
  احمدرضا صدري
17 شلهريور 1357 در تاريلخ انقاب اسلامي، 
تكليف بسياري از مسلائل مورد ترديد را روشن 
كرد و بسلا پرده هلاي آويختله بر چهره شلاه و 
حكومت وي را فروانداخلت. از آن به بعد بود كه 
مبارزان، عامه مردم و سياسيون- اعم از اينكه به 
كدام سوي متمايل هستند- تصميم واقعي خويش 
را گرفتند و نسلبت خويش را با حاكميت پهلوي 
مشخص كردند. اين مهم و بسا ديگر كه به اشارت 
نيامد، درخور آن اسلت كه بيلش از پيش مورد 
توجه و تبييلن تاريخ پژوهان انقلاب قرار گيرد 
و ابعاد آن بازشناسي شلود. مقالي كه پيش روي 
شماست، با همين رويكرد به نگارش درآمده است. 

   
  امام: فريب شاه بسيار زود برما گرديد!

پيام تاريخي و پرمضمون ام��ام خميني رهبر كبير 
انق��اب- كه به فاصله ي��ك روز پ��س از فاجعه 17 
شهريور صادر شد- از اسناد شاخص و تاريخي مرتبط 
با اين رويداد بزرگ به شمار مي رود. اين بيانيه بليغ، 
عاوه بر اطاع رس��اني به ملت ايران ب��ر بنياد اخبار 
واصل شده به نوفل لوش��اتو، شرايط كان انقاب را 
مورد تحليل قرار داده و اهداف پيش روي آن را تبيين 
نموده است. در اين بخش از مقال، مروري بر برخي 
بخش هاي اين خطاب تاريخي بهنگام به نظر مي آيد: 
»بار ديگر شاه با دس��تور حكومت نظامى در تهران 
و س��اير شهرس��تان هاى بزرگ ايران، ثابت كرد كه 
پايگاهى در ميان ملت ندارد. اعام حكومت نظامى 
در محيطى آرام- به اقرار راديو و مطبوعات ايران كه 
راهپيمايى با كمال آرامش در آن انجام مى گرفت- نه 
تنها قانونى نيس��ت بلكه جرم است و دستوردهنده 
آن مجرم. ش��اه براى به رگبار بستن مردم بى دفاع و 
مظلوم هيچ بهانه اى را بهتر از حكومت نظامى نديد. 
روزهاى اخير، تهران و س��اير شهرس��تان هاى مهم 
ايران ب��راى اظهار مظلومي��ت و مخالفت با مجرمى 
كه 35 سال بر مقدرات آنان س��لطه دارد و جنايات 
و خيانت هاى او در كشور و مخالفت هاى او با قانون 
اساسى واضح است، شاهد راهپيمايي هاى آرام بود. 
اظهار مخالفت با مجرمى كه تمام هستى ملت را به 
باد داده است، از طرف كس��انى بود كه در حد عالى 
شعور سياسى و دينى بودند به طورى كه حاضر شدند 
ارتش را گلباران كنند ولى دولت آشتى ملى، آنان را 
به عنوان شعار برخاف قانون اساسى، محكوم كرد و 
حال آنكه شعار آنان بر ضد قانون اساسى شكن- يعنى 
شاه- بود. شعار بر ضد رژيم تحميلى غيرقانونى بود، 
اظهار مظلوميت بود ولى واقعيت اين اس��ت كه شاه 
مى خواهد انتقام خود را از مل��ت بى دفاع بگيرد و با 
صحنه سازي هاى مبتذل، ملت بى دفاع را به مسلسل 
ببندد و نفس ها را به خيال باطل خودش در س��ينه 
خفه گرداند ولى ديگر دير شده است و ملت مظلوم 
و بيدار ايران آگاه ش��ده اند. من هنوز اطاع دقيقى 
از كش��تگان و مجروحان در سراسر ايران ندارم ولى 
خبرگزاري ها تعداد كش��تگان را صدها نفر گزارش 
داده اند و خبرهايى از ايران، اين  تعداد را بيش از هزار 
نفر مى گويند. اكنون بر ملت ش��جاع ايران است كه 
به هر ترتيبى كه ممكن است به مجروحان بيشمار 
خود، خون، دوا و غذا برس��اند و از ه��ر گونه كمك 
مالى دريغ ننمايد. چهره ايران امروز گلگون اس��ت 
و دالورى و نشاط در تمام اماكن به چشم مى خورد. 
آرى اين چنين اس��ت راه امير مؤمنان على و سرور 
شهيدان امام حسين. اى كاش خمينى در ميان شما 
بود و در كنار شما در جبهه دفاع براى خداى تعالى 
كشته مى ش��د. ملت ايران! مطمئن باشيد كه دير يا 
زود پيروزى از آن شماست. ش��اه با حكومت آشتى 
ملى مى خواهد روحانيت ش��ريف ايران و سياسيون 

