
 
 قم  1356 دي 19 تحلیلي بر واقعھ

 زاده  اسماعیل حسن

 مقدمھ 

شتند و  ھي بردا سجام درون گرو ستاي ان ندي در را ھاي بل جار، گام یل دوره قا باریون در اوا بر اخ پیروزي  روحانیون اصولي پس از 
. ھاي علمیھ بخشیدند تر از قبل بھ اوضاع حوزه اصالحاتي در سلسلھ مراتب روحاني و دروس حوزوي ایجاد كردند و شكلي تكامل یافتھ

شد انسجام درون گروھي روحانیت قارن  نیز م نان  سي آ بھ عیني. با داعیھ سیا ضت مشروطھ جن بش رژي و نھ ین داعیھ در جن تري  ا
كھ  -با این ھمھ، مواضع روحانیون سیاسي در قبال پدیده مشروطھ ھماھنگ نبوده و اختالفات فاحش فكري . یافت شان داد  سي را ن سیا

شروطھ تاھي روحانیون م مدت كو بھ  خاص و  شدند در مقطعي  تري خاصي برخوردار  مل . خواه از بر ھاي حا كھ گروھ جا  ما از آن ا
بال  نھضت از خاستگاھھاي كامال متفاوت با مباني فكري مختلف تشكیل شده بودند، پس از پیروزي، كشمكش جناحھاي مختلف را بھ دن

ند. داشت نار رفت سي ك سائل سیا حانیون از م یم . در این فراز و نشیب رویدادھا و اوضاع آشفتھ و نابسامان جامعھ اكثر رو ستقرار رژ ا
 . دیكتاتوري رضاشاه پھلوي بھ فعالیت آشكار اقلیت روحاني پایان داد

قاط ضعف  ھرچند كناره جھ ن نان را متو ما آ ید آورد، ا ھا فترتي پد سي آن كاپوي سیا شروطھ، در ت پس از م گیري روحانیون از سیاست 
ساخت مي آن  سعھ ك ین تو یادي و ھمچن صالحات بن ضرورت ا حوزه و  ضربات . ساختار  حانیون،  ھي رو فات درون گرو یرا اختال ز

ین بھ نظر مي. مھلكي بر انسجام دروني آن وارد ساختھ بود بي رسد تغییر و تحوالت سیاسي ب ین اصالحات  نیز در ا لي  بوده  المل تاثیر ن
جع و  دست جدایي عراق از پیكره امپراتوري عثماني و تشكیل دولت. است با مرا ماس  یران در ت مذھبي ا نشانده، مشكالتي براي جامعھ 

مي. كرد علماي نجف ایجاد مي یران احساس  خل ا مذھبي در دا ند  كانون قدرتم یك  جود  ضرورت و ین رو،  ییر و . شد از ا قع، تغ دروا
سجام حوزه در ان ساختارھاي  حوزه  تحوالت جامعھ ایران و عراق بھ عالوه ضعف  شكیل  یادي و ت صالحات بن حانیون، ا بھ رو شي  بخ

 . علمیھ قم را بھ دنبال داشت

ناب  سي اجت ھاي سیا شاركت در فعالیت حوزه از م پابودن  یل نو بھ دل سو  یك  شاه، از  تاتوري رضا قم در دوره دیك یھ  رؤساي حوزه علم
كم . نمودند كردند و از سوي دیگر، مسائل سیاسي را عامل تفرقھ و بروز شكاف در یكپارچگي جامعھ مذھبي مشاھده مي مي یل حا بھ دل

مي مد  بودن گرایش محتاطانھ بر حوزه، كھ با توجھ بھ شرایط زماني، منطقي و معقول  ید آ سي آن پد كاپوي سیا تي در ت مود، دوره فتر ن
البتھ در این دوره، حوزه در . هللا سیدحسین بروجردي نیز ادامھ یافت هللا عبدالكریم حائري آغاز و در دوره آیت كھ در دوره ریاست آیت

شورھاي مسیحي  بھ ك تغییر ساختار و تشكیالت خود گامھاي اساسي برداشت و دایره فعالیتھاي مذھبي را از قلمرو كشورھاي مسلمان 
شد در دروس حوزه و سلسلھ مراتب روحاني و در نحوه جذب طالب تغییراتي پدید آمد و طبقھ. گسترش داد جاد  . اي منسجم و مستمر ای

جدي  در دوره زعامت آیت براز  هللا بروجردي، حتي علما و روحانیوني كھ داراي دیدگاھھاي سیاسي تندرو بودند، بھ احترام ایشان از ا
مي خودداري  شان  ند نظریات یت. كرد یب، آ ین ترت لت بھ ا مان رح تا ز شد  فق  جردي مو سال  هللا برو قھ . ش 1340خود در  سجام طب ان

ند حوزه كسب كن ساختار  ییر  ظھ در تغ بل مالح ستھ از . روحاني را حفظ نمایند و پیشرفتھاي قا حوزه، آن د بر  حاكم  ضاي  ین ف در چن
 . نیروھاي مذھبي كھ خواھان شركت در مسائل سیاسي بودند، مثل فداییان اسالم، از جانب رؤساي رسمي حوزه طرد شدند

هللا بروجــردي، بــھ معنــاي فقــدان  بــا ایــن ھمــھ، عــدم اظھــار دیـدگاھھاي سیاسـي جدیــد توســط تعــدادي از علمــا و مراجــع در دوره آیــت
جع . هللا بروجردي اختالف دیدگاھھا را عیان ساخت زیرا رحلت آیت. نظر در اینگونھ مباحث نبود  اختالف شان، مرا پس از ای بالفاصلھ 

شدند سیم  سي تق ھاي . و علما از نظر دیدگاھھاي سیاسي بھ دو جناح مخالف و موافق مداخلھ در امور سیا شھا و طیف ین دو جناح، گرای ا
یم . گرفت مختلف از مخالفان رژیم را دربرمي فان رژ لف، از مخال جناح موافق مداخلھ در امور سیاسي نیز منسجم نبوده و طیفھاي مخت

مي سرنگوني رژیم را دربر ھان  ندرو و خوا فان ت تا مخال بھ . گرفت در چھارچوب قانون اساسي مشروطھ  ین جناح  لف ا ھاي مخت طیف
مي ند تناسب رویدادھاي سیاسي بھ ھم نزدیك شده یا از ھم فاصلھ  عھ . گرفت خیر در واق ناح ا مل  1342خرداد  15ج چھ ع حد و یكپار مت

یم . توسط رژیم را محكوم كردند) س(كرده و دستگیري امام خمیني این واقعھ نقطھ عطفي در فعالیت و ضدیت روحانیون مخالف با رژ
خود را  بعضي مانند آیت. داد كم خود را نشان مي در واقعھ كاپیتوالسیون تفاوتھاي دیدگاھي و اختالفات سیاسي كم. شاه شد هللا گلپایگاني 

بي كنار كشیدند و بعضي دیگر مانند آیت ند هللا شریعتمداري نیز از ماھیت قضیھ اظھار  عي كرد یت. اطال یب در فعال ین ترت سي  بھ ا سیا
 . نیز ادامھ یافت 1356 علما فترتي پیدا شد و تا سال

طالع  1356 دي 19 این نوشتار بھ دنبال پاسخ گفتن بھ چرا و چگونگي و پیامدھاي واقعھ قم، بر این فرض استوار است كھ رژیم بدون ا
نھ،  روحانیون و انسجام تشكیالت حوزه، با جریحھاز آگاھي درون گروھي، ھمبستگي نھفتھ  طور ناآگاھا بھ  نان  دار ساختن احساسات آ

لف  ناح مخا لف ج ھاي مخت ستھ طیف طور ناخوا بھ  خود  ضددیني  گي و  صالحات فرھن با ا یان داد و  ضت پا مده در نھ یش آ فترت پ بھ 
خود  حد  نان را متوجھ دشمن وا ساختھ و آ حاكم  -روحانیون را بھ ھم نزدیك  سي  ظام سیا عني ن مود -ی یاد و . ن با  قط  نیز ف روحانیون 

عھ لم 19 خاطره واق یده چھ گیري پد قالب  دي و پی مت دوم ان طھ عزی بھ عنوان نق عھ  سنتي، از آن واق ھاي  سایر راھكار بھ  سك  ھا و تم
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 . باال برده و در راس رھبري قرار گرفتند سیاسي خود را در نھضت استفاده كرده و بتدریج موقعیت

 دي  19 تحلیلي بر وضعیت كشور در آستانھ واقعھ

بود حكومت پھلوي، پس از انقراض قاجاریھ، وارث جامعھ گوي نیازھاي . اي با ساختارھاي سنتي  سنتي جواب ساختارھاي  سیاري از  ب
فزون جامعـھ نبـود مدرن. روزا خود،  یژه  یت و ساس مامور بر ا ھا  ین رو، پھلوی بي از ا یا غر نوان  سازي  بھ ع ساختارھا را  سازي 

ند خاب كرد خود انت ھاي  حور فعالیت صلیترین م یش . ا بھ پ سركوبگر، اصالحات را  تاتوري  كز و دیك متي متمر جاد حكو با ای شاه  رضا
مي مي پا سركوب  تش نو بھ وسیلھ ار سنتھا را  ظان  سداران و حاف نب پا عت از جا فت و ممان مود برد و ھرگونھ مخال شایر، . ن سكان ع ا

مدارس، راه شگاه و  سیس دان قاف، تا صرف او جاب و ت شف ح جاده ك ھن و  جاد  آ نوین، ای تش  شكیل ار شكل، ت باس متحدال جاد ل ھا، ای
ساختارھاي جامعھ و  سازي  سعھ و نو ستاي تو غیره در را یھ و  حوزه علم دادگستري و تغییر در نھاد قضاوت، تالش براي نظارت بھ 

ند، صورت گرفت شاه علي. در عین حال نابودي نھادھاي مذھبي جامعھ كھ در برابر بیگانگان مقاومت كرده بود یق در  رضا رغم توف
پاره جام  ساختار  ان صالح  ني و ا ھت دگرگو شي در ج یچ تال ھا ھ نھ تن گي،  صادي و فرھن ماعي، اقت ساختارھاي اجت صالحات در  اي ا

كرد بدیل  شونت و ارعاب ت سازمان . سیاسي انجام نداد، بلكھ آن را از سلطنت مشروطھ بھ دیكتاتوري متكي بر خ بط  ین عمل در روا ا
ساخت ماعي و  یافتھ ساختارھاي بنیادین جامعھ، عدم توازن و تعادل پدید آورد كھ موجب شكاف بین  صادي، اجت ساختھاي اقت سي و  سیا

