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قيام 19 دی 1356 قم

توران منصوری1 
چکيده

با شهادت حاج سيد مصطفی خمينی در اول آبان 1356، و برپايی مراسم بزرگداشت 
به منظور شهادت ايشان، تمام ايران غرق در ماتم شد. سخنرانان مجالس با بزرگداشت 
ياد و مبارزات حاج سيد مصطفی به تجليل از مقام و شخصيت امام خمينی پرداختند و 
لبه تيز حمات خود را متوجه حكومت پهلوی ساختند. رژيم پس از اينكه متوجه شد 
در محاسباتش مرتكب اشتباه ش��ده و به طريقی زمينه مطرح شدن هر چه بيشتر نام 
امام خمينی را فراهم ساخته اس��ت اقدام به درج مقاله ای توهين آميز نسبت به ايشان 
در صفحه هفت روزنامه اطاعات در 17دی 1356 كه مصادف با سالگرد جشن كشف 

حجاب بود، كرد.
مقاله پيش رو با بهره گي��ري از منابع معتب��ر تاريخي از جمله كتب و اس��ناد و روش 
توصيفی- تحليلی در تاش برای بررس��ی چگونگی اين قيام، ت��داوم و تأثير آن و اقدام 
رژيم پهلوی در سركوب آن است؛ آيا حكومت با پيش زمينه قبلی دست به كشتار مردم 

1. كارشناس ارشد تاريخ انقاب اسامی 
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در قيام 19دی زد يا خير؟
در نتيجه اين مطالعات، چنين می توان نتيجه گرفت كه حكومت پهلوی جهت مقابله 
با امام خمينی دست به انتشار مقاله ای عليه ايشان زد كه منجر به قيامی عمومی عليه 
رژيم شد. با توجه به حمايتی كه دولت امريكا از شاه نمود، حكومت دست به كشتار مردم 
زد كه بلكه آنها را سركوب كند اما برخاف تصور رژيم، قيام 19دی، سرسلسله قيام های 

متوالی مردم عليه رژيم شد كه تداوم آن منجر به پيروزی انقاب اسامی شد.
کليدواژه ها: انقاب اسامی، قيام 19دی، روزنامه اطاعات، تظاهرات مردمی. 

مقدمه 
رژيم های ديكتاتوری به دليل ماهيت استبدادی كه دارند برای ادامه حيات همواره در 
برابر حركت های مردمی كه عليه سياست ها و ساختار ظالمانه آنها شكل می گيرد دست 
به سركوب و خون ريزی می زنند و اصوالً حربه خون ريزی، خاص حكومت های طاغوتی 
است. حكومت پهلوی اول و دوم نيز از اين امر مستثنی نبودند چنانچه در دوره رضاشاه 
برای مثال با سركوب قيام مسجد گوهرشاد در 20تير 1314، و در دوره پهلوی دوم نيز 
فاجعه خونين فيضيه و سركوب مردمی در قيام 15خرداد 1342 را شاهد هستيم. در اين 
جريانات حكومت درصدد بود با به راه انداختن جوی خون، مردم را از ادامه راه حق طلبی 
باز نگه دارد اما در نهايت اين س��ركوبی ها، به جای اينكه سد حركت های مردمی باشد؛ 
آنها را در راه ايجاد حكومت عدالت خواه مصمم تر كرد كه در نهايت منجر به پيروزی حق 

بر باطل گشت.
در توضيح بيش��تر بايد گفت در جريان قيام مسجد گوهرشاد، رضاش��اه پس از آنكه 
سياس��ت نوس��ازی را در زمينه های اداری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه 
قرار داد به ضديت با دين پرداخت و در اين راس��تا دست به اجرای اقداماتی چون قانون 
متحدالشكل كردن لباس در سال 1307، قانون استفاده از كاه شاپو در فروردين 1314 1 
و در نهايت كش��ف حجاب در 17دی 1314 زد. اين اقدامات واكنش های زياد طبقات 
مختلف مردم را به همراه داشت. در اين راس��تا آيت ال سيد حسين قمی در مخالفت با 
اقدامات رضاش��اه، تصميم به رفتن به تهران و ماقات با شاه گرفت. اما ايشان در تهران 
مورد آزار و اذيت مأموران دولتی قرار گرفت.2 اين امر نگرانی مردم مش��هد را به دنبال 

1. داود قاسم پور، قيام مسجد گوهرشاد به روايت اسناد، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1386، ص32-34. 
2. همان، ص38-44. 
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داش��ت. از اين رو در اعتراض به اقدامات خاف ش��رع حكومت، مردم مشهد با هدايت 
رهبران دينی در مسجد گوهرشاد تحصن كردند. با رسيدن اخبار مشهد به حكومت، از 
مركز دستور سركوب آن داده شد. علی اصغر حكمت- وزير معارف و اوقاف وقت- درباره 

صدور حمله سركوب به متحصنين مسجد گوهرشاد چنين می نويسد:
شاه به محض رسيدن گزارش بست نشينی مردم در حرم امام رضا)ع(، 
به مأمورين نظامی مش��هد امر تصريح كردند كه اگر ت��ا فردا صبح آن 
جماعت جاهل و اغواش��ده را متفرق نكنند هر آينه به باالترين مجازات 

نظامی گرفتار خواهند شد.1 
از اين رو لحظاتی مانده به اذان صبح در تاريخ 12ربيع الثانی 1345 مطابق با 20 تيرماه 
1314 مأموران دولتی اولين تير را شليك كردند؛ سربازان ديگر كه صدای اين تير را به 
منزله دستور حمله پنداشتند، شروع به تيراندازی و حمله به مردم كردند.2 در مورد آمار 
ش��هدا خبرهای متفاوتی وجود دارد؛ محمدعلی اردبيلی از حاضران در اين روز چنين 
می گويد: »آنها مردم را درو می كردند و اصًا راه فرار نبود. جلوی ما را می گرفتند و بنای 

آنها كشتن همه ما بود.«3 به اين ترتيب حكومت، مردم را به خاك و خون كشاند. 
اين حركت های س��ركوبگرانه در دوره پهلوی دوم نيز ادامه يافت كه نمونه آن فاجعه 
خونين مدرسه فيضيه و سركوب قيام 15خرداد 1342 است. رويارويی روحانيت با رژيم 
پهلوی در روزهای آخر س��ال 1341 به جاهای باريكی كشيده شد. شاه در سخنانی در 
23اسفند در پايگاه وحدتی دزفول بار ديگر سخنان اهانت آميزی عليه روحانيان به كار 
برد. از اين رو در اواخر اسفندماه، امام خمينی در نشستی با روحانيان قم پيشنهاد كرد 
عيد نوروز از سوی علمای قم و ديگر ش��هرها عزا اعام شود و به دنبال آن اعاميه ای در 
اين زمينه صادر كردن��د كه دربردارنده اين عنوان بود: »روحانيت امس��ال عيد ندارد.« 
متقابًا حكومت در مخالفت با جامعه روحانيت در روز دوم فروردين 1342 كه مصادف 
با 25شوال و سالروز شهادت امام جعفر صادق)ع( بود از طريق ماشين های شركت واحد، 
نيروهای خود را در ميدان آستانه، مقابل مدرسه فيضيه پياده كرد و محوطه آنجا را مورد 
محاصره قرار داد و به طلبه ها و حاضران جمع هجوم بردند و شروع به آتش زدن كتاب ها 

1. علی اصغر حكمت، سی خاطره فرخنده از عصر پهلوی، تهران، پارسی، 2535ش، ص210. 
2. مسعود كوهستانی نژاد، واقعه خراسان، تهران، حوزه هنری، 1375، ص140؛ داود قاسم پور، همان، ص71-72. 

3. سينا واحد، واقعه مسجد گوهرشاد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 1364، ص262. 
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و كتك زدن طاب كردند و در نتيجه تعدادی كشته و زخمی شدند.1 با فرا رسيدن محرم 
1383ق/1342 ش، سير مبارزات مردم عليه حكومت پهلوی و اقدامات ضد دينی آن 
ابعاد گسترده ای يافت. امام خمينی نيز از سخنرانان مذهبی خواست تا مراسم محرم را 
با شكوه هر چه بيش��تر برگزار كنند و خيانات رژيم را برما كنند و خطراتی كه متوجه 
اسام و مسلمين می شود را بيان دارند. به اين ترتيب هيئت های عزاداری در اشعارشان 
به مسائل سياسی پرداختند و مصيبت های وارده بر اسام و مس��لمين را يادآوری و از 
اسراييل و عمال آن اظهار تنفر كردند. از اين رو روزهای تاسوعا و عاشورای حسينی به 
تظاهرات مردم عليه حكومت پهلوی تبديل ش��د. امام خمينی در ادامه مبارزه با رژيم 
پهلوی در 13خرداد 1342 مصادف با عاشورای حسينی در مدرسه فيضيه به سخنرانی 
پرداخت و حكومت شاه را با حكومت يزيد مقايس��ه كرد كه هدف هر دوی آنها نابودی 
اسام است و در ادامه ش��اه را به عبرت از پدرش دعوت كرد. در نتيجه رژيم در مقابله با 
امام در شب 12محرم 1383 مطابق با 15خرداد 1342، ايشان را دستگير و به پادگان 
عشرت آباد تهران منتقل كرد. با انتشار خبر دستگيری امام خمينی، مردم قم با حركت 
به سوی حرم حضرت معصومه)ع( و سردادن ش��عار »يا مرگ يا خمينی« به تظاهرات 
پرداختند كه با مقابله حكومت مواجه شدند و تظاهرات مردمی در راه امام و دينشان به 
خاك و خون كشيده شد. اما اين خون و خونريزی، مانعی در برابر حركت مردم نشد و آنها 
دليرانه در برابر عوامل دژخيمان پيش رفتند و خواستار آزادی امام و اعاده اسام شدند. 
همزمان با مردم قم، مردم تهران و ساير شهرها نيز در اعتراض به اقدام حكومت پهلوی 
در دستگيری به امام خمينی و اهانت به اس��ام به خيابان ها ريختند و خواستار نابودی 
حكومت پهلوی شدند كه در اين ش��هر نيز مردم هدف تير و گلوله رژيم قرار گرفتند اما 
مردم شجاعانه اعتراض های خود را با وجود برقراری حكومت نظامی توسط حكومت در 
روزهای بعد نيز ادامه دادند و آشكارا خواس��تار نابودی حكومت پهلوی شدند.2 تا اينكه 
آتش خشم مردم، قيام 19دی قم را در س��ال 1356 رقم زد كه تا نابودی رژيم پهلوی 

ادامه يافت. 
در سال 1355 ش��اه متأثر از فضای عمومی جهان مبنی بر عدم رعايت حقوق بشر در 
ايران و شعار كارتر رئيس جمهور امريكا در اين زمينه، اعام فضای باز سياسی كرد و از 
شدت اختناق كاست در نتيجه تا حدودی ش��رايط برای مبارزين سياسی فراهم شد. با 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی، 1394، ج1، 
ص364-376. 