محترم را در كشتار خود سهيم گرداند ولى فريب او 
يطاِن كاَن َضعيفا.  خيلى زود برما گرديد. انَّ كيَد الشَّ
جهان بايد بداند كه اين است فضاى باز سياسى ايران! 
و اين است رژيم دموكراسى شاه! و اين است عمل به 
دين مبين اسام در منطق شاه و دولت او! اكنون به 
بهانه هاى پوچ دست به حبس و تبعيد تازه زده اند و 
مى زنند. بايد علما و روشنفكران ملت در زير چكمه 
دژخيمان ُخرد شوند تا كس��ى خيال آزادى به خود 
راه ندهد. ش��ما اى ملت محترم اي��ران، كه تصميم 
گرفته ايد خود را از ش��ّر رژيم ش��اه خاص گردانيد 
و در رفراندومى كه در س��وم و چهارم شوال در برابر 
ناظران سراسر جهان انجام داديد به دنيا نشان داديد 
كه رژيم شاه جايى براى خود در ايران ندارد- چنانچه 
در روزنامه هاى خارجى هم منعكس گرديد. مطمئن 
باشيد كه هيچ قدرتى نمى تواند با شما كه بيداريد و 
به پا خاسته ايد روبه رو ش��ود. ارتش وطنخواه ايران! 
شما ديديد كه ملت با شما دوست و شما را گلباران 
مى كن��د و مى دانيد كه اين چپاولگ��ران براى ادامه 
ستمگرى، شما را آلت قتل برادران خود قرار داده اند، 
به ديگر برادران ارتش��ى خود كه شاه را رها كرده اند 
و در پش��تيبانى مردم، به دش��من حمله نموده اند 
بپيونديد، و به پا خيزيد و نگذاريد ملت شما نابود و 
برادران و خواهران شما به خاك و خون كشيده شوند. 
نام خود را در تاريخ كه به سود ملت ايران به راه خود 
ادامه مى دهد، هر چه زودتر ثبت كنيد و ريشه خيانت 

و ظلم را بكنيد«. 
  آيت اهلل خامنه اي: در آن روز نقاب از نقشه 

دشمن افتاد!
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر انقاب اسامي- كه 
به گاه فاجعه 17 ش��هريور در تبعيدگاه جيرفت به 