 . فرھنگي شد

غاز  ساختھا آ ین  عادل ب جاد ت با سقوط رضاشاه و روي كارآمدن محمدرضاشاه، تالشھایي از سوي طبقات متوسط جدید و سنتي براي ای
ید متوقف و دوره 1332مرداد  28اما این روند با كودتاي ; شد شروع گرد حض  شونت م تاتوري و خ ساس . اي جدید از دیك كھ اح شاه 
مي سازي جامعھ در برھھ كرد رسالت مدرن مي سعي  ست،  شده ا حول  عدد،  اي خاص از تاریخ بھ وي م ھاي مت بھ ابزار سل  با تو مود  ن

چنین احساسي، وي را در برابر بسیاري از منابع و عناصر صاحب نفوذ اجتماعي و گروھھاي سنتي، . خود را نشان دھد قدرت رسالت
ستھاي  محابا ساختھ، بدون مالحظھ بي نان از سیا ضایتي آ سنتي و نار ھاي  فوذ گروھ كاریھاي سیاسي و بدون آگاھي از میزان قدرت و ن

سیري جاري جامعھ، بر سنتھا و پاسداران آن حملھ مي مي نمود و اصالحات خود را با حرص و ولع  بال  پذیر دن پاره. كرد نا اي  ھرچند 
مت با مقاو گي او  شدید  از اصالحات اقتصادي وي بعضي از طبقات جامعھ را موقتا راضي نموده بود، اما اصالحات اجتماعي و فرھن

بھ ماعي رو شد طبقات مختلف اجت نده از . رو  ضایي آك نیز، ف یم  ھبري رژ ستگاه ر كردار د تار و  فزون در گف ضاد روزا ین، ت ین ب در ا
 . ھا از دستگاه رھبري شد اعتمادي در بین طبقات مختلف جامعھ ایجاد كرد و تداوم این وضع سبب ناامیدي كامل توده بي

نھ  پیامد عمده اصالحات وي گسترش فرھنگ غربي، كمرنگ فزایش دام گان، ا بھ بیگان عھ  ستگي جام لي، واب یني و م شھاي د شدن ارز
ھا  ھا، طیف عتراض گروھ كھ ا نفوذ دولت در اقصي نقاط كشور و بھ تبع آن، كاھش روزافزون قدرت نھادھاي محلي و سنتي بوده است 

جع و . نفـع را بـھ دنبـال داشـت و طبقـات مختلـف سیاسـي و اجتمـاعي ذي ما و مرا یم بـھ رھــبري عل یان مخالفـان مـذھبي رژ در ایـن م
یالتي و . اند از اھمیت و نمود بسیاري برخوردار بوده. ش 1340دانشگاھیان در دھھ  اولین جرقھ حركت روحانیون با الیحھ انجمنھاي ا

شد1342خرداد  15والیتي و حق راي زنان زده شد و با پشتوانھ مردم بھ قیام  ین . ، منتھي گشت كھ با قدرت نیروي نظامي سركوب  ا
مي1332مرداد  28سركوب، پس از كودتاي  سوب  شاه مح براي  گي  پیروزي بزر یم داد ،  ست رژ بھ د مل را  كار ع بھ . شد و ابت شاه 

 . طلبانھ خود بسیار تالش كرد براي ارضاي تمایالت قدرت دنبال این موفقیت

بینانــھ بــھ ایــن حقیقــت واقــف شــده بــود كــھ نیروھــاي مــذھبي و در راس آن علمــا از  رژیــم پــس از ســركوب قیــام در یــك تحلیــل واقــع
توده. ناپذیرترین دشمنانش ھستند ترین و آشتي سرسخت سیج  نان در ب قدرت آ گاه  شاه بخوبي از پایگاه اجتماعي و نفوذ روحانیون و  ھا آ
سي  از كمونیست«وي . شده بود حزاب سیا ھا و ا لي و گروھ ھھ م یا جب ند  كرده بود نھ  شجویان رخ ھا و عناصر رادیكال كھ در میان دان

 ) 1(» .دانست توزترین دشمنان خود مي تنھا مایھ نگراني او مالھا بودند كھ آنھا را كینھ. قدیمي وحشتي نداشت

فزود شاه نھ تنھا در جھت كاھش نارضایتي آنان اقدامي نكرد بلكھ رفتھ رفتھ با بیانات و اقدامات خود بر انعطاف نان ا ین . ناپذیري آ بھ ا
بارزه رو در روي  ترتیب اقدامات ضدمذھبي شاه روند موضع فت علني و م بھ مخال شتباه وي،  ھاي ا گیري علما را از انتقاد بھ عملكرد

مي. طوالني مدت تغییر داد قاد  یم انت ھاي رژ سیاري از عملكرد بھ ب مذھبي  شھاي  سنتھا و ارز ما  ابتدا علما بھ عنوان پاسداران  ند ا كرد
سیوم  15آنان در جریان الیحھ انجمنھاي ایالتي و والیتي، رفراندوم انقالب سفید، كشتار واقعھ  مام، كنسر ید ا خرداد، كاپیتوالسیون، تبع

شتي سرمایھ شمنان آ بھ د شاھي،  بھ شاھن جري  تاریخ ھ ییر  شیراز و تغ یم  گذاریھاي خارجي، جشنھاي شاھنشاھي، جشن ھنر  پذیر رژ نا
 . بھ بعد پیوستھ حالت فزاینده داشتھ است 1342شود، اما از سال  ھرچند در روند مخالفت نوساناتي دیده مي. تبدیل شدند

ھھ  را با جشنھاي شاھنشاھي كھ مظھر و نماد قدرت و مشروعیت 1350با وجود آنكھ شاه دھھ  مھ اول د سیاسي وي بود، آغاز كرد و نی
یت 1355سر گذاشت، اما از اواسط سال  را نیز بدون حادثھ خاصي پشت عدم رعا بر  بني  ھان م حقوق  شاه تحت فشار افكار عمومي ج

حوالت . بشر در ایران، از شدت اختناق و سركوب را كاست و فضاي سیاسي را باز نمود بر ت عالوه  البتھ در ایجاد فضاي باز سیاسي 
شاه ) مانند پیروزي كارتر در انتخابات ریاست جمھوري امریكا(المللي  بین خود  سماني  تحوالت اجتماعي، سیاسي جامعھ و وضعیت ج

 ) . 2(نیز مؤثر بوده است 
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ھاي  حدود فضاي باز سیاسي پیشتر مي ھرچھ شاه در تداوم سیاست جدید خود مبني بر رعایت عم از نیرو یم ا سي رژ فان سیا فت مخال ر
ستھ. كردند بیشتري براي فعالیت پیدا مي مذھبي و ملي یا چپي میدان و فرصت ني  محافل، مساجد، تكایا و ھ ھاي عل بھ كانون بي  ھاي حز

ثھ  در دوران اوج. تبدیل شد -از جملھ روحانیون و روشنفكران  -مخالفان سیاسي رژیم  گیري مبارزات مردمي علیھ رژیم شاه، چند حاد
ھــاي سرگشــاده آنـان،  ســخنراني روشــنفكران در انجمنھـاي ادبــي، نامــھ. بــھ گســترش دامنــھ مبــارزات و تعمیــق آن كمــك مؤثــري كــرد

متر از  ھاي علما در مخالفت اعالمیھ شور و مھ بھ آن ك شاه  سافرت  گام م بھ ھن كا  با عملكرد شاه و تظاھرات دانشجویان ایراني در امری
جاد . بود 1356 هللا مصطفي خمیني در اول آبان ھمھ رحلت مشكوك آیت مام ای پیروان ا نزد  یم در  رحلت ایشان موجي از انزجار از رژ

یت. كرد یم و در نھا نان رژ یرا آ مي ز في  تل معر صلي ق سئول ا ساواك را م ند شاه و  ھاي . كرد بر عملكرد تني  لي مب ین تحلی تھ چن الب
ختي . ھاي مخالف در گذشتھ بوده است ساواك در قتل مرموز چھره نادرست لوان ت ھان پھ شكوك ج با رحلت م نیز  ماه  -چنین ذھنیتي  دی

 . في بھ آن تشكیك دامن زد حاج آقا مصط در مردم پیدا شده و رحلت - 1356 خرداد سال -و دكتر علي شریعتي  - 1347 سال

و كانون ) س(بھ مجلس تجلیل از امام خمیني -در فضاي باز سیاسي  -مجلس ترحیم ایشان در شھرھاي مختلف ایران بویژه تھران و قم 
شد بدیل  یم ت یز . مخالفت علني با رژ خالف ن ھاي روشنفكر م نب نیرو كھ از جا حانیون بل ھا از طرف رو نھ تن ترحیم  نوع مجالس  ین  ا

فان ) 3. (برگزار گردید بھ مخال ھم را  ین م شد و ا شور  سر ك ھاي مخالف در سرتا خش نیرو در واقع این مجالس ترحیم عامل وحدت ب
مي بھ   سیاسي فھماند كھ از كانونھا و راھكارھاي سنتي، كھ رژیم تسلط بسیار كمي بر آنھا دارد، بھتر از احزاب سیاسي و قانوني  توان 

ھاي . اھداف خود نزدیك شد فت، برتري نھاد براز مخال براي ا سي  قانوني و سیا ھاي  ھاي رسمي و نھاد بودن راھكار بھ علت كارآمد ن
بھ . اندركاران و گردانندگان چنین نھادھایي شد سنتي برجستھ نمود و بھ كارگیري آن توسط روشنفكران، سبب گسترش دامنھ نفوذ دست

بھ »  امام«طوري كھ در یكي از مجالس ترحیم مصطفي خمیني در تھران عنوان  بار  ین  براي اول توسط واعظ مجلس، حسن روحاني، 
 . تبدیل شد) س(این عنوان اندكي بعد بھ بارزترین مشخصھ رھبري امام خمیني) 4. (رھبر در تبعید نھضت، داده شد

ین) س(امام خمیني حوالت ب یران و ت سائل ا مي رھبر در تبعید نھضت، كھ با ھوشیاري و تیزبیني ویژه خود م بال  لي را دن بھ  المل كرد، 
مردم  خود  محض بروز شكاف بین رژیم شاه و حامیان خارجیش و ایجاد فضاي باز سیاسي و تشدید بیماري شاه، با پیامھاي پي در پي 

ین ایشان بھ خوبي مي. كرد آمده دعوت مي را بھ ھوشیاري و استفاده از فرصتھاي پیش ست  دانستند كھ فشارھاي ب قتي و گذرا لي، مو المل
بھ  1356 و مسافرت شاه در آبان ماه سال  مان  ماه ھ یران در دي  كا از ا كرات امری یس جمھور دمو كارتر رئ مي  بھ امریكا و دیدار جی

قاط «آمیز كارتر از رھبري شایستھ شاه در ایجاد  سخنراني ستایش. افزود قوت این تحلیل امام مي شوبترین ن كي از پرآ جزیره ثبات در ی
لب ) 5(گران سیاسي خارجي را مبھوت ساخت  نھ تنھا مخالفان سیاسي داخلي رژیم بلكھ حتي تحلیل»  جھان زیرا كارتر موقعي این مطا