2. همان، ص462-580. 
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اوج گيری دامنه مبارزات مردمی عليه حكومت پهلوی، 
چند حادثه در س��ال 1356 رخ داد كه دامنه مبارزات 
را گسترش داد و از طرفی سير حوادث را به گونه ای به 
هم متصل كرد كه در نهايت به پيروزی انقاب اسامی 
ايران در بهم��ن 1357 منتهی ش��د. از مهم ترين اين 
حوادث شهادت حاج آقا مصطفی خمينی در اول آبان 
1356 است كه باعث شدت انزجار مردم عليه حكومت 
پهلوی ش��د از اين رو مراسم ترحيم ايش��ان به كانون 
مبارزه علنی عليه رژيم و تجلي��ل از مقام امام خمينی 
تبديل ش��د. مجالس ترحيم حاج آقا مصطفی، افزايش 

دامنه قدرت علما و روحانيون و گسترش دامنه مبارزات آنها را برای رژيم مسلم ساخت؛ 
بنابراين رژيم تصميم به مقابله گرفت. احسان نراقی به نقل از يكی از كارگزاران ساواك 

در اين زمينه می گويد: 
پس از اين كه آسيد مصطفی خمينی در نجف فوت شد و اين جريان 
وسيله ای ش��د كه در ايران مجامع ترحيم مرتباً تش��كيل بشود. در اين 
بين ياسر عرفات يك تلگراف تسليتی به آقای خمينی در نجف مخابره 
می كند آقای خمينی در جواب به ياسر عرفات می گويد كه درد و محنت 
من روزی پايان می گيرد كه ملت ايران از ش��ر اي��ن آدم جابر مثًا فارغ 
بود، راحت بشود. اين مسئول س��اواك به من گفت نصيری اين متن را 
برده بود برای شاه، به شاه نشان می دهد و شاه می گويد حاال ديگر بايد 
جنگ را علنی كرد با روحانيون به خصوص آق��ای خمينی، برويد يك 

مقاله تهيه كنيد.1 
همچنين در سخنرانی كه امام خمينی بعد از شهادت حاج آقا مصطفی داشت به طور 
مستقيم رژيم را مورد حمله قرار داد. با پخش و توزيع سخنرانی امام، موج انزجار مردم 
عليه حكومت پهلوی شدت بيشتری گرفت. در پاس��خ به طرفداری فزاينده روحانيون 
از امام خمينی، روزنام��ه اطاعات طی مقاله ای از امام خمينی انتقاد و ايش��ان را عامل 

استعمار بريتانيا و هندی قلمداد كرد.2 

1. ع. باقی )به كوشش(، تحرير تاريخ شفاهی انقاب ايران به روايت بی بی سی، قم، تفكر، 1373، ص261-262. 
2. مارك ج. گازيوروسكی، سياست خارجی امريكا و ش��اه، ترجمه جمشيد زنگنه، با مقدمه توضيحی غامرضا 

نجاتی، تهران، رسا، 1371، ص424. 

با اوج گيری دامنه مبارزات 
حکومت  عليه  مردمی 
پهلوی، چند حادثه در 
سال 1356 رخ داد که دامنه 
مبارزات را گسترش داد و 
از طرفی سير حوادث را به 
گونه ای به هم متصل کرد 
که در نهایت به پيروزی 
انقالب اسالمی ایران در 

بهمن 1357 منتهی شد
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به اين ترتيب رژيم پهلوی، با انتشار مقاله توهين آميز، تحت عنوان »ايران و استعمار 
سرخ و سياه« مرتكب اشتباه بزرگی ش��د تا حدی كه از اين واقعه يعنی قيام 19دی به 

عنوان يك نقطه عطف در تاريخ انقاب اسامی ياد می شود. 

مقاله احمد رشيدی مطلق 
مقاله توهين آميز رش��يدی مطلق در روز 17دی 1356، در صفحه 7 در وسط صفحه 
روزنامه اطاعات چاپ شد. مقاله مزبور با عنوان »ايران و اس��تعمار سرخ و سياه« آغاز 
می شود. در آن به معرفی استعمار و تقسيم آن بر دو نوع سرخ و سياه می پردازد و مدعی 
است تنها در موارد خاص از جمله در برابر انقاب ايران و برنامه اصاحات ارضی است كه 
اين دو نوع استعمار با هم همكاری دارند. سپس به واكاوی عوامل ايجاد قيام 15خرداد 
پرداخته و در ادامه امام خمينی را همدس��ت بزرگ مالكان در شكست برنامه اصاحات 
ارضی می داند. سپس امام خمينی را فردی با گذشته و تاريخی نامعلوم و وابسته به عوامل 

استعماری، اين چنين معرفی می كند: 
مردی كه س��ابقه اش مجهول بود و ب��ه قش��ری ترين و مرتجع ترين 
عوامل استعمار وابس��ته بود و چون در ميان روحانيون عالی مقام كشور 
با همه حمايت های خاص موقعيتی به دست نياورده بود در پس فرصت 
می گشت كه به هر قيمتی هست خود را وارد ماجراهای سياسی كند و 

اسم و شهرتی پيدا كند. 
در ادامه امام را عامل قيام 15خرداد معرفی می كند: 

روح ال خمينی عامل مناس��بی برای اين منظور بود و ارتجاع سرخ و 
سياه او را مناسب ترين فرد برای مقابله با انقاب يافتند و او كسی بود كه 

عامل واقعه ننگين روز پانزده خرداد شناخته شد.
سپس از هر فرصتی بهره می جويد تا به گونه ای امام را وابسته به عوامل استعمار معرفی 
كند. در ادامه مقاله بار ديگر بر نقش امام در قيام 15خرداد تأكيد كرده و آورده: »آنچه 
مسلم است شهرت او به نام غائله ساز پانزده خرداد به خاطر همگان مانده است. كسی كه 
عليه انقاب ايران و به منظور اجرای نقشه استعمار سرخ و سياه كمر بست...« ادامه مقاله 
مربوط به شايعه رژيم درباره گرفتن پول توسط عوامل 15خرداد از يك ماجراجوی عرب 

به نام محمد توفيق القيسی است.1 

1. اطاعات، شنبه 17دی 1356، ش15506، ص7. 
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در حقيقت بازتاب قيام 15خرداد 42، چندان وسيع 
و گسترده بود كه باعث ترس رژيم شده بود؛ از اين رو 
سعی داش��تند اين قيام را كوچك به ش��مار آورند و تا 
حدودی به آن رنگ و بوی خارجی بدهند. برای مثال 
محمدرضاش��اه اين قيام را به تحريك عوامل ارتجاع و 
حزب توده دانس��ت و گفت: »بلوای 15خرداد 1342، 
بهتري��ن نمونه اتح��اد دو جناح ارتجاع س��ياه و قوای 
مخرب س��رخ بود كه با پ��ول دس��ته ای از مالكين كه 
مشمول اصاحات ارضی ش��ده بودند، انجام گرفت.« 
همچنين مدعی بود كه مردم به خاطر به دست آوردن 

25 ريال كه از طرف جمال عبدالناصر رئيس جمهور مصر تأمين شده بود حاضر به انجام 
چنين كاری شدند.1 علم نيز در جلسه هيئت دولت در روز 15خرداد 1342، اظهار داشت 
كه منشأ جريان روزهای عزاداری محرم از طريق پول خارجی و كشور عراق و مصر بوده 
است.2 ولی بايد گفت در بين اسناد ساواك و رژيم، هيچ سند يا گزارش رسمی از تحويل 

پول توسط افراد بيگانه به برپاكنندگان قيام 15خرداد وجود نداشت.3 
مقاله مذكور به امضای مجعول احمد رشيدی مطلق بود كه درباره هويت نويسنده آن 
هنوز صاحبنظران به يقين دست پيدا نكرده اند. در فهرست اسامی كسانی كه احتمال 
نوشتن مقاله توس��ط آنها داده می شود اس��امی افرادی چون داريوش همايون،4 فرهاد 
نيكخواه، پرويز نيكخواه، اميرعباس هويدا و س��اواك ديده می ش��ود. مهم نيست مقاله 
توسط چه كسی به نگارش درآمده اس��ت، موضوع اصلی دستور نوشتن اين مقاله است 
كه با مستنداتی كه در ادامه خواهد آمد می توان نتيجه گرفت اين مقاله به دستور شاه 

به نگارش درآمده است. 
محمود جعفريان معاون سازمان راديو و تلويزيون رژيم در اين ارتباط می گويد: 

وقتی مقاله را خواندم كنجكاو شدم ببينم چه كسی آن را نوشته زيرا 
می دانستم احمد رش��يدی مطلق فقط می تواند يك نام مستعار باشد. 

1. همان، يكشنبه 19خرداد 1342، ش11110، ص4. 
2. متن كامل مذاكرات هيئت دول��ت طاغوت در 15خرداد 1342، تهران، دفتر هيئ��ت دولت و روابط عمومی 

نخست وزيری، بی تا، ص22. 
3. »دستگيری حضرت آيت ال خمينی)ره( و قيام 15خرداد 1342 به روايت اسناد ساواك«، 15خرداد، س6، 

بهار 1376، ش25، ص112. 
4. وزير اطاعات و جهانگردی

با پخش و توزیع سخنرانی 
امام، موج انزجار مردم عليه 
شدت  پهلوی  حکومت 
بيشتری گرفت. در پاسخ به 
طرفداری فزاینده روحانيون 
از امام خمينی، روزنامه 
اطالعات طی مقاله ای از 
امام خمينی انتقاد و ایشان 
را عامل استعمار بریتانيا و 

هندی قلمداد کرد
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دس��ت به تحقيق زدم، تحقيقات نش��ان داد كه نويس��نده مقاله پرويز 
نيكخواه مدير گروه تحقيق و دفتر مركزی اخبار راديو تلويزيون اس��ت. 
نيكخواه به دستور شاه مقاله را نوش��ت و در اختيار هويدا كه وزير دربار 
بود گذاشت. هويدا نيز نامه را با مارك سر كاغذ دربار پس از تأييد شاه، به 
يكی از خبرنگاران روزنامه اطاعات سپرد. البته روزنامه اطاعات برای 

اينكه مقاله را چاپ نكند مقاومت زيادی از خود نشان داد.1
سوليوان سفير امريكا در تهران نيز نويسنده مقاله را پرويز نيكخواه می داند.2