س��ر مي بردند- از مدت ها پيش از آن، در انديش��ه 
آگاهي رس��اني درباره ترفندي بودند كه رژيم ش��اه 
براي ايجاد اختاف ميان طيف هاي مختلف مبارزان 
به كار گرفته بود. از ديدگاه ايشان اين فاجعه بزرگ 
موجب شد كه نقشه س��اواك خنثي شود و ماهيت 
سفاك و خونريز بر همگان عيان گردد. رهبر انقاب 
در اين باره چنين گفته اند: »از روز هفدهم شهريور 
س��ال 1357 خاطره اي در ذهن دارم. قبل از آن كه 
اين حادثه  خونبار در تهران اتفاق بيفتد، سياس��ت 
رژيم ستمش��اهي به دنبال اين بود كه مبارزان و به 
تبع آن مل��ت ايران را، به تندرو و كن��درو، افراطي و 
معتدل تقس��يم كند. اين، نكته  خيلي قابل توجهي 
اس��ت كه امروز مثل آيينه اي، هم��ه عبرت ها را به 
ما درس مي دهد. كس��ي كه روزنامه ه��اي آن وقت 
و اظهارات مس��ئوالن رژيم ستمش��اهي را مطالعه 
مي كرد، مي فهميد كه اينها مي خواهند كس��اني را 
كه در مقابل آنها هس��تند و مبارزه مي كنند، از هم 
جدا كنند. ع��ده اي را كه طرف��داران و عاقه مندان 
مخلص امام بودند و راه امام را علناً اظهار مي كردند، 
به عنوان تندرو و افراطي و متعصب معرفي مي كردند. 
در مقابل اينها هم، بعضي از كساني را كه عاقه مند 
به مبارزه بودند ولي خيلي جدي در آن راه نبودند، يا 
جدي بودند، ولي دستگاه آن طور خيال مي كرد اينها 
جديتي ندارند، به عنوان افرادي كه معتدلند و با اينها 
مي ش��ود مذاكره و صحبت كرد، معرفي مي كردند. 
من در آن روز اين احس��اس خطر را كردم. آن زمان 
من در جيرفت تبعيد بودم. ش��ايد روز چهاردهم يا 
پانزدهم ش��هريور بود. به يكي از آقايان معروف كه 
در قم بود، نامه اي نوش��تم و اين سياس��ت رژيم را 
براي آن آقا تش��ريح كردم و گفتم اينها با اين تدبيِر 
خباثت آميز مي خواهند بهانه اي براي سختگيري بر 
مخلصان و عشاق امام بزرگوار به دست آورند و شما 
را بدون اين كه خودتان بخواهيد، در مقابل آنها قرار 
دهند! اين نامه را نوشته بودم اما هنوز نفرستاده بودم. 
روز شنبه هجدهم شهريور بود كه راديو و روزنامه ها، 
خبر كشتار هفدهم شهريور را پخش كردند. فرداي 
آن روز، ما در جيرفت از اين قضيه مطلع شديم. من 
برداشتم در حاش��يه  آن نامه براي آن آقا نوشتم كه: 
باش تا صبح دولتش بدمد، كاين هنوز از نتايج سحر 
اس��ت. آن نامه را به وسيله  مس��افر، براي آن آقاي 
محترم فرستادم. آنها ش��روع كردند سختگيري ها 
را عليه مبارزان و انقابيون حقيقي راه انداختن كه 

نمونه اش كشتار هفدهم شهريور بود«. 
  آيت اهلل نوري: سربازان اسرائيلي در كشتار 

17 شهريور شركت داشتند!
محفل تفسيري زنده ياد آيت اهلل عامه يحيي نوري 
در ميدان شهداي تهران )ژاله س��ابق(، از ديرباز در 
روزهاي جمعه برقرار بود. بسياري بر آنند كه حضور 
بخش هايي از تظاهركنندگان در ميدان شهدا در روز 
جمعه 17 شهريور، براي استماع سخنان آن مرحوم 
بوده است. مردمي كه معموالً به اخبار راديوي رژيم 
شاه گوش نمي دادند و از حكومت نظامي نيز بي اطاع 
بودند، از آغازين ساعات بامداد به سوي ميدان شهدا 
روانه ش��دند و پس از اندك زماني، جمعيتي بزرگ 
در اين منطقه گرد آمد. آيت اهلل نوري در نقل وقايع 
آن روز چنين روايت كرده است: »از سال  ها پيش از 
آن دوره، ما س��عى مى كرديم تمام ابعاد اس��ام را به 
جوانان بياموزيم و به همين خاطر در جنب حسينيه 
فاطميون، مجمع معارف اس��امى را داير كرديم كه 
در آن، كاس هاى اسام شناسى و معارف اسامى را 
تدريس مى كرديم. از شب 23 ماه رمضان سال 1357، 
اين كاس  ها را ادامه داديم تا اينكه در شب 28، رژيم 
به آن اقدام پليد دست زد و خاك اره آغشته به بنزين 
زير پاى حاضران در مجلس- كه در حال بازگش��ت 