بود خالف واقع را مي گاه  یران آ ین داده. گفت كھ خود بھتر از ھمھ بھ واقعیتھاي سیاسي جامعھ ا مھ ا باز  ھ ضاي  مام را از ف یل ا ھا تحل
پیروانش  رحلت آیت. سازد سیاسي بھ عنوان یك فرصت، بخوبي نمایان مي مام و  براي ا ماني  ین ز یني در چن صطفي خم طاف «هللا م ال

 . زیرا این واقعھ، سبب بروز بسیاري از تحوالت سیاسي بعدي شد) 6. (بوده است»  خفیھ خداي تبارك و تعالي

حانیون  با رو خود را  لني  خود  انعطاف -شاه با اطمینان از حمایت امریكا، مبارزه ع شمنان  پذیرترین د مود -نا غاز ن ھرچند وي در . آ
یت آمده از موضع فرصتھاي پیش لت آ ما رح بود، ا كرده  تاھي ن مذھبي كو ھاي  یھ نیرو ماعي و  گیري عل فوذ اجت یني، ن صطفي خم هللا م

احسان نراقي بھ نقل از . سیاسي علما را بار دیگر بھ معرض نمایش گذاشت و تعلل را در مبارزه با روحانیون، براي شاه جایز نساخت
 : گوید یكي از مسئوالن ساواك مي

شود پس از اینكھ آسید مصطفي خمیني در نجف فوت شد و این جریان وسیلھ شكیل ب با ت ترحیم مرت صھ . اي شد كھ در ایران مجامع  خال
ترحیم كرد كھ شاه را از این بابت سیاسي بھ این قسم، خودش را بیان مي عدم رضایت جالس  سات و م ین جل بود ا كرده  صباني  لي ع . خی

كھ  كند آقاي خمیني در جواب بھ یاسر عرفات مي در این بین یاسر عرفات یك تلگراف تسلیتي بھ آقاي خمیني در نجف مخابره مي ید  گو
فت  گیرد كھ ملت ایران از شر این آدم جابر مثال فارغ بشود، راحت درد و محنت من روزي پایان مي من گ بھ  ساواك  بشود این مسئول 

مي] رئیس ساواك[نصیري  شان  شاه ن بھ  شاه،  براي  مي این متن را برده بود  شاه  ھد و  با  د كرد  لني  ید جنگ را ع گر با حاال دی ید  گو
 ) 7. (روحانیون بھ خصوص با آقاي خمیني، بروید یك مقالھ تھیھ بكنید

طھ  شتباه نق ین ا كھ ا بھ این ترتیب چند ماھي از واقعھ رحلت فرزند امام نگذشتھ بود كھ رژیم اشتباه سیاسي تاریخي خود را مرتكب شد 
توھین لھ  چاپ مقا میز  عطف دیگري در تعمیق و گسترش نھضت اسالمي شد و آن  سیاه«آ سرخ و  ستعمار  یران و ا لم رشیدي »  ا بھ ق

 ) 8. (مطلق بوده است

 »  ایران و استعمار سرخ و سیاه«تحلیلي بر مقالھ 

سفید در قالب  شت ان ماه 17مقالھ مزبور، بھ مناسبت روز كشف حجاب و نزدیكي سالگ شر  1356 دی چاپ و منت عات  مھ اطال در روزنا
مل . شد فان آن تحت عنوان عوا سیاه«محتواي مقالھ درباره انقالب شاه و مردم و معرفي مخال سرخ و  ستعمار  ست»  ا سنده . بوده ا نوی

نگارنده مقالھ در عین حال كھ آگاھانھ روحانیون را . سعي كرد رابطھ نامرئي بین آن دو استعمار را روشن كرده و بھ مردم معرفي كند
قالب ; بھ عنوان ارتجاع سیاه، مورد توھین و حملھ قرار داده بود شبرد ان شكل در راه پی جاد م براي ای كان،  عاملي در دست مال آنان را 
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اما بھ طور زیركانھ سعي نموده خط فاصلي بین روحانیون تندرو مخالف . سفید و ناپایدار ساختن ثبات سیاسي كشور معرفي كرده است
ھي  با روحانیون طرفدار رژیم و محافظھ تالف درون گرو فان اصالحات، اخ كار بكشد و با معرفي عده معدودي از آنان بھ عنوان مخال

مل آورد روحانیون را برجستھ ساختھ و از ھمبستگي گروھي آنان ممانعت یني. بھ ع مام خم لھ، ا ماي ) س(مؤلف مقا عدود عل جزء م را 
شاه را . داند مي»  مركز استعماري انگلیس«یابي علل مخالفت، ایشان را وابستھ بھ  مخالف ذكر كرده و در ریشھ كھ  مي  مان توھ یعني ھ

نت. دانست  تا پایان حیاتش ھمراھي كرده و انقالب را ناشي از درافتادن وي با قدرتھاي بزرگ مي لب اھا یز  بھ ھر حال، مقالھ با مطا آم
یني توده) س(سعي كرده نفوذ اجتماعي و سیاسي امام خم ین  ببرد را در ب ین  ساختھ و از ب ضعیف  لھ، ضمن . ھا ت یاني مقا سمت پا در ق

با  15معرفي امام بھ عنوان عامل اصلي واقعھ  سي  یق القی مد توف نام مح بھ  خرداد، از مفاد یك گزارش خبري مبني بر ورود یك عرب 
مي خبر  ست یك چمدان محتوي ده میلیون لایر پول نقد بھ ایران و دستگیري وي  عاتي نخ ین مصاحبھ مطبو ھد و ھمچن وزیر وقت را  د

مھ 15ورود فرد عرب در جریان واقعھ . كند نیز شاھدي بر آن ذكر مي لتي در سطح  خرداد، از جانب مقامھاي رسمي و روزنا ھاي دو
با  14یعني بھ مدت  1356 گسترده مطرح شد اما از آن زمان تا سال سال مسالھ مسكوت گذاشتھ شده بود و حتي رژیم درصدد اثبات آن 
شده  خالصھ كالم اینكھ، ھیچ كدام از قسمتھاي مقالھ بر بنیاد اسناد محكمھ. دالیل و شواھد متقن و مستدل نیز برنیامد پسند و مسئول، بنا ن

تابش »  تئوري توطئھ«اي از ذھنیات ناشي از  بود بلكھ مجموعھ مده آن را در ك سمتھاي ع شاه ق عدھا  تاریخ«بوده است كھ ب بھ  سخ  »  پا
 . تكرار نمود

ست . نظران اتفاق نظر وجود ندارد در مورد نویسنده مقالھ بین صاحب سمي مستعار ا مد رشیدي مطلق، ا كھ اح سر این بر  مھ  ین ھ با ا
شت جود دا ظر و حدت ن ھاي اول و مایون . تقریبا از ھمان روز یوش ھ سامي دار سندگان ا مالي نوی ست احت وزیر اطالعات و (در فھر

اما این نظر كھ ) 10. (شود پرویز نیكخواه، امیرعباس ھویدا، ساواك دیده مي) 9(، فرھاد نیكوخواه، )جھانگردي كابینھ جمشید آموزگار
یات  با توجھ بھ شكل حكومت پھلوي و سلسلھ مراتب تصمیم« یا ھ ساواك  یا  شاه  شخص  ید از طرف  صمیمي با ین ت گیري در رژیم چن

مل . نماید پذیرفتني مي» دولت اتخاذ شده باشد و اینكھ چھ كسي این تصمیم را گرفت، اھمیتي ندارد زیرا ساواك بر مطبوعات نظارت كا
 . داشت و بدون اجازه آن سازمان، مطالبي بھ این مھمي امكان چاپ نداشت

 دي  19 شرح چگونگي واقعھ

ید با توزیع روزنامھ اطالعات در شھر قم، خبر اھانت حوزه پیچ مذھبي  حوزه . بھ امام و روحانیون بسرعت در محافل علمي و  طالب 
شاگردان، . علمیھ این خبر تازه را بھ اطالع اساتید و فضالي حوزه رساندند بنابراین اولین واكنش نیز از سوي اساتید حوزه علمیھ، كھ 

شد سوي تبریزي در . ھمكاران یا دوستان امام بودند، نشان داده  سین مو سید ح بھ دعوت  جدھم دي  ساتید شب ھی ضال و ا عدادي از ف ت
ند هللا نوري ھمداني نشست اضطراري پیرامون مقالھ چاپ شده و ھانت منزل آیت شكیل داد شركت. بھ روحانیون و امام ت فراد  نده  از ا كن

صمیم صلي و ت ندگان ا كھ گردان ساس،  سھ ح ین جل ند، مـي در ا قم بود ند روز بعـد  قایع چ ندگان و مداني،  گیر نوري ھ سین  توان از ح
مؤمن،  مد  شیرازي، مح كارم  صر م سبحاني، نا فر  محمدعلي گرامي، یوسف صانعي، وحید خراساني، سیدحسین موسوي تبریزي، جع

 . آبادي، محمد محمدي گیالني، علي مشكیني، شاكري تھراني، محمد یزدي و چند تن دیگر نام برد سیدحسن طاھري خرم

حوزه . در این جلسھ دو پیشنھاد مھم مطرح شد و ھر كدام از آن دو نظر مخالفان و موافقاني داشت سھاي درس  یك نظر این بود كھ كال
ند  و مدارس مذھبي قم تعطیل نشود بلكھ اساتید در كنار دروس فقھي چند دقیقھ صحبت كن مام  یت و ا اي پیرامون فاجعھ توھین بھ روحان

این نظر كھ از جانب مكارم شیرازي و وحید خراساني . بھ ماجرا و وظایف خود روشن و آگاه سازند و با بحث كالسي، طالب را نسبت
مھ شركت مطرح شده بود توسط اكثریت ین برنا تاه كنندگان رد شد زیرا چن ما در كو شت، ا مان طوالني دا بھ ز یاز  گوي  اي ن مدت جواب

نظر دوم، كھ از جانب . نبود»  آفرین موج«شد و  اي پیدا كرده بود، نمي هللا مصطفي خمیني جان دوباره نھضت اسالمي، كھ با رحلت آیت
بود اكثریت عتراض  شانھ ا بھ ن ماه  جدھم دی عات در روز ھی ماز جما سھاي درس و ن لي كال ھان تعطی بود، خوا شده  بر . حضار مطرح 

بال  حوزه علمیھ در وقایع مھم سیاسي و مذھبي كالسھاي درس را بھ نشانھ اعتراض تعطیل مي اساس سنت قدیمي و رایج بھ دن كردند و 
این شیوه در سالھاي پیشین بارھا . ساختند آن، مراجع، فضال و اساتید حوزه اعالمیھ صادر كرده، مردم را از واقعیتھاي موجود آگاه مي