داريوش همايون وزير اطاعات وق��ت رژيم نيز درج مقال��ه در روزنامه اطاعات را به 
دستور شاه می داند: 

متن اوليه مقاله به دس��تور خود ش��اه تغيير يافت و تندتر شد. مطلب 
اساسی مقاله همان ها بود كه خود شاه چند سالی پيش در مصاحبه ای 
با يك مجله امريكايی درباره خمينی گفته بود. مقاله از دفتر وزير دربار 
پس از مذاكره تلفنی خود او يعنی هويدا برای من در يك كنگره حزبی 
فرستاده شد و من در شرايطی كه امكان خواندن آن مقاله هم نبود آن 
را تقريباً بافاصله به خبرنگار اطاعات كه اتفاقاً در همان نزديكی ها بود 

1. عمادالدين باقی، بررسی انقاب ايران، تهران، سرايی، 1383، ص231؛ اطاعات، 20اسفند57، ص2. 
2. عمادالدين باقی، همان. 
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دادم. روزنامه اطاعات كه نگران موقعيت خود در قم بود پس از تماس 
گرفتن با وزير اطاعات و جهانگردی و نخست وزير و تأييد مطلب دست 
به انتشار مقاله زد. هيچ فشار خاصی بر روزنامه نيامد- چون دستور شاه 
بود- و مقاله در گوش��ه ای از روزنامه اطاعات چاپ شده و عده كمی از 

جمله خود من آن را خواندند.1
آنتونی پارسونز سفير انگليس در ايران پس از اشاره به تأثير نوارهای سخنرانی امام و 
تصميم حكومت برای بی اعتبار كردن ايشان در اذهان عامه در مورد عوامل نويسنده اين 
مقاله معتقد است: »با توجه به شكل حكومت پهلوی و سلسله مراتب تصميم گيری در 
رژيم چنين تصميمی بايد از طرف شخص شاه يا ساواك يا هيئت دولت اتخاذ شده باشد 
و اينكه چه كس��ی اين تصميم را گرفت، اهميتی ندارد«. وی در ادامه اقدام حكومت را 
شبيه به يك »حماقت بزرگ« می داند.2 می توان گفت اين مقاله به دستور شاه به تحرير 
درآمده است؛ زيرا در آن زمان با تسلط و نظارتی كه س��اواك بر مطبوعات داشت هيچ 

مطلبی بدون اجازه آنها حق انتشار نمی يافت. 
فريدون هويدا، سفير ايران در سازمان ملل و برادر اميرعباس هويدا آورده است: 

موقعی كه خبر ورود و پخش قاچاقی نوارهای خمينی به گوش ش��اه 
رسيد، او را به شدت سس��تی پليس امنيتی خود خشمگين كرد و برای 
آنكه ضمن عمل مقابله به مثل دس��ت به انتقام جويی زده باشد، بدون 
مشورت با كسی دستور داد مقاله ای سراپا بدگويی و ناسزا برای صدمه 
زدن و تخريب خمينی انتش��ار يابد و وزير اطاع��ات آن زمان داريوش 
همايون را مأمور كرد و نيز يكی از روزنامه های مهم تهران را وادار ساخت 

تا اين مقاله را به چاپ برساند.3 
علی امينی نيز درباره نقش شاه و دربار می گويد:

همين كاغذی كه از دربار نوشتند به خمينی كه باعث اون جنجال شد. 
اردش��ير زاهدی برای خود من نقل می كرد كه مدتی با شاه بحث كردم 
كه اين كارها بده اين فحش ها چيه؟ فان. نه خير، اصًا خود اين كار از 

1. همان، ص232-233. 
2. آنتونی پارسونز، غرور و سقوط )1357-1352(، ترجمه سيد محمدصادق حسينی عسكرانی، تهران، مركز 

اسناد انقاب اسامی، 1390، ص108. 
3. فريدون هويدا، سقوط شاه، ترجمه ح. ا. مهران، تهران، اطاعات، 1365، ص18-19. 



ت ها
مناسب

260
دوره سوم سال سيزدهم شماره 46  زمستان 94

ناحيه دربار زشت است.1
گفتنی است حاج علی اصغر سيدجوادی، روزنامه اطاعات را از عوامل دخيل در نوشتن 

اين مقاله مبرا می داند و می گويد:
اين مقاله از هيئت تحريريه روزنامه اطاعات نبود و هيچ يك از اعضای 
هيئت تحريريه از محتوای اين نوشته شوم و س��راپا نامردانه و عاری از 

كوچك ترين عامت شرافتمندی و اخاق، اطاع نداشت.2 
از مجموع قراين می توان نتيجه گرفت هر چند مقاله توسط ديگران نوشته و در روزنامه 
اطاعات به چاپ رسيده اما دستور تهيه آن از سوی شاه و دربار صادر شده بود. همچنين 
خصومتی كه شاه نسبت به امام داش��ت و اتفاقاتی كه در اين چند ماه اخير در كشور به 
حمايت از امام و نهضت انجام گرفته بود دال بر تأييد نوشتن اين مقاله توسط شاه است 

كه درصدد بوده از اين طريق ضربه خود را بر امام و نهضت وارد آورد. 

شرح واقعه 19دی قم 
انتش��ار مقاله توهين آميز درباره امام در روزنامه اطاعات، پيش از همه جا با واكنش 
شديد مردم قم روبه رو شد؛ به گونه ای كه دو روز پی در پی در قم، اعتراضات گسترده ای 
به وقوع پيوس��ت. طاب حوزه علميه بعد از خواندن اين مقال��ه، آن را در مدارس علوم 
دينی پخش و توزيع كردند تا همه طاب در جريان توهين رژيم نسبت به ساحت مقدس 
امام قرار گيرند. از اين رو نخستين اقدام را مدرسان حوزه انجام دادند و در منزل آيت ال 
نوری همدانی تجمع كردند تا به رايزنی درباره موض��وع بپردازند. از افراد حاضر در اين 
جلسه می توان از آيات عظام شيخ يوس��ف صانعی، وحيد خراسانی، محمدعلی گرامی، 
جعفر سبحانی، ناصر مكارم شيرازی، سيد حسين موسوی تبريزی، محمد مؤمن، محمد 
محمدی گيانی، محمد يزدی، شاكری تهرانی، سيد حسن طاهری خرم آبادی و علی 
مشكينی نام برد. برای مواجهه با اين اقدام رژيم، دو پيشنهاد از سوی آقايان مطرح شد. 
يك نظر اين بود كه كاس های درس حوزه تعطيل نشود بلكه اساتيد در پايان هر كاسی 
در ارتباط با موضوع چند دقيقه ای صحبت و روش��نگری كنند. اين پيش��نهاد از طرف 
آقايان مكارم شيرازی و وحيد خراسانی مطرح شد كه مورد پذيرش قرار نگرفت. پيشنهاد 
دوم كه موافقان بيشتری نيز داشت مبتنی بر تعطيل كردن كاس های درس حوزه بود؛ 

1. ع. باقی )به كوشش(، همان، ص263-272. 
2. مجيدرضا اقدسی، انقاب اس��امی ايران از دی 1356 تا بهمن 1357، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 

1389، ص56. 
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استدالل دسته آخر اين بود كه صحبت كردن به 
تنهايی برای برخورد با اين اقدام كافی نيست و 
نمی تواند منتهی به حركتی شود. سرانجام اين 
پيشنهاد با اكثريت آرا پذيرفته شد.1 اتفاق نظر 
علما در برخورد با حكومت جبهه مشتركی ايجاد 
كرد كه از اهميت زي��ادی برخوردار بود چون از 
طرفی رهبری روحانيان را ثابت كرد و از طرفی 
با هماهنگی كه در صفوف علما پيش آمد جبهه 
مس��تحكمی در مقابل رژيم ايجاد ش��د كه در 
گذشته به نادر شاهد تشكيل اين جبهه مشترك 
و اتفاق نظر در رويارويی با جبهه كفر هستيم و 

همين موضوع در نهايت منجر به سرنگونی نظام پهلوی شد.
موضوع بعدی اطاع رسانی مراجع بزرگ و مدرس��ين حوزه از جمله آيات گلپايگانی، 
حائری، شريعتمداری، آملی و نجفی مرعشی از تصميم جلس��ه بود كه بر عهده آقايان 
مؤمن، سيد حسين موسوی، طاهری خرم آبادی، گذاش��ته شد. مراجع نيز از اين اقدام 
طاب استقبال كردند.2 با توجه به جايگاه و محوريتی كه اين بزرگان نزد طاب و مردم 
داشتند تصميم آنها بدون كوچكترين مخالفتی پذيرفته می شد و از اين رو می توان شاهد 

همراهی بيشتری از سوی مردم بود. 
صبح روز هجدهم دی، حوزه علميه و شهر قم با چهره جديدی مواجه شد كه تعطيلی 
كاس های درس و حوزه و راهپيمايی طاب بود. بعد از اجتماعی كه طاب در مدرسه 
خان با سردادن شعارهايی چون »درود بر خمينی«، »رهبر ما خمينی« و »مرگ بر اين 
حكومت يزيدی« داشتند و تعداد آنها نزديك به دويست نفر شد حركت به سمت منزل 
آيت ال گلپايگانی را شروع كردند.3 ايشان بافاصله از خانه خارج شدند و سخنان خود 
را با آيه استرجاع )انال و انااليه راجعون( كه نشان از رخ دادن حادثه مهمی بود، شروع 

كردند و اضافه كردند:

1. علی شيرخانی )به كوشش(، حماسه 19دی قم، خاطرات سيد حسين موسوی تبريزی، تهران، مركز اسناد 
انقاب اسامی، 1377، ص172-173. 

2. همان، ص173. 
3. همان، خاطرات حجت االسام محمدمهدی اكبرزاده، ص36؛ انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، تهران، 
مركز بررسی اس��ناد تاريخی وزارت اطاعات، 1376، ج2، ص1؛ 19دی به روايت اس��ناد ساواك، تهران، وزارت 

اطاعات، مركز بررسی اسناد تاريخی، 1382، ص62. 