پيام تاريخي و پرمضمون امام خميني 
رهبر كبير انقاب- كله به فاصله يك 
روز پلس از فاجعه 17 شلهريور صادر 
شد- از اسناد شاخص و تاريخي مرتبط 
با اين رويداد بزرگ به شلمار مي رود. 
اين بيانيه بليغ، عاوه بر اطاع رساني 
به ملت ايران بر بنياد اخبار واصل شده 
به نوفل لوشاتو، شلرايط كان انقاب 
را ملورد تحليلل قلرار داده و اهداف 
پيلش روي آن را تبيين نموده اسلت
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روايت ها و تحليل هايي در باب زمينه ها و پيامدهاي فاجعه 17 شهريور 1357

 گلوله سربازان اسرائيلي
 و مردمي كه استقالل مي خواستند 
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  شاهد توحيدي
چن��د ده��ه پي��ش و 
در چني��ن روزهاي��ي، 
دس��تگاه هاي امنيت��ي 
نظام جمهوري اسامي، 
رص��د رفتاره��اي باند 
مهدي هاش��مي معدوم 
را در دستور كار خويش 

قرار دادند.
 پيگيري اي��ن پرونده با 
ورود رهبر كبير انقاب 
و تأكي��د بر ادام��ه قاطع اي��ن مس��ير، نهايتاً به 
دستگيري، محاكمه و اعدام سركرده اين جريان 
انجاميد. اين داستان به دليل اهميتي كه در تاريخ 
انقاب و نظام اس��امي دارد، درخ��ور بازخواني 
است و اثري نيز كه هم اينك به حضورتان معرفي 
مي ش��ود، درباره اين موضوع به نگارش درآمده 
است. مركز اسناد انقاب اسامي به عنوان ناشر 

اين پژوهش در ديباچه آن آورده است: 
»داس��تان نفاق و دسيس��ه داخل، از شايع ترين 
جريان هاي اجتماعي مواجهه با جامعه اسامي، از 
صدر اسام تاكنون بوده است. پيامبر اكرم)ص(، 
به خص��وص پس از تش��كيل حكوم��ت مدينه و 
تثبي��ت قدرت سياس��ي، با ش��ماري از مدعيان 
پي��روي و اطاعت، ام��ا توطئه گر دس��ت و پنجه 

نرم كردند.
 در دوران حكومت كوتاه اما پربار حضرت علي)ع( 
و نيز س��يره ائمه اطهار-عليهم السام- نيز، اين 
پديده، باعث مي شد تا ادبيات و منظمه مفاهيم 
خاصي درباره نفاق، عائم، آثار و جزئيات آن در 
قول و فعل آن رهبران الهي، شكل گيرد كه تا به 
امروز -البت��ه در صورت توجه، تعمق و تأس��ي- 
راهگش��اي نهضت هاي اس��امي و محور اصلي 
در آسيب شناسي آنهاس��ت. از دريچه اي ديگر، 
بررسي حكايت ريزش ها و رويش ها، در هر نهضت 
و مبارزه حق جويانه، از بهترين طريق ش��ناخت 

واقعي��ات آن حركت مي باش��د. ماج��راي گروه 
منحرف مهدي هاشمي، ازجمله اتفاقات پردامنه 
پس از پيروزي انقاب اسامي است كه صرفنظر 
از سابقه پيش از انقاب آن، حدود هشت سال در 
فراز و نش��يب و متن حوادث انقاب قرار داشت. 
مهدي هاش��مي كه خود را از مبارزين پيش��تاز 
نهضت مي پنداشت، در مس��ير فتنه خيز پس از 
تشكيل حكومت اس��امي، )و پيش از آن( دچار 
لغزش هاي فاحش و انحرافات عميقي شد كه از 