ین اختالف) 11. (بوده است»  آفرین موج«آمیز خود را پس داده بود و بھ تعبیري  امتحان موفقیت كھ ا فزود  ید ا ند اختالفات  با ظر برآی ن
شت و  از این رو، در روند تصمیم; كنندگان جلسھ نبود دیدگاھھاي سیاسي شركت تاثیري نگذا ماه  گیري و ھدایت مراسم روز ھیجدھم دی

 . ھمگي آنان بھ طور ھماھنگ بھ اقدام پرداختھ و سخنرانیھاي تند و مؤثري نیز انجام دادند

بوده  تصمیم بعدي شركت شان  با ای ماھنگي  ساتید و ھ سھ ا صمیم جل حوزه از ت كنندگان جلسھ، مطلع ساختن مراجع بزرگ و درجھ اول 
سھ  چند تن از فعاالن جلسھ از جملھ موسوي تبریزي، طاھري خرم. است بالغ تصمیم جل مامور ا یزدي  آبادي، مؤمن، نوري ھمداني و 

شدند بھ آیات عظام محمدرضا گلپایگاني، سیدكاظم شریعتمداري، شیخ مرتضي حائري و سیدشھاب جع ) 12. (الدین نجفي مرعشي  مرا
یچ ند بدون ھ سھاي درس را پذیرفت لي كال بر تعطی بني  سھ م صمیم جل قاومتي ت نھ م ضدمذھبي و . گو قدامات  بل ا یب در مقا ین ترت بھ ا

ھاي ھماھنگي مواضع سیاسي و آگاھي گروھي  اتفاق نظر آیات عظام یكي از مھمترین جلوه. روحاني رژیم جبھھ مشتركي تشكیل دادند
سلي . آنان بوده است قایع تسل با و چنین وحدت نظري و تداوم آن در یك سال بعد، رھبري روحانیون را در كل نھضت مطرح ساخت و 

براي رھبري .  بعدي، موقعیت آنان در رھبري تثبیت كرد ناگواري  حوادث  باید افزود كھ كوچكترین شكاف در صفوف مراجع بزرگ 
كرد; آورد نھضت پدید مي گیري  سي جلو ظر سیا تالف ن . اما رفتار ھماھنگ و ھوشمندانھ توام با آگاھي گروھي روحانیون از بروز اخ
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ضع ین مو كم چن جع  شتھ مرا سال گذ سي ده  تار سیا ماھنگي در رف ست گیري ھ بوده ا نھ در .  سابقھ  سیون و  عھ كاپیتوال نھ در واق نان  آ
تھ  1354خرداد  17 ماجراي ظري دست نیاف و نھ حتي در وقایع مربوط بھ جشنھا و تغییر تاریخ ھجري بھ شاھنشاھي بھ چنین وحدت ن

 . سیاسي آنان نام برد گیري مراجع بھ عنوان نقطھ عطف فعالیت از این رو، باید از این موضع. بودند

با  فر از طالب  ست ن حدود دوی مایي  یل و راھپی نگ تعط طور ھماھ بھ  حوزه  سھاي درس  ماه كال جدھم دی صبح روز ھی حال،  ھر  بھ 
شد غاز  ظام آ یات ع نازل آ سوي م بھ  خان  سھ  لوي مدر سم از ج مدیران مرا یت) 13. (راھنمایي  یت آ تا ب خان  سھ  ین راه مدر هللا  در ب

گاني  عتراض -گلپای مع ا كان تج ین م ندگان  اول میز تظاھركن یي  -آ صف راھپیما بھ  لف  قات مخت حاني از طب مردم غیررو عدادي از  ت
 . پیوستند و جمعیتي در حدود پانصد نفر را تشكیل دادند

فت آیت قھ و  هللا گلپایگاني در یك سخنراني، ضمن اعالم مواضع مخال ناب از تفر مھ و اجت شاه، وحدت كل باره اصالحات  ما در میز عل آ
 : ایشان در قسمتي در سخنراني خود گفتند. اختالف را توصیھ نمودند

ھا  گویند روحانیت كنند دستگاھھا مي مدتي است كھ بھ دین و روحانیت جسارت مي مھ آن با برنا جع  مھ مرا كھ ھ صورتي  ند در  با ما بود
بود مخالف ھستند و این را ھمھ مي خواھیم  ید ... دانند و حاال ھم مخالف ھستیم بعدا ھم مخالف  نار بگذار شید اختالف را ك حد با ید مت با

ین ... كنند  آورتر است، آنھا از اختالفات ما استفاده مي اختالف بین ما از آمدن كارتر زیان بھ ھم كھ  ید  لي نبا كردیم و یل  درسھا را تعط
 ) 14. (جا اكتفا كنیم

نب . هللا شریعتمداري بھ راه افتادند تظاھركنندگان پس از استماع سخنان ایشان بھ طرف منزل آیت ین دو، از جا منزل ا ظاھرا در مسیر 
 . آمیز پیدا نكرد نیروھاي انتظامي موانعي ایجاد شد، اما راھپیمایي جنبھ خشونت

سمتي . ھا را بھ اتحاد دعوت كرد هللا شریعتمداري ھم در یك سخنراني كوتاه، خواستار مجازات نویسنده مقالھ شد و طلبھ آیت شان در ق ای
 : از بیانات خود گفتند

ند كنیم حرف ما را گوش نمي ما اقدام مي. باید این شخص كھ توھین كرده مجازات شود بھ ضرر خودشان ; دھ ھا  ید این ین را بدان لي ا و
جا  شناسند ولي شما آرام باشید و متحد باشید، معلوم مي را مي) خمیني(است چون ھمھ مردم ایشان  بھ این كھ  ید  شود شما ما را قبول دار

 ) 15. (پس بگذارید ما با آقایان مشورت كنیم تا ببینیم چھ باید كرد; آمدید

مي. باشد قسمت اخیر صحبتھاي ایشان بھ طور تلویحي بیانگر حضور مردم غیرروحاني مي بردن  زیرا چنین استنباط  كار  بھ  كھ  شود 
ھا بھ مراجع عظام بھ عنوان یك مقام قدسي  براي طالب چندان توجیھي ندارد زیرا طلبھ» شود شما ما را قبول دارید معلوم مي«عبارت 

شد پس از پایان سخنراني، مراسم بعدازظھر در حسینیھ آیت. نگریستند مي سوابق . هللا نجفي مرعشي تعیین  بھ  شاره  ضمن ا نیز  شان  ای
 : آشنایي خود با امام و رد اتھامات مقالھ گفتند

بودم یده  مرم ند تاثریم در ع ما م ید و  یت د عالم روحان خیر  شتاد . من در مدت عمرم این مصیبتھایي كھ در این قرون ا حدود ھ اآلن در 
ندارم  سالم ھست من خدا گواه ھست كھ من یك ھمچون مصائبي كھ متوجھ بھ روحانیت ست؟ ... باشد، ھیچ یاد  چیزي ھ چو  یك ھم جا  ك

كھ  یك ھمچو حركاتي ھست؟ اگر شما پیدا كردید در یكي از روزنامھ بھ روحانیت در تمام این ممالك راویھ دنیا ببینید نسبت ھاي خارجي 
سي دارد، ! یك عالمي از علمایشان یك كشیشي بھ یك خاخامي بھ چھ بھ یك معبدي قام مقد قامي دارد، م كتي م ھر ممل یت در  مثال روحان

 ) 16. (محترم است

یت منزل آ بھ  سخنراني  مام  پس از ات ندگان  یت تظاھركن حاني و آ صادق رو كھ  هللا سید نیز  نان  سخنان آ بھ  تھ و  حائري رف ضي  هللا مرت
ند گوش داد شت،  لي دا سخنرانان قب نات  بھ بیا شبیھ  ضامیني  عت. م بھ جما شا را  غرب و ع ماز م ظم ن سجد اع با   مردم در م نده و  خوا

مھ اطالعات را »  یزیدي مرگ بر این حكومت«و »  درود بر خمیني«شعارھاي  سخھ از روزنا عتراض چند ن نوان ا بیرون آمده و بھ ع
 : طبق گزارش ماموران ساواك) 17. (پاره كردند

مھ و ] امام[با  تعاقب درج مطالبي در روزنامھ اطالعات در مخالفت سیلھ نا بھ و شان  قم و كا مھ در  ین روزنا فروش ا خمیني نمایندگان 
 ) 18. (رود كھ این مسالھ در فروش روزنامھ اطالعات نیز اثر نامطلوبي بگذارد تلفن تھدید شده و تصور مي

 . شده توسط مدیران و گردانندگان آن نایل شد بھ این ترتیب، تظاھرات اولین روز بھ اھداف تعیین

منزل  خود را در  سھ دوم  نوزدھم جل شتند، شب  یم دا ضد رژ ظاھرات  نداختن ت بھ راه ا فضال و اساتید حوزه علمیھ، كھ نقش فعالي در 
تداوم  مورد  مدت، در  بارزه در بلند ھاي م ظاھرات و راھكار مدھاي ت سي پیا تا ضمن برر ند  شكیل داد یكي از فضالي دست اندركار ت
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ــد ــھ تظــاھرات تصــمیم بگیرن ــازار و گســترش دامن ــل ب ــي كالســھاي درس حــوزه، تعطی ظــاھرا در تشــكیل ایــن جلســھ، اعــالم . تعطیل
ست آمیز روحانیون و طلبھ بازاریان از حركت اعتراض حمایت بوده ا ثر  بازار مؤ لي  یزي، از . ھا مبني بر تعطی سیدحسین موسوي تبر

حاج علي دست كھ  حاج حسین اندركاران ماجرا، معتقد است  مد و  قا مح حوزه و  آ ین  ماھنگي الزم ب شناس ھ یني از بازاریان سر قا مع آ
ند بھ نظر مي) 19. (دادند بازار را انجام مي نھ ; رسد مراجع عظام از ادامھ روند تظاھرات و تعطیلي كالسھاي درس راضي نبود زیرا 

نان را  تنھا نتیجھ مباحثات و تصمیم شتند آ گیریھاي جلسھ شب نوزدھم بھ اطالع مراجع نرسید، بلكھ فضال و اساتید طرفدار امام سعي دا
ظاھرا كالسھاي درس حوزه در روند نوزدھم دي دایر شده و بعضي از اساتید حوزه در خاطرات . در برابر عمل انجام شده قرار دھند

طبــق قــرار قبلــي، بازاریــان صــبح نــوزدھم بــا تعطیــل بــازار، ) 20. (انــد خــود از تعطیلــي كالســھاي درس خــود ســخن بــھ میــان آورده
ستند. كنان بھ طرف حوزه علمیھ راه افتادند تظاھرات مایي پیو صفوف راھپی بھ  با . درسھاي حوزه یكي پس از دیگري تعطیل و طالب 

حانیون، ) 21(آموزان و دانشجویان  وارد شدن بازاریان، دانش حدود طالب و رو صفوف م بھ  و مردان سایر اقشار و طبقات اجتماعي 
 . دامنھ تظاھرات بسیار گسترده شد

