتوان به این وضع ادامه داد شا مستقیماً به سؤال من جواب نداد و به جرای
آن گفت :ماندن شما در این جا در این اوضاع و احوال مصلحت نیست .شما میدانید کره چقردر سروژ
برای حمله به رژیم به دست مخالفان داد اید .من فکر میکنم که برتر است هر چه زودتر از ایران خارج
شوید» من گفتم حاضر نیستم شما را تنرا بگذارم .تا وقتی شما در این جا هستید من هم در کنار شرما
میمانم» .اما برادرم برای اولین بار در زندگی ما ،صدای خود را بر روی من بلند کرد و گفرت :بره شرما
می گویم که برای راحتی خیال من باید بروید بدین سان من ایرران را تررک کرردم( »...برینرا:7913 ،
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ویلیام شوکراس در کتابش دلیل درخواست شا از اشر مبنی بر خرروج از کشرور را ایرن گونره بیران
میکند؛ او مبدل به مظرر فساد و زیادرویهای خرانواد سرلطنتی شرد برود (شروکراس .)78 :9882 ،روز
نوزد شرریور برخی از اعضای خاندان پرلوی نیز ایران را به سمت لندن ترک کردند ،شمس ،آقای پرلبرد،
و تادادی دیگر از همراهانشان وارد پاریس شدند .پرویز راجی در خاطراتش بیران مریکنرد« :کره از خرود
پرسیدم یانی خروج خاندان سلطنتی شروع شد راجی میگوید :محسن طیبی ،که تاز از ترران آمد  ،بره
دیدنم آمد گفت واالحضرت اشر فردا از ترران به پاریس میرود و حال هوای محافرل دربراری یرأس و
افسردگی کامل است وقتی گفت در کاخ واالحضرت در ترران مشغول پایین آوردن تابلوها و جمرع کرردن
فرشها بودند ،دلم بیاختیار فرو ریخت» (راجی.)932 - 928 :7937 ،
شکست دولت آشتي ملي و روی کار آمدن ازهاری

پس از حادثه هفد شرریور شا در تنگنا قرار گرفته بود و در جستجوی نخسرت وزیرری برود ،کره بتوانرد
اوضاع کشور را آرام کند .شریف امامی اعالم کرد :برای برطر نمودن نارضایتیهای عمومی به زمان نیاز
دارد .وی در روز نوزد شرریور برنامه دولت خود را ،ایجاد محی امرن و سرالم بررای برگرزاری انتخابرات،
کاهش فشار مالیاتی بر طبقات کم درآمد و مناسب ساختن حقوق کارمنردان دولرت ،اقردام بره لغرو سرریع
قوانین نامناسب ،وفق همه برنامهها با آداب مذهبی و ملی اعرالم کررد (برینرا7941 ،الرف)7 :؛ و برا آغراز
اعتراضات گسترد مردم ،دستور داد که تمام بحثهای مجلس را در مورد دولت بدون کم و زیاد از رادیو و
تلوزیون پخش کنند.
اما در جریان بحث رأی اعتماد به دولت باضی از نمایندگان مجلس در مورد حوادث هفد شررریور بره
شدت انتقاد کردند و آن را نشانه عدم صالحیت دولت شریف امامی برای ادار کشور دانستند .ولی شرریف
امامی هیچ توجری به قضیه هفد شرریور نداشرت .در سرندی از سراواک در گزارشری از پرنیرانفر ،رئریس
سازمان اطالعات و امنیت ترران ،بخشی از سخنان شریف امامی را که در مجلس اظررار کررد مریآورد،
ضمن انتقاد از این سخنان ،بیان میکند که« :اکنون این سؤال برای عموم ملت ایران مطرح است که اگرر
این عد شایسته فرستادن درود به روان پاکشان و طلب مغفرت بودند چرا نیروهای نظرامی و انتظرامی برر
روی آنرا آتش گشود اند شک نیست که این امر مورد برر برداری تبلیغاتی قرار خواهد گرفت و در روحیره
یگانهای نظامی و انتظامی مؤثر خواهد افتاد» (بینا.)582 :7934 ،
شریف امامی در سخنرانی خود در مجلس سنا تأکید کرد که« :اضطراراً سرر کرار آمرد و هنروز دقیقراً
نمیداند که چه باید کرد» (همان .)599 :شریف امامی با این سخن عمالً ناتوانی خود را اذعان نمود.