دو منظر عبرت انگيز و درس آموز است. 
 نخس��ت به علت عوامل، انگيزه ها و علل اين نوع 
برخورد ب��ا نظام، انقاب و حتي اس��ام و دوم به 
دليل تأثيرات مخرب و منفي تحركات و اقداماتي 
كه همه، به ن��ام حق اما به كام نف��اق و دورويي، 
روي مي داد.  ازجمله عناوين مربوط به نكته اول 
مي توان به بحث افراط و عدم اتخاذ موضع حق و 
عدل در عين دغدغه مندي بيش از حد نس��بت 
به انقاب و اسام اش��اره كرد كه خود از تأثيرات 
عدم ارتباط وي با مراجع و منافع اصيل اسامي 
و نيز انحراف از مس��ير روحانيت شيعه و رهبري 
ولي فقيه زم��ان، حضرت امام)ره( مي باش��د. از 
تأثيرات مخرب اين انديش��ه و گروه نيز مي توان 
به مشغول داشتن ظرفيت محدود نظام اسامي 
–درحالي كه با تهاجم نظامي دش��من هم مواجه 
بود- به درگيري ها و اختافات داخلي در سطح 
خ��رد و كان كه توس��ط همين گ��روه طراحي 
مي شد، اش��اره كرد يا به تخريب نگرش و موضع 
مردم و روحانيون نسبت به امام و انقاب در برخي 
از ش��هرها و مناطق كش��ور كه اعم��ال افراطي، 
خودس��رانه و خش��ونت انگيز اين گروه به اس��م 
نظام و اسام، موجب قتل، ضرب و شتم و ايذاي 

شهروندان مي شد. 
به هرحال، اين حكايت و اين پرونده، بس طوالني 
و حجيم اس��ت، اما اين اثر تاش دارد تا خواننده 
جوان خود را ب��ا اجمالي از آنچه رخ داده اس��ت 
آشنا سازد. مركز اسناد انقاب اسامي اميد دارد 
با انتش��ار اين كتاب گامي به جلو در راه شناخت 
زواياي متعدد تاريخ و فرهنگ انقاب اس��امي 

برداشته باشد.«

 آغاز و انجام مهدي هاشمي معدوم
 در آينه »داستان يك مرداب«

آميزه نفاق و ترور

به خانه بودن��د - ريخت و در حين ف��رار و پرهيز 
از آتش، آنان را به گلوله بست كه چند تن شهيد 
شدند. آنان اولين ش��هداى ميدان شهدا هستند. 
اين بود كه در روز س��ى ام اعام كرديم: نماز عيد 
فطر را كه قبًا قرار بود در ميدان وثوق اقامه شود، 
در ميدان شهدا اقامه خواهيم كرد و تذكر داديم 
كه هيچ كس حق ندارد از اين كار جلوگيرى كند 
زيرا وقتى براى مهمانان ش��اه، چندين خيابان را 
قرق مى كنند، ملت��ى كه اي��ن خيابان  ها متعلق 
به خودشان اس��ت، به طور طبيعى حق خواهند 
داشت چند ساعتى، عبادت خود را در بستر اين 
خيابان  ها برقرار كنند. نماز برگزار شد و بعضى از 
خبرگزارى  ها مخابره كردند و در روزنامه كيهان 
دو  شنبه 14 شهريور نوشته شد: حدود 400هزار 
نفر در ميدان ش��هدا نماز عيد فطر را اقامه كردند 
و آن روز در قطعنامه اى روى چند مس��ئله تأكيد 

كرديم كه اهم آنان چنين بود:
 1- دولت شريف امامى غيرقانونى است؛ همچنين 

مصوبات مجلسين در سال هاى گذشته،
2- جامعه روحانيت و مردم ايران به چيزى كمتر از 

تحقق حكومت اسامى رضايت نخواهند داد.
آن روز به رژيم دولت غيرقانونى اعام كرديم اگر 
مى خواهي��د آراى عمومى را ببيني��د، من بدون 
كمك علماى ديگ��ر، مى توانم هر جاى تهران كه 
بخواهيد، 7ميليون نفر را جمع كنم تا چه رس��د 
به فرمان امام خمينى و ادامه دادم پنج   شنبه 16 
شهريور، روز راهپيمايى آرام و تظاهرات است كه 