انتشار مقاله توهين آميز درباره 
امام در روزنامه اطالعات، پيش 
از همه جا با واکنش شدید مردم 
قم روبه رو شد؛ به گونه ای که دو 
روز پی در پی در قم، اعتراضات 
گسترده ای به وقوع پيوست. طالب 
حوزه علميه بعد از خواندن این 
مقاله، آن را در مدارس علوم دینی 
پخش و توزیع کردند تا همه طالب 
در جریان توهين رژیم نسبت به 

ساحت مقدس امام قرار گيرند
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ما هم از وارد ش��دن اين ضايعه بزرگ بر جامع��ه روحانيت و بر فقه و 
اجتهاد خبردار شديم. اينها اشتباه می كنند و دارند راه را بيراهه می روند. 
اينها فكر نكنند ما ديگر سكوت كرده ايم و چيزی نخواهيم گفت و دست 
برمی داريم. اينها بدانند كه اگر سرنيزه را حتی زير گلوی ما بگذارند ما 

حرفمان را می زنيم.1 
آيت ال گلپايگان��ی از اي��ن حادثه به عن��وان ضايعه ب��زرگ نام بردن��د؛ در حقيقت 
می خواستند اهميت موضوع را روشن سازند و با تأكيد بر عدم سكوت در برابر اقدامات 

حكومت، بر تداوم مبارزه حتی اگر منجر به شهادت شود تأكيد كردند. 
بعد از س��خنرانی آيت ال گلپايگانی طاب به طرف منزل آقای شريعتمداری حركت 
كردند. در بي��ن راه درگيری با مأموران دولتی ايجاد ش��د اما گس��ترش نيافت و جنبه 
خشونت آميز پيدا نكرد. وقتی جمعيت وارد خيابان چهارمردان شد، نيروهای شهربانی 
جلوی آنها ظاهر شدند كه رئيس شهربانی )جوادی( به راننده ماشين گريدری كه آنجا 
حضور داشت دستور حركت به س��وی مردم داد و با جلو و عقب رفتن قصد ترساندن و 
متفرق كردن آنها را داشت، قبل از اين كه كار به درگيری بكشد مردم به طرف منزل آقای 
شريعتمداری حركت كردند.2 به نظر می رسد كه هنوز مأموران دولتی دستور تيراندازی 

دريافت نكرده بودند و از وارد شدن به درگيری مستقيم با مردم ابا داشتند. 
در اين ميان بسياری از مردم نيز به راهپيمايان پيوستند. نيروهای پليس با يك دستگاه 
بولدوزر به تظاهركنندگان حمله كردند و درگيری آغاز شد. طاب به راه خود ادامه دادند 
و در منزل و كوچه آقای شريعتمداری تجمع كردند؛ ايش��ان ابتدا در جمع حاضر نشد 
و اعام شد كه آقا مريض اس��ت ولی به دليل اصرار طاب، آقای شريعتمداری در جمع 
حاضر ش��د و قول داد كه از طريق تهران اين قضيه را پيگيری كند ولی جمعيت از اين 

موضع گيری ايشان احساس رضايت نداشتند.3 
طبق برنامه ريزی صورت گرفته قرار ش��د كه بعد از ظهر در حس��ينيه آيت ال نجفی 
مرعشی جمع شوند. ايشان با منزه ساختن ساحت روحانيان از هر گونه توهين در تمام 
ممالك جهان و يادآوری مقام روحانی امام و س��وابق آش��نايی خود با ايشان، چنين به 

انتقاد از اقدام رژيم پرداخت: 
آيا شايسته است در يك روزنامه كثيراالنتش��اری كه تيراژ اول تقريباً 

1. علی شيرخانی )به كوشش(، همان، خاطرات حجت االسام محمدمهدی اكبرزاده، ص36-37. 
2. همان، خاطرات محمد شجاعی، ص86. 

3. همان، خاطرات حجت االسام حسين وافی، ص200-203. 
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سيصد هزار است توهين شود به يك عالم ربانی و سيد جليل محترم كه 
ما با هم بزرگ شديم... آن وقت هم می گويند حرف نزنيد متأثر نشويد 
چطور آدم متأثر نشود امروز اين توهين را می كنند فردا فرض كنيد يك 
پله باالتر به ساحت قدس ائمه، به ساحت قدس انبياء مرسلين، خاصه 

من عاجزم از اينكه تأثرات خودم را به شما عرض كنم...
در ادامه عنوان كردند كه به بعضی از علمای تهران چون آيت ال خوانساری و آيت ال 
شيخ بهاءالدين نوری نامه نوشتند كه مسئولين انتشارات روزنامه اطاعات را فراخوانند 
و از آنها بخواهند كه از اين قبيل كارها دست بردارند. آيت ال مرعشی در پايان سخنرانی 
بار ديگر سكوت در برابر اقدام رژيم را جايز ندانس��ت و اهانت به ساحت روحانيان را در 

تمام دنيا امری قبيح برشمرد و سخنان خود را چنين به پايان رساند: 
كجا يك همچو چيزی هس��ت در تمام اين ممالك راويه دنيا ببينيد 
نسبت به روحانيت يك همچو حركاتی هس��ت اگه شما پيدا كرديد در 
يكی از روزنامه های خارجی كه يك عالمی از علمايشان يك كشيشی به 
يك خاخامی به چه به يك معبدی؛ مثًا روحانيت در هر مملكتی مقامی 

دارد مقام مقدسی دارد محترم است.1
جمعيت معترض با پايان سخنرانی آيت ال مرعشی نجفی به سمت منزل آيت ال سيد 
صادق روحانی و آيت ال حائری رفتند. مضمون س��خنان اين دو عالم تأكيد بر مطابقت 
نداشتن متن مقاله با مقام امام خمينی، اهانت رژيم به اسام و ائمه، اتحاد مردم جهت 
اس��تمرار مبارزه بود.2 در ادامه برای اقامه نماز به مس��جد اعظم رفتند. ب��ا پايان نماز با 
سردادن شعارهای »درود بر خمينی« و »مرگ بر اين حكومت يزيدی« از مسجد خارج 

شدند.3 
به اين ترتيب تظاهرات روز هجدهم دی م��اه در اعتراض به اهانت روزنامه اطاعات به 
امام خمينی به پايان رس��يد. كاس های حوزه علميه تعطيل شد و طاب به همراهی 
مردم با حضور در منازل مراجع دس��ت به تظاهرات زدند و با سردادن شعارهايی، فلش 
پيكان حمات خود را متوجه حكومت پهلوی كردند. سخنرانان نيز با تشكر از اين اقدام 
طاب، ضمن دعوت از آنان به اتحاد و همبس��تگی، آنان را به ادامه مبارزه تا سرنگونی 
نظام طاغوت دعوت كردند و به انتقاد از عملكرد دولت پرداختند و حمايت خود را از امام 

1. همان، ص241-243. 
2. همان، ص239-240. 

3. همان، خاطرات محمد شجاعی، ص91-89؛ انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، همان، ص3. 
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اعام نمودند. 
صب��ح روز 19دی، بازايان، اعامي��ه حمايت و 
پشتيبانی خود را از حوزه و مرجعيت امام در بازار 
چس��باندند و به صورت يكپارچه ب��ازار را تعطيل 
كردند و حركت خود را به سمت مسجد نو مقابل 
قبرستان شيخان شروع كردند و به همراهی طاب 
به س��مت حرم حضرت معصومه و مسجد اعظم 
ش��روع به راهپيمايی كردند. تعدادی از جمعيت 
با رسيدن به مسجد اعظم وارد شبستان كه محل 
تدريس آقای شريعتمداری بود، شدند؛ ايشان نيز 
برای همراهی با حرك��ت، كاس درس را تعطيل 
كردند. درس ديگر مراجع نظير آيات عظام مرعشی، شيخ هاشم آملی، مرتضی حائری 
نيز برگزار نشد و جمعيت مانند روز قبل سير حركت به سمت منازل علما را آغاز كردند. 
ابتدا به منزل آيت ال ميرزا هاش��م آملی در كوچه آقازاده رفتند.1 ايش��ان صحبت های 
خود را با تأكيد بر سه موضوع خاصه كردند. نخست عظمت و بزرگی امام بود و معتقد 
بودند كه درجات علمی و معنوی ايش��ان به حدی است كه اين گونه نوشته ها به مراتب 
بزرگی ايش��ان لطمه ای وارد نمی كند. س��پس به موضوع وحدت علما و مراجع در اين 
زمينه پرداختند و چنين گفتند: »در بعضی كلمات گفته می شود كه ما وحدت نداريم 
نه هم خاف قاعده است هم نمی فهمند ما وحدت داريم، همه ما يكی هستيم و يك نظر 
داريم«، سپس از آقايان عظام خواستند كه با تش��كيل جلسه ای، نوشتن اين مطالب را 
استيضاح كنند تا بار ديگر تكرار نشوند. در پايان از حضور مردم و طاب تشكر كردند.2 به 
اين ترتيب آيت ال ميرزا هاشم آملی با تأكيد بر مرجعيت و عظمت امام، اين گونه اقدامات 
رژيم را بی اثر دانستند و خواس��تار اين موضوع شدند كه با وحدت كلمه و استيضاح اين 

اقدامات، مانع از ديگر گستاخی های حكومت شوند.
منزل ديگری ك��ه راهپيمايان در براب��ر آن تجمع كردند، بيت عامه محمدحس��ين 
طباطبايی بود. ايشان با حضور در بين مردم، ش��أن و مقام امام را باالتر از اين تهمت ها 
دانست. ايشان به علت كسالت، از آقای محمد يزدی خواستند به ادامه سخنرانی بپردازد. 

1. علی شيرخانی )به كوشش(، همان، ص174-176. 
2. همان، ص261-262. 