شا وقتی تصمیم روی کار آوردن دولت نظامی را گرفت که حال هوای واشرنگتن را خروب سرنجید
بود .برژینسکی در پیامی به شا گفت :هر اقدامی را که الزم میداند انجام دهد و کامالً مطمئن باشرد کره
دولت آمریکا از او «با تمام نیررو حمایرت خواهرد کررد» (لردین و سروئس .)42 :7959 ،رئریس سررویس
انگلستان (انتیلیجنت سرویس) در طی سخنانی بیان کرد که از هفتههای پیشِ حکومت پرلوی زیاد راضی
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نبودیم زیرا هرچه میخواستند میداد و وی در ادامه اظراراتش بیان میکند :پس از تغییرر حکومرت (روی
کار آمدن ازهاری) ما نفس راحتی کشیدیم (پیشین.)599 :
با روی کارآمدن ازهاری ،شا در پیامی به مردم اعالم نمود صدای انقالب شما را شنیدم .پیام شا کره
بهصورت اعالمیه چاپ شد بود بین مردم پخش شد و عمالً نقطه ضاف را در روش سیاسی بره مخالفران
نشان داد و جای ضاف را برای دولت حکومت نظامی باقی گذاشت (خانجانی گلوندانی .)24 :7912 ،امرام
در پاسخ به پیام شا بیان کردند «شا با روی کار آمدن دولت نظامی دست به توطئه دیگرری زد اسرت و
آن اینکه از طرفی در پیشگا خدا و ملت عذر و تقصیر میخواهد و اعترا به اشتباهات و جنایات خرویش
در طول سلطنت ننگین میکند و از طرفی دیگر دولت نظامیاش با سرکوبی شدید و قتلها و اعزام چماق
به دستها سر نیز دارها و توپ و تانکها بر ملت مظلوم میتازد و عزیزان ما را بریش از پریش بره خراک
خون میکشد».
دولت ازهاری برای جلب رضایت مردم باضی از مقامات مرم سرابق رژیرم ماننرد هویردا و نصریری را
بازداشت کرد .از سوی دیگر برخی رهبران جبره ملی مانند سنجابی و فروهر دستگیر شدند تا مخالفان نیز
حساب کار خود را بکنند ولی از رهبران مذهبی که گردانندگان اصلی تظاهرات بودند کسی بازداشت نشرد
(اخوان مفرد .)95 :7937 ،شا امیدوار بود که با تشکیل دولت نظامی ،جناحهای چون جبره ملی و نرضت
آزادی را از سایرین جدا کند؛ ولی مبارزات مردم در طول ما محرم تمام این اقدامات را نقش بر آب کررد
و کار را به جایی رسانید که دولتهای خارجی حامی شا را مجبور به تفکر دربار ی حکومت منررای شرا
کرد و در واقع حوادث این ما پایان رژیم را برای همیشه رقم زد (خلیلی.)92 :7933 ،
پیامد اقتصادی
اعتصابات و فلج شدن اقتصاد رژیم

هر چند قبل از واقاه هفد شرریور اعتصاباتی با هد منافع صنفی و مالی و برای بربود شررای کسرب و
کار و افزایش دستمزدها وجود داشته است ،ولی در اندک زمانی پس از هفد شرریور ،اعتصابات بهصرورت
سراسری و گسترد و با ماهیت سیاسی شکل گرفت .بازرگان آورد است؛ در طول بیست و پنج سال پرس
از کودتای  93مرداد ،بهطور نادر اعتصابات در کشور اتفاق افتاد بود و ساواک و شرربانی به شردت برا آن
برخورد کرد بودند .بهطور خالصه ،در جزیر ی ثبات جایی برای اعتصاب که سرمبل نارضرایتی و آشروب
تلقی میگردید ،وجود نداشت (بازرگان .)55 :هفد شرریور ضربه سنگینی برای رژیم بود و روند انقرالب را
شتاب بخشید ،مردم بالفاصله قرر خود را بهصورت گسترش اعتصابات نشان دادند و صنات نفرت در ایرن
موضوع پیشتاز بود (رنجبران و هاشمی.)72-97 :7931 ،
مسؤالن رژیم طی جلسهای در هجد شرریور تصرمیم گرفتنرد جررت جلروگیری از بسرتن مغراز هرا،
اقداماتی انجام دهند از جمله اینکه هر مغاز ای که بیجرت تاطیل کند ،پروانه کسب آنرا باطل مریشرود.