مردم در آن شركت خواهند كرد.
 راهپيماي��ي روز 16 ش��هريور 1357، از ناحيه 
مقام هاي روحانيت مبارز دوستان ايشان ترتيب 
داده شده بود ولي چون به صورت دعوتنامه مخفي 
انجام مي شد، بزرگ ترين مركزي كه مي توانست 
اين دع��وت را تجلي بدهد و تأكي��دي هم بر آن 
داشته باش��د، مجالس ما بود كه از طرف من در 
نماز عيد فطر اعام شد. حتي در بازداشت بنده 
هم، ايادي رژيم با استناد به كيهان اينترنشنال، 
مرا متهم به راهپيمايي پنج شنبه كردند و ساواك 
مدعي بود كه تأكيد بر اين راهپيمايي، از جانب 
من بوده است. البته بايد اشاره كنم كه تهديداتي 
از جانب دولت و مقامات شده بود كه قم و بعضي از 
مراجع تقليد را وادار كرد اعاميه بدهند كه چون 
دولت در نظر دارد به كشتار بي رحمانه اي دست 
بزند، از اين جهت مردم از راهپيمايي پرهيز كنند 
و حتي مصاحبه اي را جرايد از آنان منتشر كردند 
كه روز پنج شنبه راهپيمايي نيست و از زبان من 
ه��م در راديو و تلويزيون منتش��ر كردند كه من 
آنان را به تكذيب اين خبر وادار و اعام كردم اين 
دعوت به قوت خود باقي است. اين مسئله باعث 
شده بود پس از دستگيري من، حتي به بعضي از 
آقايان مراجعي كه براي استخاص من و مقامات 
ديگر تاش مي كردند اين گونه جواب داده شود 
كه در مورد ش��خص من ش��اه تصميم گرفته و 
اين مس��ئله به آنان مربوط نيست! به  هيچ  وجه 
ما تصور نمي كرديم دولت به اين زودي در فردا 
صبح، بدون مقدمه در 12 شهر حكومت نظامي 
اعام كند؛ ثانياً اينكه تا زماني كه ما اجتماعات 
را كنترل مي كرديم، حادثه اي به وقوع نپيوسته 
بود و ما قبل از آن، اجتماعات 300 و 500 هزار 
نفري تشكيل مي داديم و اين اجتماعات با آرامش 
تمام برگزار مي شد. ما شروع كننده و مجال دهنده 
نبوديم، دولت ب��ود كه اين كار را ك��رد. به بنده 
ساعت6:30 صبح جمعه 17 ش��هريور، با تلفن 
خبر دادند كه در 12 شهر حكومت نظامي اعام 
ش��ده و من بي درنگ، انتظامات و اف��راد خود را 
بسيج كردم؛ چون جلسات صبح جمعه ما 8:30 
شروع مي ش��د و مردم ساعت 7 جمع مي شدند. 
از طرف من اعاميه اي تهيه شد به اين مضمون: 
دولت غيرقانوني براي 12 شهر حكومت نظامي 
اعام كرده و دولت در نظر دارد توطئه اي را پياده 
كند و امروز تا اط��اع ثانوي، جلس��ه جمعه ها 
برقرار نيست و مردم متفرق شوند... و اين امر تا 
ساعت 10 صبح مرتب اعام مي شد. با اين  همه 
گروه هاي انبوه مردم از اطراف، به س��وي ميدان 
ش��هدا در حركت بودند و اطراف خانه و مدرسه 
من، از طرف نيروهاي نظامي محاصره شده بود 
و بيرون رفتن من به  هيچ  وجه ميس��ر نبود. در 
ساعت 8:30 صبح بود كه عده اي به ميدان شهدا 
رس��يدند و در همين لحظه نيروهاي نظامي از 
اطراف آنها را محاصره كردند. آنها در اين يورش، 
كليه مقدمات يك كش��تار را فراهم كرده بودند 
و حتي سربازان اس��رائيلي نيز در كشتار حضور 
داشتند. افراد ما سربازاني را ديده بودند كه به زبان 
انگليسي و زبان هاي خارجي صحبت مي كردند. 