ند بھ ھر حال، راھپیمایان حركت غاز كرد ساتیدي . بھ سوي بیت آیات درجھ دوم و اساتید حوزه را ھمچون روز پیش آ منزل ا بھ  صبح 
ني  نوري ھمدا منزل  مع،  حل تج نیز م عدازظھر  ند و ب ساني رفت ید خرا چون عالمھ محمد حسین طباطبایي، ناصر مكارم شیرازي، وح

شد ین  مي. تعی فزوده  یت ا عداد جمع بر ت چھ  ست ھر مایي از د نترل راھپی مي شد ك خارج  ندگان آن  بھ  گردان ظاھرات جن تدریج ت شد و ب
شونت. كرد آمیز پیدا مي  خشونت گیري خ شد با این ھمھ، صبح روز نوزدھم تظاھرات بدون در مام  میز ت پس از . آ مردم  عدازظھر  ما ب ا

شعارھاي  با  مداني  مت«استماع سخنان موسوي تبریزي و نوري ھ ین حكو بر ا یني«، » یزیدي مرگ  بر خم بر «، » درود  مرگ  گو  ب
بھ این ترتیب، تظاھرات بھ خشونت . و با حملھ بھ بانك صادرات در دفتر حزب رستاخیز بھ رویارویي با نظامیان مسلح پرداختند»  شاه

 . كشیده شد

شركت عدادي از  ند ت شھ ھرچ یم شی ماموران رژ خود  كھ  ستند  مدعي ھ ظاھرات  ندگان در ت نھ كن تا بھا ستند  نك را شك براي  ھاي با اي 
ظاھرات . توان براي حملھ مردم بھ بانك صادرات دالیل منطقي و مستند ارائھ داد اما مي) 22(سركوب مردم پیدا كنند،  اوال برگزاري ت

مي قي  عھ تل یت جام نداختن امن بھ خطر ا متي و  قانون حكو شكار  قض آ یھ وي، ن یم  در یك رژیم دیكتاتوري و دادن شعار عل شود و رژ
كرده  دوم اینكھ، بانك صادرات یكي از بانكھایي بود كھ بھائیھا در آن سرمایھ. دیكتاتوري براي سركوب آن نیازي بھ بھانھ ندارد گذاري 

فزود ) 23. (دانستند و این مسالھ در اسناد ساواك آمده است از این رو، تعدادي از مراجع ھرگونھ معاملھ با آن را جایز نمي. بودند ید ا با
تر  19 از واقعھ. بھمن تبریز، مردم دقیقا بھ ھمان دلیل، بھ بانك صادرات حملھ كردند 22كھ در واقعھ  بھ دفا لھ  ھا حم دي قم بھ بعد نھ تن

سایر ) 24(حزب رستاخیز  كھ  بوده بل مذھبي  ندگان انقالبي و  جھ تظاھركن بھ عنوان نماد برجستھ حملھ بھ حكومت دیكتاتوري مورد تو
 . گرفت مظاھر و كانونھاي فرھنگي و اقتصادي وابستھ بھ بیگانگان و مراكز فساد نیز مورد حملھ مردم قرار مي

شدند مي  نیز زخ گر  عدادي دی عدادي كشتھ و ت ید و ت شونت گرای بھ خ نوزدھم دي  گیري . بھ ھر حال، تظاھرات عصر روز  ظاھرا در
فت ست گرفت. پراكنده و شلیك تیرھاي ھوایي تا پاسي از شب ادامھ یا شھر را در د نترل  سرعت ك ما رژیم ب ظاھرات . ا ندگان ت گردان

شد براي روز بیستم برنامھ مردم . اي نداشتند زیرا نارضایتي مراجع عظام مانع از تداوم تظاھرات در سطح گسترده  ستم  صبح روز بی
ندركاران  دست. هللا گلپایگاني حركت كردند كھ این تجمع با دخالتھاي نیروھاي پلیس متفرق شد ھاي كم تعداد بھ سوي بیت آیت در دستھ ا

سھ. تظاھرات سعي كردند بیش از این بھ مراجع فشار نیاورند مان روز جل مام در  از این رو، در ھ ساتید طرفدار ا كثر ا شركت ا با  اي 
ند آبادي تشكیل شد تا متن اعالمیھ اعتراض هللا سیدحسن طاھري خرم منزل آیت ضا نمای یھ و ام شاه تھ سركوبگرانھ  قدامات  یھ ا . آمیز عل

قع  ظاھرا در این جلسھ تصمیم گرفتھ شد نامھ عد در مو ند روز ب اي نیز بھ كورت والدھایم، دبیر كل سازمان ملل متحد، نوشتھ شود تا چ
قرار نگرفت و . ورود بھ ایران، بھ وي تسلیم شود ید  مورد تای بزرگ  جع  ضا مرا شتن ام یل ندا طبق گزارشھاي ساواك نامھ علما بھ دل

بھ ) 25. (اندركاران روحاني توفیقي در گرفتن امضا نیافتند چون دبیر كل فرصت زیادي نداشت، دست باید افزود در مسافرت والدھایم 
یرك -ایران تعدادي از روشنفكران و گردانندگان كمیتھ دفاع از حقوق بشر  صدر  ھمچون مھدي بازرگان، كریم سنجاني، ز مد  زاده، اح

سلیم  نامھ -هللا زنجاني  و حسیبي و آیت شتھ و ت شكنجھ نو اي مفصل در مورد نظریات خود درباره اوضاع كشور و نبود آزادي و وجود 
 ) 26. (دبیر كل سازمان ملل متحد كردند

اندركاران و گردانندگان وقایع قم را آغاز كرد و با تبعید  از ھمان روز بیستم نیروھاي اطالعاتي و امنیتي رژیم دستگیري گسترده دست
طبق اسناد ساواك ده نفر از سرشناسان و عناصر . آنان بھ شھرھاي مختلف، بار دیگر شھر بھ كنترل نیروھاي امنیتي و انتظامي درآمد

حوزه و 7از این تعداد. اصلي واقعھ شناسایي و ھركدام بھ مدت سھ سال بھ شھرھاي دوردست تبعید شدند مدرس  حاني و  فر  3نفر رو ن
 ) 27. (بازاري بودند

ست نیست قي در د مار دقی ندگان آ لھ. در مورد تعداد تظاھركن عداد حم ساواك ت سیار  در گزارشھاي  ستاخیز ب فتر حزب ر بھ د ندگان  كن
نده . متفاوت ذكر شده است لھ كن فراد حم عداد ا ساواك ت یر  500در گزارش مامور  بھ دب قم  ستاخیز  حزب ر سئول  گزارش م فر و در  ن

ست در خاطرات شركت) 28. (ھزار نفر آمده است 10حزب در تھران تعداد افراد  شده ا یان  ین رو . كنندگان نیز آمار بسیار كلي ب از ا
مي تعیین دقیق آمار شركت شكل  مي كنندگان م جود،  قراین مو شواھد و  ساس  ما برا ید ا كرد نما شخص  حدود تقریبي آن را م بر . توان 

كھ  با توجھ بھ آمار موجود مي) 29. (اند طلبھ مشغول تحصیل بوده 414،6در مدارس مذھبي قم  1354اساس آمار سال  توان حدس زد 
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 . ھزار نفر بوده است 5گیري آن در حدود  كنندگان در تظاھرات اعم از روحاني و غیرروحاني در ساعات اوج شركت

كھ  اولین گروه شركت. باشد مسالھ قابل تامل در این واقعھ، بررسي خاستگاه اجتماعي، بافت و تركیب جمعیتي تظاھركنندگان مي كننده، 
ھھ  سط د كھ در اوا ند  قم بود یھ  حوزه علم . ش 1350نقش گردانندگان و مدیران تظاھرات را بر عھده داشتند، علماي اعالم و مدرسان 

ھا از  مي 60تعداد آن جاوز ن فر ت عھ) 30(كرد  ن نان در واق مي از آ حداقل نی ند 19 كھ  عال بود مدارس . دي ف جوان  طالب  عدي،  ستھ ب د
حدود  كھ  یي  70مذھبي قم مانند مدرسھ شھیدین، حقاني، غدیري، خان، حجتیھ، رسالت و فیضیھ بودند  ین طالب، دوران ابتدا درصد ا

عداد . را در مدارس جدید آغاز كرده و بعد بھ مدارس مذھبي آمده بودند نھ از ت سال  282براي نمو قاني در  سھ ح جود در مدر بھ مو طل
شھ درصد از خانواده 17ھاي روحاني شھري، درصد از خانواده 20ھاي روستایي،  درصد از خانواده 45، 1354 سب و ھاي پی ور و كا

قش را در  از میان این مدارس نیز، طلبھ) 31. (ھاي كارگري بودند درصد از خانواده 7 شترین ن سالت و حقاني بی خان، ر مدارس  ھاي 
بدون  18آمیز این دو دستھ در روز  حركت اعتراض. دي داشتند 19 پیشبرد واقعھ عالم  ماي ا ظام و عل جع ع منزل مرا دیماه با رفتن بھ 

قھ 19درگیري آغاز شد و با ورود سایر اقشار ملت در روز عتراض طب لت ا توده دیماه، تظاھرات از حا بارزه  بھ م شده و  اي  بدیل  اي ت
 . آمیز پیدا كرد جنبھ خشونت

یژه . ور عنصر مھم دیگر تظاھرات بودند بازاریان اعم از تجار، كاسب و پیشھ صادي بو ساختار اقت لوي در  صالحي دوره پھ اقدامات ا
یع از طریق . در سیستم توزیع بازار، قشر سنتي بازار را از حكومت، ناراضي ساختھ بود ستم توز صالح سی تداوم ا پافشاري رژیم بر 

بود قرار داده  نابودي  تھ  سنتي را در بو یع  ستم توز ید، سی شگاھھاي جد جاد فرو سنتي و . ای نگ  ضد فرھ قدامات  نان از ا ضایتي آ نار
یم، . بازار سنتي ایران با رژیم بوده است ضدمذھبي نیز مزید بر علت مخالفت صادي رژ ستھاي اقت ھرچند در دوره پھلوي در نتیجھ سیا

ید تحت یع جد شده  ضربات مھلكي بر پیكر بازار سنتي وارد و قسمتي از قدرت آنان بھ نفع نظام توز خارج  شان  لت، از دست یت دو حما
یان . آمدند شیعھ بھ شمار مي ھاي قدرت سیاسي و مالي نھاد وحانیت بود اما آنان كماكان یكي از پایھ ین بازار سالمي ب ند نھضت ا در رو

عھ یش  19 سنتي معتقد بھ اصول و مباني اسالمي و علما، روابط تنگاتنگ وجود داشت و در واق بھ نما شكل  ھترین  بھ ب باط  ین ارت دي ا
 . درآمد