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(بینا )787 :7937 ،نخستین موج اعتصاب در روز نوزد شرریور در پاالیشگا نفت ترران شروع شرد و در
کمتر از دو هفته به پاالیشگا عظیم آبادان رسید .اعتصاب کارگران و کارمنردان صرنات نفرت در سراسرر
کشور  ،یکی از ضربات مرلکی بود که اقتصاد کشور را فلج و حکومت شا را متالشری کررد .دولرت تأییرد
کرد ،تولید نفت خام از  4/9میلیون بشکه در روز به  7/4میلیون بشکه کاهش پیدا کرد و عملیات تصرفیه
نیز شدیداً کاهش یافته است ،به سربازان دستور داد شد ،تا برای جلوگیری از خرابکاری به تأسیسات نفت
وارد شوند (هیکل .)934 :7955 ،میشل فوکو چنین می نویسد :توقف پاالیشگا ها سرچشمه درآمرد دولرت
را خشکاند و به بحران ایران بُاد جرانی داد است .شا در چشم مشتریان ایرران بره چشرم مرانای در را
دریافت سرمیهشان درآمد است (فوکو.)54 :7941 ،
در پی اعتصاب کارکنان صنات نفت ،کارکنان تأسیسات را آهن ،شبکههرای آب و بررق و مررمترر از
همه بانک ملی ایران درگیر در اعتصاب شدند .از آن پس روزی نگذشت که کارکنان یکی از دستگا هرا و
تأسیسات دولتی به اعتصاب عمومی نپیوندند .همه نرادهای حکومت (جز قوای مسلح و ساواک و دربرار و
نخست وزیری) در زیر امواج پیاپی اعتصاب غرق شدند» (پرهام  .)49 :شریف امامی مات و حیران در ایرن
میان نمیدانست چگونه از بنبست خارج گردد با هر اعتصابی وعد حقوقهای براالتر مریداد و نراگزیر از
قبول خواست اعتصابیون میشد ،بلکه اعتصابات بشکند (شوکراس.)151 :
با شروع مرر ما و بازگشایی مدارس ،دانشآموزان هم بهصورت فشرد تری بره صرف مخالفران رژیرم
پیوستند .در پانزد مررما به دنبال اعتصابهای گسترد اعتصاب سراسری مالمان هم آغراز گردیرد و برا
گشایش دانشگا ها ،دانشجویان نیز بهصورت یکپارچه به جنبش پیوسرتند و بره علرت حضرور «گرارد» در
دانشگا  ،کالسهای درس را تحریم کردند (سمیای .)798 :7951 ،در هفته دوم مرر تادادی از مطبوعات
بهعنوان اعتراض به فشارهای دولت دست به اعتصابات زدند ،که کمتر از د روز ادامه داشت ،اما چنرد روز
باد از روی کار آمدن ازهاری ،اعتصابات بزرگ مطبوعات آغاز شد و تا روی کار آمدن بختیار ادامه داشرت
(محسنیانراد .)989 :7914 ،در دهه آخر آبان دولت با رعب نظامی موفق به شکستن موقتی اعتصاب شد.
رسیدن تولید نفت از کمتر از  488هزار بشکه در روز به  5/4میلیون بشکه در اوایل آذر نشران از شکسرت
ظاهری اعتصاب داشت .شا در کتابش به این موضوع اشار میکند« :در نخستین روزهای دولت ازهراری
اعتصاب تاحد زیادی کاهش یافت و دستور اعتصاب عمومی که برای روز دوازدهم نوامبر از نوفرل لوشراتو
صادر شد بود با شکست مواجه شد» (پرلوی محمدرضرا .)589 :7938 ،گفتره شرا اغرراق آمیرز اسرت و
اعتصابیون فق به یک حمایت جدید و روحیهای نو نیاز داشتند تا دوبار اعتصاب را از سر بگیرند .در ایرن
هنگام امام خمینی(ر ) طی پیامی اعالم داشتند که «اینجانب از اعتصاب کنندگان در سراسر کشور تشرکر
میکنم و پشتیبانی خود از آنان را اعالم مینمایم و به خصور از اعتصابکنندگان نفت تقدیر مینمایم و
اقدامات دولت نظامی غاصب و دادگا های نظرامی را در فشرار بره آنران بررای شکسرتن اعتصراب تقبریح
مینمایم و آنان را در جدیت برای هدر دادن ثروت ملت مسئول میشناسم و آنان را در این اقردام مخرالف
با مصالح کشور تحذیر میکنم» (خمینی.)787 :
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پال هنت 7کشیش انگلیسی که در این ایام در اصفران بود بیان مریکنرد کره طری مردت اعتصرابات،