صبح روز 19دی، بازایان، اعالميه 
حمایت و پشتيبانی خود را از 
حوزه و مرجعيت امام در بازار 
چسباندند و به صورت یکپارچه 
بازار را تعطيل کردند و حرکت 
خود را به سمت مسجد نو مقابل 
قبرستان شيخان شروع کردند و 
به همراهی طالب به سمت حرم 
حضرت معصومه و مسجد اعظم 

شروع به راهپيمایی کردند
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آقای يزدی نوشته های روزنامه را غلط و خاف دانست و اظهار داشت حكومت از اين امر 
يك هدف داش��ت؛ آن هم انحراف افكار مردم. اما آنها بايد بدانند مردم هوشيار هستند 
و به اين درجه از آگاهی رسيده اند كه حق را از باطل تشخيص دهند. سپس حكومت را 
در اقدامی كه انجام داده است، ترسو دانست زيرا مطالب مقاله را با اسم فردی كه هويت 
مشخصی ندارد به چاپ رسانده است. در بخش ديگری از س��خنانش به موضوع اتحاد 
مردم و مراجع در نوع برخورد با اين موضوع پرداخت تا مراتب انزجار و تنفرش��ان را به 
گوش حكام ظلم و جور برسانند.1 بدين ترتيب ايشان نيز با تأكيد بر كذب بودن مطالب 
روزنامه، اقدام حكومت را تاشی برای انحراف فكر مردم تحليل كردند تا بتوانند جايگاه 
از دست رفته شان را به دست آورند. همچنين عوامل حكومت را در اين اقدام چنان ترسو 
ارزيابی كردند كه حتی جرئت نداشتند اسم واقعی نويسنده مقاله را درج كنند از اين رو 
مبادرت به چاپ مقاله به اسمی فردی شدند كه بی پايه و اساس بودن آن از همان ابتدای 

امر مشخص بود. 
با پايان سخنان آيت ال محمد يزدی، جمعيت سير حركت به سمت منازل علمای طراز 
دوم از جمله آيت ال مكارم شيرازی و آيت ال وحيد خراسانی را در پيش گرفتند. نخست 
جلوی منزل آيت ال مكارم شيرازی متوقف شدند. سخنان ايشان در دو موضوع اساسی 
خاصه می شد يكی دعوت به اتحاد و همبس��تگی و ديگری آگاهی و بيداری نسبت به 
اقدامات حكومت كه تصميم به ايجاد اختاف و تفرقه دارد.2  آيت ال وحيد خراسانی نيز 
طی سخنانی اقدام حكومت را محكوم كرد و با اشاره به اقدام حكومت در دادن آزادی به 
زنان، اظهار داشت حكومت با دادن اين شعارها، درصدد به فساد كشاندن جامعه است. 
ايشان وظيفه مردم را حفظ قوانين اس��ام دانست كه حكومت درصدد است خاف آن 
حركت كند. وی با تأكيد بر همبستگی جهت حفظ قوانين اسام، سخنان خود را با اين 

شعر به پايان رساند:
كی شود دريا به پوز سگ نجس              كی شود خورشيد از پف منتمس3 

علما و مراجع با س��خنانی كه در اين دو روزه عليه حكومت ايراد فرمودند به حكومت 
نش��ان دادند كه عرصه مبارزه عليه رژيم پهلوی تنها محدود به امام نمی ش��ود كه آنها 
بخواهند با چاپ مطالبی مهمل درصدد محكوم ساختن مبارزات ايشان برآيند. همچنين 
مراجع و علما با اتحاد و يكپارچگی كه در مبارزه عليه حكومت از خود نشان دادند، آنها 

1. همان، ص246-249. 
2. همان، ص263-265. 
3. همان، ص255-259. 
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را متوجه ساختند كه تير آنها به خطا رفته است، با چاپ و درج اين دست مطالب عليه 
شخصيت امام، نه لطمه ای به شخصيت ايشان وارد خواهد آمد و نه خواهند توانست بين 
صفوف روحانيون اختاف و نفاق ايجاد كنند بلكه آنه��ا راهی را كه امام در مبارزه عليه 
رژيم در پيش رو گرفته است با اتحاد و همبستگی، تا سر منزل مقصد، ادامه خواهند داد. 
بدين ترتيب راهپيمايی صبح نوزدهم دی ماه 1356 بدون درگيری با مأموران دولتی 

پايان يافت. 
برای بعد از ظهر نيز قرار ش��د جمعيت در برابر منزل آيت ال حس��ين نوری همدانی 
تجمع كند. ايشان با تأكيد بر نقش روحانيت در پاسداری از اسام به نقش آنها در انقاب 
مش��روطه و تحريم تنباكو پرداخت. س��پس موضوع وحدت و يكپارچگی آنها را مطرح 
س��اخت و فرمود همه روحانيت دارای يك ه��دف بوده و در اين راه پش��تيبان يكديگر 
هستند. سپس به موضوع مقاله روزنامه اطاعات اشاره كرد و گفت اگر خيال می كنند با 
اين نوشته می توانند شخصيتی مانند حضرت امام را از جرگه روحانيت جدا سازند سخت 
در اشتباه هستند.1 پس از استماع سخنان ايشان، جمعيت با سردادن شعارهای »مرگ 
بر حكومت يزيدی«، »درود بر خمينی« به سمت خيابان صفائيه راه افتادند كه از آنجا 
راهی منزل آيت ال مشكينی شوند.2 وقتی جمعيت به نزديكی چهارراه بيمارستان رسيد، 
نيروهای دولتی از باالی كانتری، سنگی به س��مت يكی از شعب بانك صادرات پرتاب 
كردند؛ آنها می خواستند چنين وانمود كنند كه اين حركت از طرف مردم صورت گرفته تا 
با بهانه اقدام عليه امنيت ملی، درگيری را آغاز كنند. سر كوچه ممتاز نيز كامكار و جوادی 
از مأمورين مطرح س��اواك و شهربانی ايس��تاده بودند و به طور مرتب با بی سيم دستور 
می دادند كه »مردم را به قصد كشت بزنيد.« گفتنی است قبل از شروع درگيری، پليس 
صف آرايی كرده بود و چنين به نظر می رسيد آماده بودند با بهانه ای به جان مردم بيفتند. 
در نتيجه صدای تيراندازی بلند شد.3 انتخاب چهارراه بيمارستان به عنوان نقطه شروع 
درگيری نيز گويا با برنامه ريزی قبلی بود زيرا برای حمله به مردم الزم بود مأمورين را در 
جای مناسبی نگه دارند كه كانتری يك در آنجا اين امكان را برای آنها فراهم می كرد و 
از طرفی خود ميدان به دليل فراخی آن، شرايط حمله همه جانبه به سوی مردم را فراهم 
می كرد.4 نيروهای دولتی مجهز به كاه كاسكت و ماسك ضدگاز و باتوم و اسلحه بودند. 

1. همان، ص271-279. 
2. همان، خاطرات سيد حسين موسوی تبريزی، ص178-179. 

3. همان، خاطرات رضا صادقی، ص111. 
4. همان، خاطرات حجت االسام جعفر صالحی، ص119. 
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تظاهركنندگان آرام جلو می رفتند كه س��اواك با شكستن شيشه بانك صادرات در آن 
حوالی، بهانه حمله را به دست آورد و باتوم ها را باال آورد. با شروع درگيری به دليل كثرت 
جمعيت، افراد زيادی در زير دست و پا مجروح و زخمی شدند، كماندوها نيز فرصت را 
غنيمت شمردند و با اسلحه و باتوم به جان مردم افتادند. اولين شهيد پسر بچه ای يازده، 
دوازده ساله بود كه مردم او را روی دست بلند كردند و از مسير كوچه های اطراف ميدان، 
به طرف مدرسه حجتيه حركت دادند تا به بيمارس��تان منتقل كنند اما هيچ ماشينی 
حاضر نبود كه بايستد و او را حمل كند.1 تعداد زيادی از زخمی ها را نيز به مدرسه رسالت 
كه در آن اطراف بود منتقل كردند؛ صحنه های دلخراش مصدومين حاكی از بی رحمی 
نيروهای دولتی در س��ركوبی مردم بود. همچنين اوج ددمنشی و وحشيگری نيروهای 

حكومت را نشان می داد. 
درگيری ها تا ساعت 23:00 ادامه يافت و منجر به شهادت و مجروح شدن تعداد زيادی 

از طاب و مردم شد. از اين رو چهارراه بيمارستان به »ميدان شهدا« تغيير نام يافت.2
در مورد آمار ش��هدا و مجروحين اين اق��دام، آمارهای متفاوتی وج��ود دارد. از جمله 
حجت االس��ام حس��ين وافی تعداد ش��هدا را حدود هش��ت نفر می دان��د.3 همچنين 
محمدحسن ظريفيان يگانه تعداد شهدا را به تعداد انگشتان دست می داند.4 سيد حسين 
موسوی تبريزی نيز تعداد ش��هدا و مجروحين را 15 نفر اعام می كند.5 ولی در گزارش 
اسناد ساواك و خاطرات به جای مانده درباره شهدای قيام 19دی 1356، به اسامی هفت 
نفر از آنها اشاره شده كه عبارت اند از: 1. حسين قاسمی، 2. علی اصغر خمسه ای، 3. حيدر 
رضايی، 4. غامرضا همراهی، 5. علی اصغر ناصری، 6. محمد انصاری، 7. مرتضی شريفی.6

در مورد مجروحين نيز دكتر غامرضا باهر در خاطرات��ش آنها را در حدود 16 نفر در 
بيمارستان می داند و تصريح می كند بيشتر مجروحين به صورت سرپايی معالجه شدند. 

در اسناد ساواك نيز به اسامی 14 نفر از مجروحين اشاره شده است.7
طبق اسناد س��اواك، روز بعد يعنی 20دی ماه، حكومت يك گروهان از گردان ضربت 
ناحيه ژاندارمری ب��ه منظور جلوگي��ری از تظاهرات مردم��ی به قم اع��زام كردند.8 با 

1. همان، خاطرات حجت االسام حسين وافی، ص205-207. 
2. همان، خاطرات آيت ال مكارم شيرازی، ص162. 

3. همان، خاطرات حجت االسام حسين وافی، ص207. 
4. همان، خاطرات محمد حسن ظريفيان، ص226. 

5. همان، خاطرات سيد حسين موسوی تبريزی، ص179. 
6. همان، خاطرات محمد شجاعی، ص96-95؛ سند شماره 50-72. 

7. همان، خاطرات غامرضا باهر، ص65؛ سند شماره50-72
8. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، همان، ص32. 
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وجود اين تظاهرات در روز بعد يعنی بيستم 
دی ماه نيز ادامه داشت. دس��ته های مردم و 
طاب با سردادن شعار به سمت منزل آيت ال 
گلپايگانی راه افتادند ول��ی چون آيات عظام 
ديگر چن��دان رضايت��ی به ادام��ه تظاهرات 
نداش��تند، بعد از متفرق ش��دن مردم توسط 
نيروهای دولتی، تظاهرات ديگر ادامه نيافت.1 
مدرسين حوزه در همين روز تصميم گرفتند 
با تشكيل جلسه در منزل آيت ال سيد حسن 
طاهری خرم آبادی اطاعيه ای اعتراض آميز 

عليه اقدام حكومت تنظيم كنند.2 
اقدام ديگر حكومت عليه دس��ت اندركاران 
قيام 19دی 1356، دستگيری و تبعيد آنها به شهرهای مختلف بود. از اين رو، كميسيون 
امنيت اجتماعی قم روز 21دی ماه تشكيل ش��د و هفت تن از مدرسين قم و سه نفر از 
بازاريان را به عنوان محرك اصلی معرفی و به تبعيد محكوم كرد. اس��امی محكومين به 

اين شرح است:
1. شيخ مرتضی فهيم كرمانی به سه سال اقامت اجباری در سقز

2. شيخ محمد يزدی به سه سال اقامت اجباری در بندر لنگه
3. ناصر مكارم شيرازی به سه سال اقامت در چابهار

4. شيخ حسين نوری همدانی به سه سال اقامت اجباری در خلخال
5. شيخ ابوالقاسم خزعلی به سه سال اقامت اجباری در بيجار

6. شيخ محمدعلی گرامی به سه سال اقامت اجباری در شوشتر
7. شيخ حسن صانعی به سه سال اقامت اجباری در ميناب

8. حاج قاسم دخيلی به سه سال اقامت اجباری در تويسركان
9. غامحسين خردمند به سه سال اقامت اجباری در خوی

10. حسين سليمانی به سه سال اقامت اجباری در تربت جام.3
از مهم ترين موضوعات قابل بررسی پيرامون قيام 19دی 1356، كه در منابع كمتر به 

1. علی شيرخانی )به كوشش(، همان، خاطرات سيد حسين موسوی تبريزی، ص178-179. 
2. همان، خاطرات آيت ال سيد حسن طاهری خرم آبادی، ص127. 