ند دانش ظاھرات بود تر . آموزان و دانشجویان از دیگر گروھھاي اجتماعي فعال در گسترش دامنھ ت كھ دك ست  تھ الزم ا ین نك ضیح ا تو
شتھ است ھده دا بر ع ثري  قش مؤ صیلكرده، ن سل تح یان ن ترویج آن در م سي و  بارز و سیا سالم م شھ ا یا اندی وي . علي شریعتي در اح

كرد«زماني سؤال  شھ» چھ باید  كھ اندی ساخت  طرح  بھ  را م مدارس را  شگاھي و  كر و دان ھاي متف سیاري از نیرو ستي ب ھاي ماركسی
چپي فع  بھ ن شتر  ترازو بی فھ  مي سوي خود جذب كرده بود و در دانشگاھھا ك سنگیني  بارزه . كرد ھا  ھاي م كارگیري تئوری بھ  با  نان  آ

شونت سلحانھ و خ با رژیم را در جنگ م مي مسلحانھ ماركسیستي، تنھا راھكار مبارزه  میز  ند آ شھ. دید ترویج اندی با  شریعتي  ما  ھاي  ا
شھ تھ از اندی ستي برگرف ھاي ماركسی نھ در تئوری یم را  با رژ بارزه  كار م چھ خود، راھ كھ در  ھاي  بره بل یا رژي د سترو و  گوارا، كا

یي . كرد ھاي سنتي جامعھ و نھادھاي وابستھ بھ مذھب جستجو مي اندیشھ باوري و خوداتكا صیلكرده، خود شریعتي در جوانان مذھبي تح
ما بـود عھ  حاد جام سائل  سیاري از م گوي ب كھ جواب ئھ داد  نوین از اسـالم شـیعي ارا كرد و تفسـیري  یم را ایجـاد  بارزه بـا رژ . در م

عھ  ھاي انقالبي شریعتي بھ رونق انجمنھاي اسالمي، كتابخانھ اندیشھ یني جام مي و د ھاي اسالمي در مساجد و دانشگاھھا و فعالیتھاي عل
شدند - 1350جوانان مذھبي بویژه از اوایل دھھ . افزود شیده  بارزه ك یدان م بھ م ضاعف  نیروي م با  شتھ،  نار گذا سي را ك . انفعال سیا

در این میان، تحصیلكردگان مذھبي بھ منظور . ھا و مساجد بھ محل بحث و گفتگوي سیاسي روز تبدیل شد انجمنھاي اسالمي و كتابخانھ
شتند آشنایي بیشتر با مذھب و استفاده از این راھكار سنتي چاره كرد . اي جز توسل بھ علما و مجامع روحاني ندا گر، روی بھ عبارت دی

شد مذھبي مطرح  جوان  ھاي  نزد نیرو ستي در  ھاي ماركسی بدیل تئوری كار  نوان راھ بھ ع حانیون  بھ رو ھاي . بھ مذھب و توجھ  فعالیت
بي بر  بني  عھ م عوام جام مردم  یت  تدریج ذھن كھ  مذھبي دانشجویان و ارتباط آنان با علما و روحانیون سبب شد ب شجویان،  قادي دان اعت

ھاي شریعتي قشر قابل توجھي از جوانان تحصیلكرده را بھ سوي   بھ این ترتیب اندیشھ. برآیند تبلیلغات چند دھھ رژیم بوده، عوض شود
نھ كھ نمو یم درآورد  عھ اسالم سوق داد و آنان را بھ صورت عناصر مؤثر در جریانھاي سیاسي ضد رژ چك از آن در واق دي  19 اي كو

 . قم بھ نمایش درآمد

ند) ھمچون پزشكان(زنان و سایر گروھھاي اجتماعي  فا كرد مداواي مجروحین ای ظاھرات و  نھ ت سترش دام قش مؤثري در گ . (نیز ن
ظاھرات با دقت در خاستگاه اجتماعي شھداي واقعھ مي) 32 كھ ت كرد  عا  ین اد لف  19 توان چن شار مخت بھ اق مھ جان با شركت ھ قم  دي 

ستھ یا د شر  خاص شھري، جامھ عمل پوشید نھ با یك ق ھاي ; اي  سخنرانان در روز ظان و  سخنراني واع سالھ در  ین م دي  19و 18و ا
ثر ) 33. (بخوبي نمایان است حاني مؤ مردم غیررو نھ آن  ھرچند در پدیدآوردن واقعھ، روحانیون نقش مھمي داشتند اما در گسترش دام

 . بودند

از شھداي واقعھ سھ نفر طلبھ، یك ) 35. (نفر نیز زخمي شدند 16-13و حدود) 34(نفر بھ شھادت رسید  7دي، 19 در مجموع در واقعھ
ید تحصیل . سالھ و خاستگاه و پایگاه اجتماعي سھ نفر دیگر از شھدا مشخص نشد 12آموز  نفر دانش مدارس جد بھ در  شھید طل ھر سھ 

 . كرده، از نظر خاستگاه اجتماعي بھ طبقات پایین شھري و روستایي تعلق داشتند

 واكنش مردم شھرھاي دیگر در قبال واقعھ 
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عتراض  19و 18در شھر قم در دو روز  یھ در ا ھا اعالم شد و دھ جام  حوزه ان دي بیش از ده سخنراني توسط مراجع عظام و فضالي 
شكل صورت . بھ عملكرد رژیم توسط گروھھاي مختلف اجتماعي صادر گردید ضات مت قم، اعترا شھر  بع  بھ ت نیز  در شھرھاي دیگر 

تھ حوزه گرفت كھ بیشترین اقدامات از سوي گروھھا و جماعات متشكل و سازمان یاف عات،  مھ جما چون ائ ستانھا،  اي  یھ شھر ھاي علم
 . بازار و دانشگاھیان و گروھھاي سیاسي صورت گرفت

توده سیج  شان در ب بھ قدرت تاریخ، مربوط  ھھ از  ین بر بود شاید دلیل عمده حضور آنان در ا ھا  سازماندھي آن شان در  . ھا و توانمندیھای
توده سیج  براي ب قدماتي  یني م ناھمگون، تمر یب  فت و ترك با با ھایي  سیج گروھ قع، ب ست  دروا بوده ا شكل  عھ . ھاي غیرمت ین واق در ا

یك  حول  بر  ناھمگون را  ھاي  ین گروھ سي رژیم، چن صادي و سیا ماعي، اقت مذھبي، اجت گي و  ستھاي فرھن نارضایتي عمومي از سیا
ضدیت عني  شخص ی حور م بود م كرده  مع  سركوبگر ج تاتوري  جانس، . با دیك ھاي نامت ین گروھ ھاي ا یت مخالفت ھداف و غا ند ا ھرچ

مي ند  ھم پیو بھ  ھا را  حد آن شترك و وا نھ م یك زمی مان  متفاوت و متنوع بود، اما تنھا  ساس ھ یف و ح سیار ظر صال ب خط ات ین  داد و ا
 . با شاه بود مخالفت

فت براز مخال قم و ا مردم  با  مدردي  سترده بھ ھر حال، مردمان شھرھاي مختلف در اظھار ھ ظاھرات گ یم، اعتصابات و ت اي را  با رژ
بي 1342خرداد  15سامان دادند كھ شاید بتوان گفت از واقعھ  عد  ست بھ ب بوده ا ظیر  ھران، . ن یز، ت لھ تبر لف از جم شھرھاي مخت در 

كرده و  ھا و مغازه اصفھان، دزفول، یزد، قزوین، اھواز، مشھد و زنجان مردم ضمن برگزاري تظاھرات ضددولتي، دكھ ھا را تعطیل 
ند خودداري كرد ھم . ائمھ جماعات نیز بھ منظور اعتراض از حضور در مساجد و برگزاري نماز جماعات  شگاھھاي م شجویان دان دان

ند . كشور از جملھ دانشگاھھاي تھران، تبریز، اصفھان و دانشجویان خارج از كشور بھ صورت ھماھنگ اقدامات رژیم را محكوم كرد
ست) 36( یان ا كامال نما بور  شھرھاي مز ندگي  جع، . گستردگي دامنھ نارضایتي عمومي از پراك نب مرا یھ از جا صدور صدھا اعالم

مي  علما و فضالي شھرھاي مختلف در محكومیت اعمال خشونت ید نھضت مرد شاني از تجد قم، ن مردم  بار رژیم و اعالم ھمدردي با 
یت از . علیھ نظام حاكم بود بھ تبع نیز  شھرھاي كوچك  كھ  شد، بل ستان محدود ن دامنھ اعتراضات نھ تنھا بھ شھرھاي بزرگ و مراكز ا

لي . رھبران شھرھاي بزرگ بھ اقدامات مشابھي دست زده بودند برده، از تعطی 45حدود «اسناد ساواك عالوه بر شھرھاي بزرگ نام 
سناد ) 37. (دھد در اردكان یزد خبر مي»  ھاي نانوایي و قصابي باب مغازه 10فروشي و بیش از  مغازه لبنیاتي، خرازي، میوه ھمچنین ا

سیدروح یزد،  یزدي از  صدوقي  مد  شیخ مح لھ  یزد از جم شھرھاي  ماي  ھاجرت عل یم  ساواك از م شیخ ابراھ كان و  خاتمي از ارد هللا 
ضد  اعرافي از شورك میبد بھ قم بھ منظور كسب تكلیف نھایي از مراجع عظام و دست قدامات  ماھنگي ا براي ھ مایي  ندركاران راھپی ا

گزارش ) 38. (رژیم حكایت دارد ساواك بخوبي  سناد  سالھ در ا ین م شد و ا بدیل  یم ت با رژ درواقع، قم بھ كانون و ھستھ اصلي مبارزه 
 ) 39. (براي نمونھ، حوزه علمیھ قزوین نیز پس از كسب تكلیف از قم بھ بازار و تعطیل مساجد و نماز جماعت اقدام كردند. شده است

 العمل رژیم در قبال واكنش شھرھاي مختلف  عكس

آنان در حالي كھ سعي . تشدید روند نھضت اسالمي در دوران فضاي باز سیاسي بسیاري از عناصر و مقامھاي دولتي را غافلگیر نمود
صوري واكنشـھاي ظــاھري مشــروعیت نظــام سیاسـي را بـر ملــت مــي ند و نغمـھ كردنـد بــا اقــدامھاي  ھـاي  خـود و جھانیــان اثبـات نمای

خالل مخالفت صر ا ست آمیز را بھ گروھي از عنا بزار د ستھاي ا شري و ماركسی شرفتھاي ب فل از پی جاعي غا سبت  گر و ارت گان ن بیگان
شكاف را ; برده بودند ھا، پي از آنجا كھ پھلویھا بھ شكاف عظیم در مناسبات خود با توده. دادند مي ین  سعي داشتند با تبلیغات غیرواقعي ا