خیابانها به صورتی درآمد که گویی هر روز در آنرا مراسم سوگواری بود .بازار اصفران به خراطر تاطیلری
مغاز ها سکوت کامل حکمفرما بود (هنت.)92 :7954 ،
بازاریان هم که از آغاز جزو فاالترین گرو ها بودند به اعتصابیون دیگرر پیوسرتند ،برا گسرترش دامنره
اعتصابات آثار ضاف و دوگانگی در کار دولت بیشتر میشد .از یک طر تردید و سختگیری و خشرونت
و از طر دیگر تسلیم شدن به خواستههای انقالبیون و اعتصرابیون برود .اعتصرابات ترا پیرروزی انقرالب
همچنان ادامه داشت ،تا اینکه امام خمینی(ر ) در بیسرت و هفرت برمرن در پیرامی از مرردم خواسرتند ترا
اعتصابات را بشکنند و دوشنبه سرکار بروند .هرکه بگوید اعتصاب باقی بماند خائن است (بینرا ،7941 ،ج:
.)9
پیامد نظامي
تزلزل در ارتش

ارتش یکی از سه پایه اصلی و ستون نگردارند و نرادی تأثیرگذار در توساه قردرت دولتری برود و بخرش
عمد قدرت محمدرضا شا از کانال نیروی نظامی بهدست آمد بود .در سال سی و دو هنگامی که شا در
مبارز با نخستوزیر وقت دکتر مصدق شکست خورد و به ایتالیا گریخت ،این ارتش برود کره برا رهبرری
ژنرال زاهدی موجبات بازگشت او را به تخت و تاج فراهم کرد و از آن تاریخ به باد نیروهای مسلح ایرران
بار دیگر بهصورت عامل اصلی تثبیت قدرت و حکومرت شرا درآمدنرد و تقویرت و سرازماندهی ارترش در
کانون توجه شا قرار گرفت (افراسیابی .)471 :7955 ،ارتش ایران قبل از هر چیز تالیم دید بود که نسبت
به شخص شا وفادار باشد (در حقیقت ارتش در بخرش مرمری از حیراتش چنرین برود)( ،هادیران:7912 ،
.)737
اما باد از واقاه هفد شرریور نیروی ارتش در رویارویی با مردم و تیراندازی دچار تردید شد  ،روزبه روز
بیحرکتتر میشود .میشل فوکو در این زمینه مینویسد :کار حکومت به جای رسید اسرت کره در میران
مردم گرو های آشوبگر میفرستد؛ اما آنهم به جای نرسید است هرچه بحران نرایی نزدیکتر مریشرود
توسل به سالح ناممکنتر میشود (فوکو .)55 :7941 ،سیروس پرهام نیز در کتابش بره ایرن نکتره اشرار
میکند که« :نخستین شکا در حصار ظاهراً دژ رژیم ،با کشتهشدن یک سرگرد فرمانرد بره دسرت یرک
سرباز متمرد ،آسیبپذیری قوای مسلح را نمایان ساخت» (پرهام .)52 :
از سویی حضور طوالنی ارتش در خیابانها برای مقابله با مردم از کارآمدی ارتش میکاست .فردوسرت
طوالنیشدن حضور ارتش در خیابانها را کار اشتباهی میدانست ،وی بیان میکررد کره ایرن کرار باعرث
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خوگرفتن ارتش با مردم خواهد شد .فردوست همچنین مذهبی بودن حرکت و تظاهرات را که تود مردم با
آن همرا بودن اشکال مرم دیگری میدانست که مقابله ارتش با مردم را دشوار مریسراخت (فردوسرت،
 .)439 :7912شا در کتاب پاسخ به تاریخش دربار برخود نظامیان مینویسد که« :سربازان در این ایام از
خود خونسردی و حسن رفتار عجیبی نشان دادند و هرگرز در مقرام انتقرامجرویی بره خراطر هرم قطراران
متاددشان که به دست آشوبگران کشته میشدند برنیامدند» (پرلوی محمدرضا.)21 :
سازمان چریکهای فدای خلق در مصاحبه مطبوعاتی اعالم کرد :کلیه فرماندهان سابق ارتش بایرد در
دادگا خلق محاکمه شوند .سازمان چریکهای فدای خلق از حوالی هفد شرریور اعالم کرد برود ارترش
مزبور ضد خلقی بهعنوان عامل عمد سرکوب نیروهای مترقی در ایران باید نابود گردد و تا هنگرامی کره
یک ارتش خلقی متشکل از عناصری که متالق به مرردم هسرتند و در را نرابود کرردن ارترش ضردخلقی
مبارز کردن و جنگید اند ،نباشد ،امکان پیروزی و حفظ آن وجود ندارد (بینرا ،7941 ،ج .)9 :در حرالیکره