3. همان، سند شماره 10. 

نيروهای دولتی مجهز به کاله 
کاسکت و ماسک ضدگاز و باتوم 
و اسلحه بودند. تظاهرکنندگان 
آرام جلو می رفتند که ساواک با 
شکستن شيشه بانک صادرات در 
آن حوالی، بهانه حمله را به دست 
آورد و باتوم ها را باال آورد. با شروع 
درگيری به دليل کثرت جمعيت، 
افراد زیادی در زیر دست و پا 
مجروح و زخمی شدند، کماندوها 
نيز فرصت را غنيمت شمردند و با 

اسلحه و باتوم به جان مردم افتادند
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آن پرداخته شده است درباره دستور تيراندازی مأموران دولتی به سوی مردم بود. پس 
از قيام 15خرداد 1342 تا 19دی 1356، كه 14 سال می گذشت برای اولين بار بود كه 
به نيروهای ارتش دستور تيراندازی به سوی مردم داده می شد؛ با اينكه تظاهرات مردمی 
به صورت آرام و بدون تخريب اماكن دولت��ی صورت گرفت. حال جای تأمل دارد كه آيا 
مأمورين بدون برنامه ريزی قبلی و گرفتن فرمان از مقامات مركز به تيراندازی و خونريزی 
دس��ت زدند يا طبق نقشه از پيش تعيين شده دستور اين كش��ت و كشتار و سركوب از 
تهران رسيده بود و همان مقاماتی كه دستور نگارش و چاپ آن مقاله اهانت آميز را دادند 

انديشه سركوب و خونريزی را در سر داشتند و فرمان آن را صادر كردند؟ 
در اسناد ساواك سعی شده اس��ت مردم را به عنوان كسانی كه درگيری را آغاز كردند 
معرفی كنند و علت تيراندازی مأموران دولتی را نيز منوط به اقدام مردم در شكس��تن 
شيشه بانك صادرات و حمله به دفتر رستاخيز ذكر كرده اند اما شاهدان عينی معتقدند 
مردم در خيابان در ح��ال تظاهرات آرام بودند تا اينكه مأموران دولتی با صحنه س��ازی 
به شكستن شيش��ه های بانك صادرات و دفتر حزب رستاخيز پرداختند؛ در اين هنگام 
مأموران دولتی به بهانه اقدام عليه امنيت ملی، شروع به تيراندازی به سوی مردم كردند.1 
همچنين درباره اين موضوع كه آيا تصميم حكومت در تيراندازی به سوی مردم ابتدا به 

ساكن بود يا نه بر اساس برنامه ريزی قبلی طراحی شده بود؟ بايد گفت: 
در گزارش سری ساواك به شماره 8001/21 به تاريخ 1356/10/20، از قول يكی از 

مأموران ساواك آمده است:
نظريه ش��نبه- طلبه ها عقيده دارند كه خود دول��ت می خواهد كه در 
مملكت آشوب و بلوا باشد به دليل اينكه خودشان می دانند كه اگر چنين 
مطلبی در اخبار روزنامه ها يا مجات بنويسند مردم اعتراض می كنند و 
اال طلبه ها آرام و مشغول درس خواندن بودند. يك نفر مطلبی در روزنامه 

نوشت حوزه را به هم ريخت.
در واقع اين سند، نظر و عقيده خود مأمور ساواك است كه به دليل ترس و يا هر دليل 
ديگر آن را به طاب حوزه علميه نسبت داده است كه نشان از نقش مستقيم دولت در به 
راه انداختن قيام 19دی قم است. اين موضوع خود گواهی بر نوشتن مقاله روزنامه 17دی 
اطاعات در اهانت به امام خمينی توسط حكومت است. همچنين بايد افزود در دنباله 
سند آمده است: »آنچه مسلم است اينكه هر موقع در جرايد مطلبی عليه خمينی نوشته 

1. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، همان، ص17-16؛ 19دی به روايت اسناد ساواك، همان، ص87. 
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شده تظاهراتی را به دنبال داشته اس��ت«كه اين سند نيز ما را به قطع و يقين می رساند 
كه دولت سناريو قيام 19دی قم را از قبل چيده و فراهم كرده است و گرنه خود آنها آگاه 
بودند كه در هر زمانی درج چنين مطالب��ی عليه امام خمينی، منجر به انجام تظاهراتی 
در سطح گسترده خواهد شد. بنابراين اين سند ما را به اين فرضيه كه دستور تيراندازی 
دولت به سوی مردم طبق برنامه ای از قبل طراحی شده بوده راهنمايی می كند كه سند 

زير ما را به قطعيت كامل در اين زمينه می رساند:
نظريه سه شنبه: نظرات يك شنبه و دوش��نبه مورد تأييد بوده و شايع 
است بعد از مسافرت كارتر، دولت جهت س��ركوبی طاب و روحانيون 
مخالف، تعمداً مبادرت به درج اين مقاله كرده تا بتواند مسببين آشوب 

اخير در سراسر كشور را شناسايی و بازداشت كند. 
بنابراين بر اساس اسناد به جای مانده از ساواك، عامل فاجعه خونين 19دی قم خود 
دولت بود؛ دولت مجوز سركوبی مخالفين خود در حوزه های علميه را از كارتر گرفته بود 
و به رغم تبليغات و سر و صدايی كه پيرامون ايجاد فضای باز سياسی تجويز شده از سوی 
كارتر به راه انداخته بود، درصدد بود با استفاده از همين فضا و جوسازی ها، مخالفين خود 
را به آتش گلوله ببندد.1 در حقيقت پس از س��فری كه كارت��ر در 9دی 1356، به ايران 
داشت حمايت امريكا را از رژيم شاه اعام كرد و ايران را »جزيره ثبات« خواند. كارتر طی 
سخنانی گفت: »ايران، مرهون شايستگی ش��اه در رهبری كشور می باشد زيرا توانسته 
است ايران را به صورت جزيره ثبات در يكی از پرآشوب ترين نقاط جهان درآورد.« سپس 

مسائل مربوط به امنيت نظامی را عنوان كرد و گفت: 
نظريات ما در مسائل مربوط به امنيت نظامی متقابل، با هيچ كشوری 
به اندازه ايران نزديك نيست و من نسبت به هيچ رهبری مانند شاه، اين 

همه احساس حق شناسی عميق و دوستی صميمانه ندارم.2 
و چنين ادامه داد: »مفتخر و خوشحالم كه توانسته ام در پايان اولين سال حكومتم و در 
آغاز سالی ديگر با دوستان و متحدان صميمی ام ماقات كنم.« با وجود اينكه مشكات 
اقتصادی و اجتماعی ايران به كارتر گزارش داده شده بود ولی وی در سخنرانی اش به آنها 

1. سيد حميد روحانی، »قيام 19دی به روايت اسناد«، 26 بهمن 1393، سايت بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه 
انقاب اسامی: 

www.iranemoaser.com 
2.غامرضا نجاتی، تاريخ بيست و پنج ساله، تهران، رسا، 1384، ج2، ص57-59. 
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اشاره ای نكرد.1 از اين رو شاه از سركوب مخالفان داخلی به پشتيبانی امريكا آسوده خاطر 
بود. اين مسئله شاه را به اين فكر انداخت كه همچنان می تواند سياست فشار و سركوب 
را ادامه دهد و مخالفان را سركوب كند. انعكاس ش��هادت حاج آقا مصطفی و حمايت و 
پشتيبانی مردم و روحانيون از امام خمينی، رژيم را با مشكل مواجه ساخته بود و فضای 
مناسبی را برای پشتيبانی آشكار و بی دريغ مردم از امام فراهم آورده بود. از اين رو پس 
از اعام حمايتی كه كارتر از شاه داش��ت حكومت تصميم گرفت به اجرای يك سناريو 
جديد دست بزند كه همانا نوشتن مقاله »ايران و استعمار سرخ و سياه« بود كه با توجه 
به انعكاس مقاله و شكل گيری قيام، حكومت به كشتار تظاهركنندگان و مخالفان دست 
زد تا بلكه با سركوب مردم، اوضاع را به قبل برگرداند و حكومت خفقان را بار ديگر برقرار 
كند اما اين بار شرايط به مانند قبل نبود زيرا قيام 19دی قم برخاف قيام 15خرداد به 
طور كامل سركوب نشد و تداوم پيدا كرد و دامنه آن به ديگر شهرهای ايران كشيده شد 

كه در ادامه به آن بيشتر می پردازيم.

واکنش امام خمينی به قيام 19دی 1356
خبر حوادث قم در همان روز به نجف رس��يد و امام كه در تبعيد در آن ش��هر به س��ر 

می بردند بعد از چند روز پيام شديداللحنی را صادر نمودند: 

1. مايكل لدين و ويليام لوئيس، كارتر و سقوط شاه، ترجمه ناصر ايرانی، تهران، اميركبير، 1361، ص42. 
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جناي��ات 29محرم امس��ال، نقطه عطفی اس��ت به جنايات ش��اهانه 
12محرم آن سال. شاه خواست ضرب شس��تی به ملت مسلمان نشان 
دهد. پس از تماميت حساب با رئيس جمهور امريكا، با بهانه  مختصری كه 
مأمورين ايجاد كردند، مركز تشيع و حوزه فقاهت اسام را در جوار مرقد 
پاك فاطمه معصومه سام ال عليها به مسلسل بست و جمعيت بی گناه 
فراوانی از جوانان حوزه علميه و متدينين غيور ش��هر مذهبی قم را در 
خاك و خون كشيده و به قتل رساند، كه آمار آنها تا كنون در دست نيست 
و مقتولين را از هفتاد تا س��يصد نفر تا به حال گفته اند. عدد مجروحين 
را خدا می داند و اس��ف آورتر كه ننگش بر جبين آنها خواهد ماند آن كه 
كسانی كه رفته اند خون به مجروحين در بيمارستان ها بدهند، توقيف 
كرده و مانع شده اند از اعطاء خون، و گفته می شود كسانی به اين جهت 

مرده اند.
شاه می خواهد ثابت كند كه نوكری او تحكيم شده است و ملت نبايد 
گمان كنند ك��ه او از پش��تيبانی اجانب برخوردار نيس��ت، ولی ملت با 
تظاهرات عمومی و تعطيل سرتاس��ری دامنه دار و اظهار تنفر، بار ديگر 
ثابت كرد كه او را نمی خواهد و از او و خاندانش بی زار است و اين رفراندوم 
طبيعی سرتاسری، در حقيقت خلع او از سلطنت غاصبانه جائرانه است.