 . ترمیم نمایند و بر نظام سیاسي خود مشروعیت دھند

ین واقعــھ پرداختـھ و آن را  لتي بـا عنـاوین كلـي و بسـیارگذرا بـھ ا عات رســمي و دو گروھـي «از سـوي »  آشـوبي«از ایــن رو، مطبو
سخنراني و  بھ راه) 40. (انقالب سفید دانستند»  اصالحات مترقیانھ«و نیروھاي ارتجاعي بھ منظور متوقف ساختن » گر اخالل نداختن  ا

ست تظاھرات تاییدآمیز از سوي گروھھا و احزاب وابستھ بھ حكومت از جملھ راھكارھاي ابراز شروعیت بوده ا یم  ین . خودطلبانھ رژ ا
فت راھكار پیش از این واقعھ و بعد از آن نیز، بارھا مورد بھره قرار گر سھ. برداري  گزاري جل گر، بر سخنراني و  بھ عبارت دی ھاي 

مھ بارزه تظاھرات تاییدآمیز، واكنشي برنا براي م شده  سالمت ریزي  لبي م ست ط بوده ا میز  گزارش مطبوعات . آ ساواك و  سناد  طبق ا
سلطنت ھواداران  سوي  گي از  ظاھرات بزر سمي، ت لف  ر شھرھاي مخت فان در  یران در محكومیت مخال لت ا ستاخیز م حزب ر یژه  بو

براي  25این تظاھرات و سخنرانیھا از روز . كشور از جملھ قم، تھران، تبریز، اصفھان و غیره برگزار شد ماه  من  سط بھ تا اوا دیماه 
یدا »  گران توطئھ اخیر اخالل«ساختن  و خنثي»  ھمبستگي با شاه و ملت«اعالم  نیز پ عات  سیعي در مطبو كاس و صورت گرفت و انع

 ) 41. (كرد

 دي  19 پیامدھاي واقعھ

ھھ -1 جاد جب سي و ای لف سیا شھاي مخت یدگاھھا و گرای ضالي داراي د ما و ف جع، عل ستگي مرا كي و ھمب بال  نزدی حد در ق سبتا مت اي ن
مان  تر مي ھرچھ فشارھاي سیاسي و عملكرد فرھنگي و ضدمذھبي حكومت در سطح جامعھ گسترده. عملكرد ضدمذھبي رژیم شد، بھ ھ
اعتراض مراجع و علما . شد اي از موارد بھ ھم نزدیك مي رو، دست كم، در پاره ھاي روحانیون افراطي و میانھ اندازه فاصلھ بین اندیشھ

 . دي نمایش جالبي از این ھمبستگي گروھي روحانیون بود 19 بھ رژیم در واقعھ
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ھھ  سي در د ظھ 1350مراجع عظام از نظر دیدگاھھاي سیا ندرو و محاف ستھ ت مي بھ دو د سیم  ستھ كار تق ین د كدام از ا ھر  ھا،  شدند و 
در راس مراجع تندرو، امام خمیني. ھواداران خاص خود را در میان فضال، مدرسان و طالب مدارس مذھبي قم و سایر شھرھا داشتند

شي  هللا شریعتمداري، آیت هللا گلپایگاني، آیت روان آیت كاران و میانھ و شاگردان وي قرار داشتند و در جناح محافظھ) س( في مرع هللا نج
یت عھ و آ كھ در واق ند  تھ بود قرار گرف ساري  مد خوان یھ 19 هللا اح صدور اعالم با  فر اول  سھ ن كرد  دي  سخنراني، عمل عدد و  ھاي مت

سال  آیت. شدند ضدمذھبي و روحاني رژیم را محكوم ساختھ و خواھان پیگیري و ادامھ نھضت هللا گلپایگاني كھ بعد از واقعھ فیضیھ در 
عھ خودش را از سیاست كنار كشیده و در بسیاري از مواقع موضع 1342 بود، درواق تھ  یم نگرف كرد رژ بال عمل صي در ق 19 گیري خا

شان گام ن حانیون و ھم ین رو دادن  دي خود را بھ صورت غیرمنتظره فعال و مخالف جدي سیاستھاي شاه در تالش براي ایجاد شكاف ب
نھ آیت. آنان با اصالحات رژیم نشان داد جع میا سعي در  هللا شریعتمداري نیز از جملھ مرا كاني  ماني و م ضیات ز بھ مقت نا  كھ ب بود  رو 

سالمي از . آمیز با حكومت داشت رفتار مسالمت مت ا قراري حكو بھ بر مایلي  بوده و ت شروطھ  سلطنت م ھوادار  ایشان از نظر سیاسي 
مي و فقاھتي  19 اما در واقعھ. نوع والیت فقیھ از خود نشان نداده بود قام عل یل از م جع، ضمن تجل سایر مرا با  طور ھماھنگ  بھ  دي 

خود را )س(امام خمیني یداري  ، تالشھاي رژیم را در ایجاد شكاف بین علما با توجھ بھ گرایشھاي مختلف سیاسي آنان، محكوم نمود و ب
مود ید ن عام تاك یھ. در حفظ وحدت و یكپارچگي اعالم داشتھ بھ پیگري جریان قتل  ند در اعالم فزود، ھرچ ید ا یت با سخنراني آ هللا  ھا و 

مي هللا شریعتمداري، نام امام بھ صراحت گلپایگاني و آیت مام  در . كرد بیان نشده است، اما مصادیق كالم آنان داللت مستقیم بر شخص ا
 . هللا نجفي مرعشي با صراحت لھجھ بیشتر از آیات مزبور بھ محكومیت رژیم اقدام نمود حالي كھ آیت

تھ و  زیرا بعضي از مراجع مانند آیت. رو، مخالف رژیم بودند درست نیست البتھ این مسالھ كھ ھمھ مراجع میانھ ضع نگرف هللا اراكي مو
هللا احمد خوانساري نھ تنھا عملكرد رژیم را در كشتار  سكوت كامل اختیار كرده و بھ مباحث صرفا فقھي روي آورده بود و یا مانند آیت

دي محكوم نكردند بلكھ حتي بھ درخواست نامھ آیات عظام مبني بر اظھار ھمدردي و تعطیلي كالسھاي درس و پیگیري جدي  19 واقعھ
جع و طالب را . وقایع، توجھي نكرده و كماكان رابطھ حسنھ خود را با دربار حفظ كردند ناراحتي مرا بھ طوري كھ رفتار سیاسي وي 

قدامي از طرف وي «اي بھ خوانساري  هللا گلپایگاني در نامھ آیت. بھ ھمراه داشت ضاي ا كرده و تقا سف  براز تا از سكوت خوانساري ا
ھران عمل  19 هللا خوانساري نھ تنھا در خود واقعھ آیت) 42. (» نموده است قم و ت ماي  با عل نیز ھماھنگ  قم  شتار  لم ك كھ در چھ دي بل

 ; گیري موجب ناراحتي طالب شد و بنا بھ گزارش ماموران ساواك، آنان ننمود، نماز و درس خود را تعطیل نكرد و این موضع

سط  200حدود (اند  شود قبول ننموده، پس داده هللا خوانساري پرداخت مي شھریھ بھمن ماه خود را كھ توسط آیت ماه تو ھزار تومان ھر 
خت. گردید هللا خوانساري بھ طالب قم بھ عنوان شھریھ پرداخت مي نماینده آیت مدي  پردا سعود اح نام م بھ  ساري  قاي خوان ماد آ نده دا كن

تاوي را  شود عده گفتھ مي) است ند ف صد دار پس ق ین  اي از طالب قم تشریح و نشر رسالھ خوانساري را براي مردم تحریم كرده و از ا
 . در منابر بازگو ننمایند

سارت قدام ج ین ا ضع چن میز و مو ھي  آ گاھي گرو شكار از آ شاني آ قم، ن جع در  یك مر سي  یدگاھھاي سیا بال د ضانھ در ق گیري معتر
ین  بھ نظر مي. باشد روحانیون مي سازمان مجاھد یدئولوژیكي  ییر ا پس از تغ مذھبي  ھاي  باوري نیرو ھي و خود رسد چنین آگاھي گرو

بي  خلق و ضربھ مھلك آنان بر پیكر جنبشھاي نیروھاي مذھبي و حمالت بي سنتي و مذھ نگ  ضد فرھ قدامات  محاباي رژیم بھ علما و ا
یده  شاه و در نھایت مقالھ توھین ھي پد سجام گرو براي نھضت  آمیز روزنامھ اطالعات، در روحانیان پدید آمده است و این ان مون  اي می

 . اسالمي بوده است

ما را  دي، كھ نطفھ آن در مراسم ترحیم آیت 19 واقعھ -2 نان عل هللا مصطفي خمیني بستھ شده بود، رھبري نیروھاي مذھبي و در راس آ
یني مام خم ھبري ا نھ ر ساخت و زمی مود) س(بار دیگر مطرح  موار ن سالمي را ھ ضت ا كل نھ شد، . در  تھ  نیز گف شتر  كھ پی نان  ھمچ

یني»  امام«عنوان  مام خم مورد ا ھبري دارد در  شوایي و ر بر پی ستقیم  شد) س(كھ داللت م برده  كار  یني. بھ  مام خم ضمن ) س(ا نیز 
ین  پافشاري بر نابودي رژیم سلطنتي، توسل بھ ھرگونھ رفتار و عملكرد خشونت بھ ا آمیز را براي نیل بھ اھداف واالي خود، رد نموده 

 . ترتیب قشر عظیمي از نیروھاي مذھبي و غیرمذھبي را بھ سوي خود جلب كرد

مود 19 واقعھ -3 سریع ن قالب را ت یان ان گري جر پس از دی كي  یده، ی ین پد خداد ا قع . دي حلقھ آغازین زنجیره چھلمھا بوده، كھ ر دروا
سي و  مراسم چھلم براي مخالفان رژیم اعم از مذھبي و غیرمذھبي برنامھ جراي تنف نوان م بھ ع اي منظم و غیرقابل تغییر بوده و از آن 

مت. بلندگوي اظھار مخالفت استفاده كردند شكوه و عظ بھ  مخالفان با شركت گسترده در مراسم بزرگداشت چھلم شھداي واقعھ،  صي  خا
مذھبي، مؤثرترین راه  19 ھمچنین واقعھ. بخشیدند آن مي سنتي و  ھاي  ستفاده از راھكار كھ ا دي بھ نیروھاي مخالف رژیم چنین فھماند 

ین  براي اظھار مخالفت مي یھ چن ید عل كارگیري زور و تھد بھ  قدرت  مت،  بود و حكو یم  نترل رژ باشد زیرا نھادھاي سنتي خارج از ك
 . نھادھایي را نداشت

عھ -4 توده 19 واق مي و  فت عمو بھ مخال سي را  فان سیا ما و مخال ھي از عل فت گرو ضات را   دي مخال نھ اعترا ساخت و دام بدیل  اي ت
 . وسیعتر ساخت