در اين موقع اطرافيان ما، از جانب بنده پيام هايي 
را مي بردند و در ميدان براي مردم مي خواندند و 
اعام مي كردند دستگاه در نظر دارد يك كشتار 
انجام دهد. جالب اينجاست كه در اين يورش، به  
هيچ  وجه از ماشين هاي آب پاش و گاز  اشك آور 
يا اخطار قبلي به مردم اس��تفاده نك��رده بودند 
تا مردم متفرق ش��وند، بلكه به محض مشاهده 
مردم، به كشتار آنها اقدام كردند. در حين كشتار 
شايع ش��ده بود كه بنده را هم كشته اند و اين بر 
هيجان مردم افزوده بود. مردم مرتب به منزل من 
تلفن مي كردند و من گاهي پش��ت تلفن حاضر 
مي شدم و مي گفتم شايعه دروغ است و من سالم 
هستم! دوس��تان ما مرتب مجروحان و كشته ها 
را به بيمارس��تان هاي اطراف حم��ل مي كردند. 
به  هر حال در اين روز- كه رژيم در نظر داش��ت 
حركت مردم را به عنوان شورش هاي موضعي و 
پراكنده معرفي كند- يك انقاب و قيام مردمي 
صورت گرفت و ماجرا از آن حالت اصاح طلبانه 
و طلب اجراي قانون اساس��ي خارج شد و مردم 
كًا خواستار اس��تقرار حكومت اسامي شدند و 
كل قانون اساس��ي را نفي كردند. همان طور كه 
عرض كردم، ع��ده اي از دوس��تان و اصحاب ما 
كه در صحنه بودند مشاهده كرده بودند عده اي 
از س��ربازان به زبان هاي خارج��ي، به خصوص 
انگليسي صحبت مي كردند و عده اي نيز- كه ما 
به درستي آنها اعتماد داريم- مي گويند عده اي 
از س��ربازان را ديده اند كه ش��بيه اس��رائيلي ها 
بوده اند و از نظر ما شركت اسرائيلي ها در كشتار 
17 شهريور قطعي به نظر مي رسد. حدود ساعت 
11 صبح بود كه افراد گارد و سربازان و ساواكي ها 
خانه مرا محاص��ره كردند و به اقدامات بس��يار 