كارتر و ديگر غارتگران مخازن ملت های مظلوم بايد بدانند محمدرضا 
خان خائن و ياغی است و ناچار از سلطنت مخلوع است، بر فرض قانونی 
بودن سلطنتش، چه رسد به س��لطنت انتصابی از طرف اجانب كه خود 

اعتراف نموده.
به ملت شريف ايران مژده می دهم كه رژيم جائرانه شاه نفس های آخر 
را می كشد و اين قتل عام های بی رحمانه، نشانه وحشت زدگی و حركاتی 
مذبوحانه اس��ت... من به ملت ايران با اين بيداری و هوش��ياری و با اين 
روحيه قوی و ش��جاعت بی مانند نويد پيروزی می دهم. پيروزی توأم با 
سربلندی و افتخار، پيروزی توأم با استقال و آزادی، پيروزی توأم با قطع 
ايادی اجانب و چپاولگران، پيروزی توأم با برچيده شدن بساط ستمگران 

و انقراض دودمان سياه روی پهلوی...1 

1. صحيفه امام، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1385، ج3، ص267-296. 
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سخنان امام خمينی نيز دال بر پشت گرمی شاه از حمايت امريكا جهت سركوبی است 
كه از قيام 19دی به عم��ل آورد. امام خمينی در اين پيام به امريكا نيز هش��دار داد كه 
حكومتی كه از آن حمايت می كند به زودی از هم خواهد پاشيد و دوامی نخواهد آورد؛ 

به مردم نيز مژده پيروزی دادند. 

واکنش مطبوعات به قيام 19دی قم
بسياری از مطبوعات داخلی و حتی رسانه های خارج در انعكاس اخبار، پيرامون قيام 
19دی قم متأثر از نوع خبری بودند كه ساواك در اختيار آنها قرار داد. حكومت برای مبرا 
دانس��تن خود از هر نوع جنايتی تاش كرد حوادث اين چند روزه را مخالفت روحانيان 
و مردم با آزادی زنان و اصاحات ارضی وانمود كند و شروع درگيری را نيز متوجه اقدام 
مردم در حمله به اماكن عمومی و اتومبيل های كانتری بداند. از اين رو پرويز ثابتی مدير 
اداره كل سوم س��اواك دس��تور داد خبر زير را برای چاپ به روزنامه ها بدهند. بنابراين 

بسياری از خبرهای داخلی و خارجی متأثر از اين دستور است: 
تظاهرات در شهرستان قم

گزارشات رس��يده از قم حاكی س��ت كه در روزهای 17 و 19 دی ماه 
جاری كه مصادف با روزهای آزادی زنان و اصاحات ارضی بوده در اين 
شهرستان تظاهراتی برپا شده اس��ت. در اين تظاهرات جمعی از طاب 
اخالگر شركت داش��ته اند. اخالگران پس از تظاهرات در روز 17دی 
در روز 19دی ماه نيز مج��دداً گردهم آمده و در نقاط مختلف ش��هر به 
آشوب و بلوا دست زده و بر ضد منافع و مصالح ملی شعارهايی داده اند. 
تظاهركنندگان در بعد از ظهر روز 19دی با چوب و س��نگ و ميله های 
آهنی به شكستن شيشه های مغازه ها و بانك ها و تخريب اماكن پرداخته 
و پس از خرابكاری در محل حزب رس��تاخيز، به طور جمعی به س��وی 
كانتری يك شهرستان قم حمله ور شده اند. اين گروه ابتدا به شكستن و 
منهدم ساختن اتومبيل های كانتری پرداخته و متعاقباً درصدد بوده اند 
كه با چوب و سنگ و ساير وس��ايلی كه در اختيار داش��ته اند قهراً وارد 
كانتری شوند. مأمورين كه تا اين لحظات بر حوادث نظارت می كرده اند، 
با مش��اهده حمله اخالگران به كانتری، به مقابله دست زده و ابتدا با 
اخطارهای پی در پی، پس از آن با شليك های هوايی كوشيده اند تا مانع 
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هجوم اين عده شوند و باألخره پس از آنكه يك افسر و سه نفر از مأمورين 
كانتری شديداً توسط مهاجمين مصدوم و مجروح شده اند، به ناچار به 
سوی عناصر حمله كننده تيراندازی و در نتيجه پنج نفر از آنها كشته و 
9 نفر نيز مجروح ش��ده اند. در جريان تظاهرات اخالگرانه مذكور، يك 
نوجوان 13ساله زير دست و پای جمعيت اخالگر له و كشته شده است.1
با نگاهی به روزنامه ها و نوع انعكاس آنها چند نكته حائز اهميت است؛ يكی اينكه تمامی 
روزنامه هايی كه به انعكاس اين خبر پرداختند با يك يا دو روز تأخير اين خبر را منعكس 
ساختند كه قصدشان بی اهميت دانس��تن آن بود. همچنين به جای درج آن در صفحه 
اول، معموالً آن را در صفحات ميانی يا پايانی و تقريباً در وسط صفحه در كادری كوچك 
منتشر كردند. عاوه بر اين تمامی آنها خبر را به همان صورت كه ساواك به آنها داده بود، 
درج كردند. در واقع دستور پرويز ثابتی را به عنوان گزارشات رسيده از وقايع قيام 19دی 
منتشر كردند. تنها تفاوتی كه در اين ميان ديده می شود عنوان و تيتر خبر است. روزنامه 
اطاعات در روز سه ش��نبه 20دی برای اين خبر چنين تيتر زد: »در تظاهرات خونين 
قم 6 نفر كشته و 9 نفر زخمي ش��دند«،2 روزنامه پيغام امروز نيز چنين نوشت: »5 نفر 
در تظاهرات خونين قم كشته شدند«،3 روزنامه آيندگان نيز تيتر زد: »تظاهركنندگان 

1. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، همان، ص30؛ 19دی به روايت اسناد ساواك، همان، ص75-76. 
2. اطاعات، سه شنبه 20 دی 2536، ش15509، ص4. 
3. پيغام امروز، سه شنبه 20 دی 2536، ش5181، ص8. 
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پس از تخريب اماكن به كانتری هج��وم آورده بودند«،1 
رس��تاخيز چنين عنوان زد: »در تظاهرات ضد ملی قم 5 
نفر كشته شدند«2 و كيهان نيز نوشت: »5 نفر در تظاهرات 

خونين قم كشته شدند«.3
اين اقدام دولت در اجبار نش��ريات در چگونگی انعكاس 
خبر به خوبی نقض ش��عار آزادی سياس��ی بود كه مدعی 
اجرای آن بود. داشتن آزادی قلم و بيان برای مطبوعات از 
مهم ترين حقوقی اس��ت كه حكومت ها ملزم به اجرای آن 
هستند اما در اين مورد به خوبی شاهد هستيم كه ساواك 
با آماده كردن خب��ری از تظاهرات در حماي��ت از دولت، 
مطبوعات را مجبور به انعكاس آن ساخت. تنها تفاوت نوع 
انعكاس خبر در روزنامه ه��ای مختلف مربوط به تيتر خبر 

می شد. 
مطبوعات خارج از كش��ور نيز به نوعی در انعكاس اخبار 

قيام 19دی متأثر از اخبار حكومتی ايران بودند. از جمله هفته نامه اشپيگل درباره حادثه 
قم و تعداد شهدا نوشت: 

جريان تظاه��رات و اعتراضات با ش��ورش طلبه های قم آغاز ش��د كه 
طی آن طبق اطاعات رسمی، ش��ش، و طبق اطاعات غير رسمی 60 

تظاهركننده به قتل رسيدند.4
روزنامه آبزرور انگليس نوشت: 

روز 19 ژانويه ]19دی[ طاب مذهبی قم دست به تظاهرات زدند كه 
عليه اقدام های به ستوه آورنده دولت تظاهرات می كردند. اين تظاهرات 
با آتش مسلسل پليس در هم كوبيده شد. رسماً اعام شد كه شش طلبه 
كشته شده اند. يك آمار غير رسمی حكايت از 11برابر بيشتر از آن دارد.5

راديو لندن چنين گفت: 

1. آيندگان، چهارشنبه 21 دی 2536، ش3019، ص13. 
2. رستاخيز، چهارشنبه 21 دی 2536، ش814، ص2. 

3. كيهان، سه شنبه20 دی2536، ش10362، ص2. 
4. 19 دی به روايت اسناد ساواك، همان، ص68. 

5. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، همان، ص18. 