شتاب 19 ماحصل كالم اینكھ، ھرچند قیام گذر و  ني و شورشي زود كھ  دي چند روز بیشتر بھ طول نینجامید، اما رویدادي آ بود بل لود ن آ
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طول  تجمیع فشارھاي روحي و رواني توده كھ در  بود  ماعي  صادي و اجت ستھاي اقت ضدمذھبي و سیا قدامات  شي از ا ستم نا ھاي زیر 
مي. سالھا دیكتاتوري و خشونت عریان بھ روي ھم انباشتھ شده و در یك لحظھ تاریخي خود را نشان داد گر،  دي  19 توان بھ عبارت دی

تاي ھاي مردمي دانست كھ زمینھ را انفجار فشارھاي متراكم توده گر از  1332مرداد  27 ھاي آن از كود ثھ دی با چند حاد شد و  شروع 
لھ  یت54خرداد  42،17خرداد  15جم شریعتي و آ كتر علي  شكوك د شت م ماده  ، و درگذ شد و آ من زده  بھ آن دا یني  صطفي خم هللا م

 . آمیز روزنامھ اطالعات جرقھ این انفجار را زد انفجار بود و مقالھ توھین

یم  دي بھ بعد از یك سو، بیانگر گستردگي نارضایتي توده 19 گیري روحانیان از واقعھ قدرت گي و ضدمذھبي رژ ھا از سیاستھاي فرھن
توده سیج  ما در ب ندي عل قدرت و توانم شاني از  مي بوده و از سوي دیگر، ن مي  شد ھاي مرد مي. با ظر  كھ از  بھ ن یش از این شاه ب سد  ر

خورد، از موضع ضربھ ب ماعي و سیاسي  خود  توسعھ ناھمگون ساختارھاي اقتصادي، اجت گي  ستھاي فرھن ضدمذھبي و سیا ھاي  گیری
فان  شد، بسیاري از ضربھ شد و اگر در اجراي این سیاستھا دقت عمل بیشتري بھ كار گرفتھ مي متحمل شكست سوي مخال ھاي وارده از 

توده. گردید دفع مي بود  زیرا در یك جامعھ سنتي ھمچون ایران، ھیچ راھكاري مؤثرتر از بھ كارگیري نھادھاي مذھبي براي بسیج  ھا ن
فت موج مخال عھ  و تسلط مخالفان جدي سیاستھاي فرھنگي رژیم بر این نھادھا،  كل جام بھ  ماعي  گروه اجت قھ و چند  یك طب میز را از  آ

توده. بسط داد با  باط را  شترین ارت سنتي، بی مذھبي و  ھاي  ندگان نھاد ندركاران و گردان نوان دست ا بھ ع یان  مي  زیرا روحان ھاي مرد
مي فوذ  مال ن مردم اع ند داشتند و بیش از نھادھاي دولتي و قانوني بر  عھ. كرد با  در جام باط چنداني  مردم ارت مي از  شار عظی كھ اق اي 

طالع نھادھاي جدید نداشتند و امكانات اطالع قش ا مذھبي ن مي رساني، بسیار محدود بود، نھادھاي سنتي و  ھده  بر ع ساني را  ند ر . گرفت
 . ھاي غیرمتشكل و ناھمگون را عملي ساختند بنابراین روحانیان با استفاده از این كاركرد ویژه نھادھاي سنتي، بسیج توده

 . و انقالب اسالمي) س(عضو ھیات علمي گروه تاریخ انقالب پژوھشكده امام خمیني) ×

 . 103 ، ص1363انتشارات ھفتھ، چاپ اول،: آنتوني پارسونز، غرور و سقوط، ترجمھ منوچھر راستین، تھران) 1

قالب: (سالھ ایران غالمرضا نجاتي،تاریخ سیاسي بیست و پنج) 2 ھران)از كودتا تا ان ھارم،: ،ت چاپ چ سا،  گي ر خدمات فرھن سھ  مؤس
 . 19- 18صص . 2، جلد 1373

چاپ اول،: باقي، قم. سي، بھ كوشش ع بي تحریر تاریخ شفاھي انقالب ایران، بھ روایت رادیو بي) 3 كر،  - 261، صص 1373نشر تف
262 . 

ھران1356 دي قم 19 خاطرات عبدالكریم عابدیني، حماسھ) 4 شیرخاني، ت لي  چاپ اول،: ، بھ كوشش ع سالمي،  قالب ا سناد ان كز ا مر
 . 141، ص 1377

 . 58غالمرضا نجاتي، ھمان، ص ) 5

 . 438-427 ، صص1370، 1وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمي، جلد : ، صحیفھ نور، تھران)س(امام خمیني) 6

 . 264 - 263 تحریر تاریخ شفاھي انقالب ایران صص) 7

قم. ھمچنین ع; 17/10/77روزنامھ اطالعات،: ك.براي كسب آگاھي بیشتر از محتواي مقالھ ر) 8 یران،  قالب ا تر :  باقي، بررسي ان دف
 . 233- 236 ، ضمائم، ص1356 دي قم 19 حماسھ; 1، ضمیمھ شماره 1370تبلیغات اسالمي، چاپ اول، 

 . بعد بھ جمع طرفداران سلطنت پیوست بھ اروپا رفت 1332مرداد  28نیكخواه از سران حزب توده بوده كھ پس از كودتاي ) 9

شتر ر) 10 گاھي بی صص: ك.براي كسب آ مان،  جاتي، ھ ضا ن صص. ع; 64 - 63 غالمر مان،  سونز، ; 228-223 باقي، ھ ني پار آنتو
 . 99 ھمان، ص

 . 173 ، ص1356 دي قم 19 ، حماسھ» خاطرات سید حسین موسوي تبریزي«) 11

 . 125 - 124، كتاب، صص » آبادي خاطرات سید حسن طاھري خرم«ھمان، ) 12
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 . 85، ھمان كتاب، ص » خاطرات محمد شجاعي«ھمان، ) 13

 . 237 ، ص36538، شماره 3،3/175آرشیو مركز اسناد انقالب اسالمي، پرونده سید احمد خوانساري، جلد) 14

 . ھمان) 15

 . 243- 242، صص 1356 دي قم 19 هللا نجفي مرعشي، حماسھ سخنراني آیت) 16

 ). 5و  4سند شماره (; 238، ص 3،3/175، جلد» پرونده سید احمد خوانساري«، 1356 دي قم 19 حماسھ) 17

 . ھمان) 18

 . 128و  174، ص » خاطرات موسوي تبریزي«، 1356 دي قم 19 حماسھ) 19

 . 125و  175ھمان، صص ) 20

كھ ) 21 شد  ما مشخص ن ست ا یان آورده ا بھ م موسوي تبریزي در خاطرات خود از پخش خبر پیوستن دانشگاھیان بھ تظاھرات سخن 
شایعھ آیا دانشجویان بھ صورت یك گروه متشكل وارد ماجرا شده خبر  ین  صال ا یا ا نده و  ست اند و یا بھ صورت پراك بوده ا یش ن . اي ب

 . البتھ سندي دال بر رد این ادعا در دست نیست

 . 157 ، ص» خاطرات سیدضیاء مرتضویان«، 1356 دي قم 19 حماسھ) 22

 . 40و  39 ھمان، سند شماره) 23

 . 9 ھمان، سند شماره) 24

 . 122، ص » آبادي خاطرات سیدحسن طاھري خرم«ھمان، ; 24ھمان، سند شماره ) 25

 . 30و  24ھمان، اسناد شماره ) 26

 : دي قم بھ شرح زیر است 19 اندركاران واقعھ اسامي، شغل و محل تبعید دست) 27

چاه -2اا;شیخ محمد علي گرامي، روحاني، شوشتر -6;شیخ مرتضي فھیم، روحاني، سقز -1 ھار ناصر مكارم شیرازي، روحاني،  -7;ب
 ; شیخ حسن صانعي، روحاني، میناب

 ; حاج قاسم وخیلي، تاجر، تویسركان -8; شیخ محمد یزدي، روحاني، بندرلنگھ -3

 ; فروش، خوي غالمحسین خردمند، فرش -9;شیخ ابوالقاسم خزعلي، روحاني، بیجار -4

 . جام حسین سلیماني، خرازي فروش، تربت -10; شیخ حسین نوري ھمداني، روحاني، خلخال -5

 . 12و  9 ، اسناد شماره1356 دي قم 19 حماسھ) 28

فروغ، ) 29 ماد ا شرف و ع مد ا لوي«اح ماعي در دوره پھ قات اجت شماره » طب سال دوم،  ھبرد،  صلنامھ را ستان 2، ف ، ص 1372، زم
110 . 

 . 111ھمان، ص ) 30

 . 112ھمان، ص ) 31
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 . 145، ص » خاطرات عبدالكریم عابدیني«، 1356 دي قم 19 حماسھ) 32

 . 279-240، ضمایم، صص 1356 دي قم 19 حماسھ: ك.براي كسب اطالع بیشتر از سخنرانیھا ر) 33

 : دي عبارت بودند از 19 اسامي شھداي واقعھ) 34

نش(حیدر رضایي  -3;اي اصغر خمسھ علي -2; حسین قاسمي -1 موز  دا ھي -4; )سالھ 12آ صري علي -5; غالمرضا ھمرا صغر نا ; ا
ماه 1354بابل ورود بھ حوزه صدر بابل سال  1338متولد (طلبھ  ھر  قم م حوزه  بھ  مایي1356 و ورود  سوم راھن مدرك  -6;)، داراي 

لد (محمدرضا انصاري، طلبھ  حاني، متو خانواده رو مایي 1338از  سوم راھن مدرك  نده  سركان، دار بھ،  -7;)توی شریفي، طل مرتضي 
 ). ، دارنده مدرك دیپلم فني1356رھنان اصفھان، ورود بھ حوزه خرداد 1336متولد(

شماره 1356 دي قم 19 شدگان واقعھ در اسناد منتشر شده در ضمایم كتاب حماسھ اسامي سیزده تن از زخمي) 35 مده  72 - 50، اسناد  آ
بھ نش است كھ در میان آنان طل ند ھا و دا یت را دار موزان اكثر ین ر. آ باھر«: ك.ھمچن ضا  كتر غالمر سھ»خاطرات د قم  19  ، حما  دي 

 . 65، ص 1356

 . 37- 36 ، ضمایم، سند شماره1356 دي قم 19 حماسھ) 36

 . 48ھمان، سند شماره ) 37

 . 49 ھمان، سند شماره) 38

 . 36- 37 ھمان، سند شماره) 39

 . 22/10/56تا  20/10/56روزنامھ كیھان، ; 22/10/56تا  20/10/56روزنامھ اطالعات، ) 40

 . 10/11/56تا  25/10/56ھمان، ) 41

 . 23و 21، ضمایم اسناد شماره 1356 دي قم 19 حماسھ) 42

 . 40ھمان، ضمایم، سند شماره ) 43
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