روش و راهبرد امام با نظامیان ،با روش سازمانهای چریکی متفاوت بود .جمیز دفرونز در کتابش بره ایرن
نکته اشار میکند که راهبرد امام خمینی(ر ) تفاوتی ریشرهای برا حمرالت مسرلحانه بره ارترش از سروی
فدائیان و مجاهدین خلق داشت .استدالل ایشان این بود که حمله به هر شخصی که لبراس ارتشری دارد،
باعث افزایش همبستگی در درون ارتش میشود و سقوط رژیم را به تأخیر میانردازد ،بردین ترتیرب امرام
ترجیح میداد به «حمله اخالقی» علیه نیروهرای مسرلح ایرران مبرادرت کنرد (دفرونرزو .)38 :7912 ،لرذا
تاکتیک رهبری انقالب در جلب و تحبیب سربازان و فتوای وی در دعوت آنان بره فررار از ارترش و براب
کردن شاار «ارتش برادر ماست ،خمینی رهبر ماست» بود (باقی .)932 :7939 ،چالز تیلی هم به این نکتره
اشار میکند و این عامل را یکی از عوامل فروپاشی ارتش میداند« :تالشهای عمدی مخالفران سرازمان
یافته برای تضایف روحیه نیروهای مسلح نقش زیادی در از بین بردن انسجام آنرا داشت» (سمتی:7912 ،
.)35
ازهاری در جلسه شانزدهم شورای امنیت میگوید« :چرا پیغمبر ما فرمودند کره مرترب قررآن بخوانیرد.
برای اینکه تکرار هر چیز اثر میگذارد .اینرا هم این موضوع را (سرباز چرا برادر میکشی) تکرار مریکننرد
که اگر بند بگویم اثری ندارد به مملکتم به شاهم به حرفهام خیانت کرد ام» (بینا.)97 :7915 ،
خبرگزاریهای خارجی برادری و اخوت سربازان با مردم را افسانهای میدانستند که در چند روز گذشرته
به حقیقت پیوسته بود .همین افسانه را باعث بهوجود آمدن شایااتی از قبیل وررود کماندوهای اسررائیلی و
کشتار مردم در روز هفد شرریور توس این کماندوها میدانند .که ایرن خبرگرزاریهرا بیران کردنرد کره
علیرغم این حقایق مردانی که به مردم شلیک کردند را ایرانی میدانند (برینرا ،گزارشری کوترا از جماره
سیا  ،)3 ،اما تدبیرهای رهبری انقالب در پرهیز از درگیری با نیروهای نظامی و برخورد عاطفی با این نیرو
به موازات جدایی سیاسی رهبران رژیم در اواخر عمر خود و تأثیر فرهنگ اسالمی و تبایت ملری از اجترراد
دینی سبب شد ارتش وفاداری خود را به رژیم به نحو احسن به نمایش نگذارد و آخرین سنگر و امید رژیم
متالشی شود (رجبلو .)937 :7912 ،همین عوامل باعث شد ارتش در مراحل نرایی انقالب بهطور فاالی در
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فرآیند شورشهای انقالبی مشارکت نکند و با درگیری نظامی با نیروهای گارد سلطنتی ،پیروزی نررایی را
ممکن سازند.
نتیجهگیری
در مقاله حاضر ،ابتدا به تبیین واقاه هفد شرریور ،سپس ،به تشریح پیامدهای سیاسی ،اقتصادی و نظامی
حاصل از آن پرداخته شد .به هر روی این واقاه نقطه عطفی در انقالب اسالمی ایران شد ،اگر چه شمار
دقیق قربانیان در این روز هیچگا مشخص نگردید ،لیکن آنچه قطع به یقین است اینکه در مورد تاداد
کشتهشدگان در این روز افراط و تفری صورت گرفته است.
از یک طر  ،این واقاه به ضرر رژیم تمام شد ،با این کشتار نه تنرا مردم آرام نگرفتنرد بلکره شردت و
سرعت مبارزات گسترش یافت .از آن پس ناآرامیها وارد مرحله جدیدی شد و اعتراضها و راهپیماییها از
شکل پراکند و مقطای بهصورت مداوم و سازمان یافته ادامره یافرت .شرکلگیرری اعتصرابات گسرترد و
فراگیر سراسری ضربه سختی به اقتصاد دولت وارد نمود و در ارتش که یکی از پایرههرای اساسری قردرت
شا بود ،تزلزل ایجاد کرد ،چنان افکار شا را برم ریخت که قدرت هر گونه تجزیه و تحلیلری را از دسرت
داد ،یانی باد از این واقاه شا عمالً سقوط کرد و شیراز رژیم از هم پاشید.