خشني دست زدند«. 
  عباس ملكي: تصميم گرفتم به هر قيمتي 

كه شده از آن صحنه عكس بگيرم!
تصوير استاد عباس ملكي )از عكاسان شاخص 
و نامدار انق��اب( از تلي از پيكرهاي ش��هداي 
17 شهريور- كه در برابر كارخانه برِق و در كف 
خياب��ان غنوده اند- در زمره مع��دود تصاويري 
است كه از اين واقعه تاريخي برجاي مانده است. 
هرچند سانس��ور تحميلي بر مطبوعات، در آن 
دوره اجازه انتشار اين تصوير را نداد و اين سند 
تاريخي پ��س از پيروزي انقاب اس��امي و در 
آغازين س��الگرد فاجعه 17 شهريور در نشريات 
به چاپ رسيد، اما مش��اهدات اين تصويربردار 
نامدار از وقايع آن روز، شنيدني به نظر مي رسد: 
»صبح 17 ش��هريور بود كه متوج��ه حكومت 
نظامي تهران ش��دم. من آمدم كيهان. ديگر به 
من اطمينان داشتند و گفتند برو ميدان ژاله كه 
نيروها آنجا مستقر هس��تند، سريع عكس بگير 
و بيا. من خودم را تا ميدان بهارس��تان رساندم 
و از آنجا به بعد، ديگر نگذاش��تند ماش��ين جلو 
برود و پياده رفتم. نرسيده به ميدان، ديدم يك 
نفربر ايستاده و فهميدم كه يك پيش بيني هايي 
كرده ان��د. وارد ميدان كه ش��دم، ديدم از طرف 
ميدان امام حسين، خبري نيست ولي از طرف 
خيابان پي��روزي، يك عده اي دارن��د مي آيند. 
درخيابان پيروزي آتشي هم روشن كرده بودند. 
من به اطراف نگاهي انداخت��م و از يك درخت 
رفتم باال كه از آنج��ا عكس بگيرم ك��ه يكي از 
پاسبان ها گفت مرد حسابي! تير هوايي كه بزنند 
كارت ساخته است. بيا پايين! من چند تا عكس از 
جمعيت گرفتم و با عجله آمدم پايين و ديدم كه 
جمعيت از سه طرف ميدان پر شد ولي از طرفي 
كه من بودم، يعني از طرف ميدان بهارس��تان، 
خبري نبود. عده كمي كنار شهرداري ايستاده 
بودند. يك س��رگردي آنجا بود، پش��ت بيسيم 
گفت ما اينجا فقط 60 نفر نيرو داريم و اگر اينها 
بخواهند جلو بيايند، ما را پ��رس مي كنند. چه 
دس��تور مي دهيد؟ چه كنيم؟ از پش��ت بيسيم 
گفتند نيروه��اي كمكي مي فرس��تند. من در 
اطراف مي چرخيدم و از مردم كه شعار مي دادند 
عكس مي گرفتم كه يكهو ديدم تيراندازي شروع 
شد. من ديدم كه حتي يك نفر عكاس هم وسط 
ميدان نمانده و تصميم گرفتم به هر قيمتي كه 
شده از آن صحنه عكس بگيرم. سريع خودم را 
گوشه اي كشيدم و از تمام آن صحنه ها، عكس 
گرفتم. در ميدان، جلوي اداره برق، نيروي كمكي 
پياده ش��د. نيروها از طرف ميدان امام حسين 
آمده و م��ردم را محاصره كرده بودن��د. نيروي 
آماده داشتند. بيشتر مي گفتند كه تيراندازي از 
باال شايعه است، به هر حال وقتي تيراندازي در 
ميدان تمام ش��د، من از ميدان خالي هم عكس 
گرفتم. مردم فرار كرده و نيروها هم رفته بودند. 
تازه وقتي مي خواستم بروم، آن افسري كه گفتم 
سرش خلوت شده بود و دستور داد كه مرا بگيرند 
و به سرباز گفت اين فان فان شده را زود بگير! 
و يك دشنام اساس��ي هم به ما داد. سرباز تعلل 
كرد تا من توانستم فرار كنم. افسر دستور داد كه 
بزنش! و سرباز، باز وقت كشي كرد تا خاصه من 
از معركه دررفتم و رفتم بين جمعيت و خودم را 
از ديد آنها پنهان كردم. آن روزها سه تومن پول 
زيادي بود. به يك تاكسي گفتم سي تومن بگير 
و مرا ببر! خاصه عكس ها را رس��اندم كيهان و 
استادم آقاي پرتوي، فيلم ها را گرفتند و خودشان 
بردند كه چاپ كنند. بعد كه عكس ها را آوردند 
و كف عكاسي پخش كردند، هركس عكس ها را 
ديد، گريه كرد! بعد آقاي هاشمي خبرنگار كيهان 
گفت تو اينجا نمان، چون قطعا مأموران حكومت 
نظامي دنبالت مي گردند. من ديگر نفهميدم آن 
عكس ها چه شد تا سال 58 يكي از آنها را در زن 
روز چاپ كردند و از من خواستند صحبتي بكنم 
و بعد هم در روزنامه كيهان عكسي چاپ شد و به 

تدريج عكس ها از يك جاهايي ظاهر شدند«. 

    مهدی هاشمی معدوم 
در حاشيه محاكمه در دادگاه

عبلاس ملكلی: ملن در اطلراف 
مي چرخيلدم و از ملردم كه شلعار 
مي دادند عكلس مي گرفتم كه يكهو 
ديدم تيراندازي شروع شد. من ديدم 
كه حتي يلك نفر عكاس هم وسلط 
ميدان نمانده و تصميم گرفتم به هر 
قيمتي كه شلده از آن صحنه عكس 
بگيرم. سلريع خلودم را گوشله اي 
كشليدم و از تملام آن صحنه هلا، 
عكلس گرفتلم. در ميلدان، جلوي 
اداره برق، نيروي كمكي پياده شلد. 
نيروهلا از طرف ميدان امام حسلين 
آمده و مردم را محاصره كرده بودند...
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