بر اساس اسناد به جای مانده 
از ساواک، عامل فاجعه 
خود  قم  19دی  خونين 
دولت بود؛ دولت مجوز 
سرکوبی مخالفين خود در 
حوزه های علميه را از کارتر 
گرفته بود و به رغم تبليغات 
و سر و صدایی که پيرامون 
ایجاد فضای باز سياسی 
تجویز شده از سوی کارتر 
به راه انداخته بود، درصدد 
بود با استفاده از همين فضا و 
جوسازی ها، مخالفين خود 

را به آتش گلوله ببندد
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از ماه ژانويه سال جاری ]دی ماه سال 1356[ دولت شاه با شورش ها و 
ناآرامی های وسيعی رو به رو بوده است كه در 15 سال گذشته بی سابقه 
بوده است و موجی از شورش های خش��ونت بار به طور مرتب در سراسر 
كشور ادامه يافته است. نخستين تعداد كشته شدگان در اين حوادث با 
ارقامی كه دولت منتشر كرده است به ش��دت متفاوت است و به همان 
نسبت مكرراً در مطبوعات غرب و حتی در كنگره امريكا از وضع حقوق 

بشر در امريكا انتقاد شده است.1
برنامه اول تلويزيون سراسری آلمان در بخش خبری خود درباره قيام 19دی گفت: 

بنا به گزارش خبرگزاری پارس در تظاهراتی كه در شهر قم عليه آزادی 
زنان و اصاحاتی انجام گرفته پنج نفر كشته شده اند...2

كه نشان از تأثيرپذيری رس��انه های خارجی از شيوه خبرگزاری های داخلی و ساواك 
است. اين روزها مصادف با سالگرد كشف حجاب و اصاحات ارضی بود به همين دليل 
منابع رسمی حكومت س��عی می كردند علت تظاهرات 19دی قم را به دليل مخالفت با 

اين اقدامات تقليل دهند.
روزنامه دی ولت آلمان نيز با تأثير از خبر ساواك در 20 دی ماه نوشت: 

در عصر تساوی حقوق، در چند شهر ايران در روز دوشنبه )56/10/19( 
صدها نفر زن ايرانی به تظاهرات پرداختند... اما زنان به خاطر اين تصميم 
رضاشاه )برای كش��ف حجاب( تظاهرات نكردند بلكه اقدام آنان جهت 
وضع مقررات برای استفاده مجدد از چادر صورت گرفت. آيا اين اقدامی 
غير منطقی و نامناسب با زمان نيست؟ شايد گرايش به اسام نقشی در 

اين جريان ايفا می كند و شايد عوامل ديگر نيز موجود است...3

بازتاب قيام 19دی قم در سایر شهرها 
با پخش و توزيع روزنامه اطاعات و مقاله رش��يدی مطلق، عاوه بر قم ساير شهرهای 
ايران صدای اعتراض خود را نسبت به توهين رژيم نسبت به امام خمينی بلند كردند. در 
مشهد در تاريخ 19دی تعدادی از مدرسين حوزه علميه اين شهر، به منظور اعتراض به 
درج مقاله رشيدی مطلق، كاس های درس را تعطيل كردند و در برابر مدارس علوم دينی 

1. همان، ص20. 
2. همان، ص28-29. 

3. همان، ص37. 
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نواب، س��ليمان خان، ميانی و ماحيدر تجمع 
كردند و به اعتراض پرداختند.1 علما و مدرسين 
حوزه علميه مش��هد روزهای 20 و 21دی ماه را 
نيز به نشانه اعتراض تعطيل كردند.2 روحانيان 
س��بزوار برای حماي��ت از قي��ام 19دی قم، از 
برپايی نم��از در 20دی ماه خ��ودداری كردند.3 
آيت ال محمد صدوقی در يزد در 20دی ماه، با 
دعوت از تعدادی از روحانيون اين شهر از جمله 

محمدعلی ربانی، كاظم راشدپور يزدی و شيخ ابوالقاسم مناقب از آنها خواست در اعتراض 
به اقدامات حكومت نس��بت به قيام 19دی قم، حوزه های علميه يزد را تعطيل كنند و 
خود ايش��ان تصميم گرفت به قم برود.4 بازار اصفهان نيز به عن��وان اعتراض به حوادث 
اخير اصفهان، از روز چهارش��نبه 56/10/21 مغازه ها را تعطيل كردند.5 دانش��جويان 
دانشگاه اصفهان نيز در 21دی در دانشگاه در پشتيبانی از حوادث قم با سردادن شعار 
»زنده باد خمينی« دس��ت به تظاهرت زدند.6 همچنين روحانيان طراز اول اصفهان به 
دعوت آيت ال س��يد حس��ين خادمی در تاريخ 56/10/22 در منزل وی تجمع كردند. 
وی در اين جلس��ه اظهار داشت از اقامه نماز جماعت به نش��ان اعتراض به قيام 19دی 
خودداری خواهد نمود.7 در مس��جد آقاضياء ش��هر اراك در 21دی ماه حدود 40 برگ 
اعاميه حاوی مضامين پشتيبانی از قيام 19دی قم، حمايت از امام خمينی و حمايت از 
زندانيان سياسی و اعتراض به شعار آزادی زنان رژيم پخش و توزيع شد.8 در اهواز نيز در 
22دی تظاهراتی به حمايت از امام خمينی برگزار شد. در قزوين نيز علما از برگزاری نماز 
جماعت خودداری كردند.9 دانش آموزان شهر بابك نيز در 25دی با سردادن شعارهای 
»مرگ بر خائنين«، »زنده باد خمينی«، »مرگ بر دش��من خمينی«، »دوس��تان ما را 
كشتند«، »مردم به ما كمك كنيد« و »امام ما را كش��تند« به حمايت از امام خمينی و 

1. همان، ص24. 
2. همان، ص41. 
3. همان، ص34. 
4. همان، ص42. 
5. همان، ص45. 
6. همان، ص49. 
7. همان، ص61. 
8. همان، ص48. 

9. همان، ص62-63. 

قيام 19دی برخالف تصور رژیم 
نشد  سرکوب  تنها  نه  پهلوی 
بلکه با بيشتر آشکار شدن ماهيت 
سرکوبگرانه رژیم، سرسلسله و 
دليلی برای انجام قيام های پی در پی 
در قالب اربعين ها در سایر شهرهای 
ایران شد تا اینکه با پيروزی وقوع 

انقالب اسالمی به پایان رسيد
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انتقاد از عملكرد رژيم در قيام 19دی پرداختند.1 تظاهرات در س��اير شهرهای ايران به 
صورت متمادی در دی و بهمن ماه 56 ادامه يافت. 

پس از اعتراضات��ی كه ش��هرهای مختلف ايران نس��بت به وقاي��ع 19دی به صورت 
تظاهرات، تعطيلی كاس و درس، مهاجرت به س��وی قم، پخ��ش و توزيع اعاميه در 
حمايت از نهضت امام خمينی نش��ان دادند، رژيم نيز در مقابل كه خود را محصور بين 
اعتراض��ات مردمی ديد و تصمي��م گرفت با برپايی تظاهراتی آن هم بيش��تر از س��وی 
عوامل حزب رستاخيز، شكاف بين خود و مردم را پر كند. بدين منظور در تاريخ 22دی، 
تظاهراتی از طرف حزب رستاخيز در شهر قم با سردادن شعارهای »زنده و جاويدشاه« 
و در دست داش��تن تمثال هايی از شاه در خيابان های صفاييه و آس��تانه برپا كرد.2 اين 
تظاهرات نمايشی در روزهای ديگر نيز ادامه يافت؛ از جمله در 25دی حزب رستاخيز به 
حمايت از حكومت، تعدادی از مردم را از شهرهای تهران و ساوه به قم آورد و به حمايت از 
حكومت دست به تظاهرات زدند. در پايان در ميدان آستانه با صدور قطعنامه ای، ضمن 
محكوم كردن توطئه های اس��تعمارگران، آمادگی خود را ب��رای جانبازی در راه تحقق 
هدف های انقاب شاه اعام كردند.3 اما برای اين اقدامات ديگر دير شده بود. حكومت با 
به جريان انداختن وقايع اخير در كشور به خوبی چهره خود را به مردم نشان داده بود و 

اين اقدامات نمايشی حكومت ديگر نمی توانست چاره ساز باشد. 

چهلم شهدای قم و حوادث پس از آن 
قيام 19دی برخاف تصور رژيم پهلوی نه تنها سركوب نشد بلكه با بيشتر آشكار شدن 
ماهيت سركوبگرانه رژيم، سرسلس��له و دليلی برای انجام قيام های پی در پی در قالب 
اربعين ها در ساير شهرهای ايران ش��د تا اينكه با پيروزی وقوع انقاب اسامی به پايان 

رسيد. 
با فرا رسيدن چهلم شهدای قيام 19دی قم، مراجع تقليد اين روز را عزای عمومی اعام 
كردند. مردم نيز خود را برای بزرگداشت ش��هدای آرمان راه اسام و امام آماده كردند. 
آيت ال قاضی طباطبايی نيز با صدور اعاميه ای، بيان كرد كه در روز 29بهمن، مجلس 
ختمی در مس��جد حاج ميرزا يوسف )مسجد قلی( برگزار خواهد ش��د و از عموم مردم 
خواست با شركت در آن ياد و نام شهدا را گرامی بدارند. در چهلم شهدای قم )29بهمن 

1. همان، ص95. 
2. همان، ص57. 
3. همان، ص88. 
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1356( كش��تار فجيعی در تبريز روی داد و شماری ش��هيد و زخمی شدند و به دنبال 
آن اربعين های زنجيره ای به وقوع پيوس��ت كه در جای ديگر و فرصت ديگر بايد به آن 

پرداخته شود. 

نتيجه گيری 
در پی بررسی های صورت گرفته می توان نتيجه گرفت كه رژيم پهلوی پس از شهادت 
حاج آقا مصطفی تصور می كرد امام خمينی تنها می ماند و دست از مبارزه می كشد اما 
پس از اينكه مراسم بزرگداشت ايش��ان به كانون مبارزاتی عليه رژيم تبديل شد و امام 
از شهادت ايش��ان به عنوان الطاف الهی ياد كرد رژيم خود را شكست ديده يافت؛ از اين 
رو تصميم به چاپ مقاله ای توهين آميز به ش��خصيت امام كرد كه در آن سعی داشت با 
مخدوش كردن چهره امام، ايشان را از ساير روحانيون متمايز كند و عامل استعمار سرخ 
و سياه معرفی كند. با انتشار اين مقاله، طاب به رهبری روحانيون با تعطيلی كاس های 
درس و حوزه به تظاه��رات عليه رژيم پرداختن��د كه طی اين تظاه��رات، روحانيان با 
هماهنگی بی سابقه ای ظاهر شدند و يك صدا به حمايت از امام پرداختند و با دعوت مردم 
به اتحاد و همبستگی خواهان ايستادگی در مقابل رژيم شدند. رژيم كه اين بار نيز خود 
را شكست خورده يافت و از طرفی پشتيبانی و حمايت امريكا را از خود به همراه داشت 
تصميم گرفت به س��ركوبی مبارزين بپردازد؛ از اين رو قيام مردم را در 19دی به آتش 
گلوله بست تا با سركوب كردن قيام، شرايط را به مانند سابق برگرداند اما بار ديگر رژيم 
مرتكب اشتباه شد چون اين بار ديگر شرايط تغيير كرده بود، دست رژيم برای مردم رو 
شده بود و ماهيت سركوبگرانه اش بيش از پيش خود را برای مردم نمايان ساخته بود. از 
اين رو قيام 19دی تنها مختص به قم نشد و به ديگر شهرهای ايران نيز سرايت كرد. مردم 
شهرهای مختلف يك صدا با هم مبارزه با رژيم را در پيش گرفتند و به برگزاری مراسم 
چهلم شهدای قم پرداختند كه طی اين مراس��مات مراتب انزجار خود را از رژيم اعام 
كردند. چهلم های متعددی كه در شهرهای مختلف برگزار می شد به اين صورت ادامه و 
گسترش يافت تا اين كه در نهايت منجر به پيروزی انقاب اسامی در بهمن 1357 شد. 