از طر دیگر ،با این کشتار آشکار شد ،که اقدامات دولت شریف امامی کره ترکیبری از طررحهرای بره
اصطالح آشتیجویانه و سرکوب بود ،نه تنرا نتیجه مطلوبی برای رژیم به بار نیاورد ،بلکه بر دامنره بحرران
نیز افزود و شمارش ماکوس سرنگونی رژیم آغاز شد .این واقاه اندیشره برگردانردن سرلطنت مشرروطه را
آسیب پذیر کرد و امید کسانی را که به وعد های دولت آشتی ملی دلبسته بودند ناامید کرد و باعث تسریع
سقوط رژیم و پیروزی انقالب شد.
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 آوری ،پیتر؛ همیکی ،گاوین؛ چالز ،ملویی ( ،)7933تاریخ ایران به روایت کمبریج :از رضاشا تا انقالب اسرالمی،
ترجمه مرتضی ثاقبفر ،چ ،7ترران :جامی.
 بازرگان ،مردی ( ،)7959انقالب ایران در دو حرکت ،چ  ،9ترران :مؤلف.
 باقی ،عمادالدین ( ،)7937تولد یک انقالب ،ترران :سرایی.
 باقی ،عمادالدین ( ،)7939بررسی انقالب ایران (با درآمدی پیرامون انقالب مااصر) ،چ ،9ترران :سرایی.
 براهنی ،رضا ( ،)7943در انقالب ایران چه شد است و چه خواهدشد ،چ  ،7بیجا ،بینا.
 بالنشه ،پیر؛ بویر ،کلر ( ،)7943ایران انقالب :به نام خدا ،ترجمه قاسم صناوى ،ترران :سحاب کتاب.
 بینا ( )7941الف ،روزنامه اطالعات ،شمار .74185
 بینا ( )7941ب ،روزنامه کیران ،شمار .7941/77/93 ،78592
 بینا ( )7941ج ،روزنامه کیران ،شمار .7943/5/74 ،78183
 بینا ( )7941د ،روزنامه رستاخیز ،شمار .7941/5/75 ،7878
 بینا ( ،)7941روزنامه کیران ،شمار .79992
 بینا ( ،)7915تصمیم شوم :جماه خونین (مشروح مرذاکرات شرورای امنیرت ملری و هیئرت دولرت در  75شررریور و
مشروح مذکرات امنیت ملی در  73شرریور  ،)41ترران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
 بینا ( ،)7937انقالب به روایت اسناد ساواک ،ج  78و  ،77ترران :مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات.
 بینا ( ،)7939امام خمینی در آینه اسناد (شرربانی) ،ج  ،4چ  ،7ترران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
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 بینا ( ،)7928رجال عصر پرلوی به روایت اسناد ساواک شاپور بختیار ،ترران :مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت
اطالعات.
 پارسونز ،آنتونی؛ سولیوان ،ویلیام ( ،)7919خاطرات دو سفیر ،ترجمه محمود طلوعی ،ترران :علم.
 پرهام ،سیروس ( ،)7941انقالب و مبانی رهبری امام خمینی ،ترران :امیر کبیر.
 پرلوی محمدرضا ( ،)7938پاسخ به تاریخ ،به کوشش شرریار مامان ،چ  ،5ترران :البرز.
 پرلوی ،فرح ( ،)7939دختر یتیم ،ج  ،9ترران :بهآفرین.
 ثابتی ،پرویز ( ،)7928در دامگه حادثه (بررسی علل و عوامل حکومت شاهنشاهی) ،به کوشش عباس قانایفر،
آمریکا :شرکت کتاب.
 خانجانی گلوندانی ،حسین ( ،)7912تاریخ رویداد ایران :خاطرات حسن خانجانی گلواندی ،رشت :ناشر.
 خلیلی ،اکبر ( ،)7914گام با گام باانقالب ،ج ،7چ  ،7ترران :حوز هنری سازمان تبلیغات اسالمی.
 خلیلی ،منصور ( ،)7933محرم  7941به روایت اسناد ساواک ،چ  ،7ترران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
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