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   دي به روايت اسناد ١٩قیام 

  

درباره چگونگي اين . ھاي برجسته تاريخ انقالب اسالمي است در قم رخ داد، يكي از برگ ١٣۵۶ديماه  ١٩نچه در روز آ

معروف شد، مطالب زيادي از زبان » دي ١٩قیام «واقعه كه بدلیل عظمت و عمق تاثیرش بر روند نھضت اسالمي به 

  . زيون بیان شده استشاھدان عیني در مطبوعات به چاپ رسیده و از راديو و تلوي

دي با استفاده از اسناد سري بجاي مانده از سازمان  ١٩اي از تحلیل سیاسي قیام  دار تبیین گوشه اين مقاله، عھده

  .است» ساواك«اطالعات و امنیت رژيم ستمشاھي معروف به 

ھاي مختلف و به روايت  دي از ديدگاه ١٩ھاي تاريخي و سیاسي واقعه  قطعا مالحظه برداشتھا و تفسیرھا و تحلیل

ھاي  اسناد و شاھدان عیني اعم از دوستان و دشمنان انقالب، در صورتي كه با بینشي واقعگرايانه صورت گیرد، وجدان

طبیعي است كه در يك مقاله، مجال بررسي ھمه جزئیات و . تر خواھد كرد بیدار را با آنچه در اين ماجرا گذشت نزديك

تواند در اين مقطع مفید  در عین حال نگاھي به كلیت اين واقعه مي. دي نیست ١٩ام اي به عظمت قی جوانب واقعه

  .باشد

  صورت واقعه

در روزنامه » ايران و استعمار سرخ و سیاه«اي تحت عنوان  مقاله ١٣۵۶ديماه  ١٧اصل واقعه چنین است كه در تاريخ 

! »روز آزادي زن«كرد  ن طور كه رژيم پھلوي تبلیغ مياطالعات به چاپ رسید كه در آن به بھانه سالروز كشف حجاب و آ

آمیزي به روحانیت به ويژه شخص امام خمیني بعنوان مخالفان ترقي و پیشرفت و مرتجعیني كه نبايد  جمالت جسارت

احمد رشیدي «اي بنام  الھويه نويسنده مقاله در ظاھر شخص مجھول. مجال ابراز وجود و عقیده پیدا كنند صورت گرفت

بود، لكن از ھمان ابتدا مشخص بود كه اين مقاله توسط ساواك تھیه و با ھمدستي سناتور عباس مسعودي » لقمط

تحقیقات بعدي نیز ھمین برداشت . كه موسسه اطالعات را در اختیار داشت در روزنامه اطالعات به چاپ رسیده است

  . نیز در اين ماجرا نقش داشته است را تأيید كرد و مشخص گرديد كه داريوش ھمايون وزير اطالعات شاه

اي در حوزه علمیه قم  انتشار اين مقاله، بر خالف ھدفي كه براي آن تعیین شده بود، موجب اعتراض شديد و گسترده

ديماه چھره شھر قم الاقل در محدوده خیابانھاي اطراف مدرسه فیضیه و حرم حضرت  ١٧شد و دقیقا از عصر ھمان روز 

آنروز، طالب جوان از خواندن اين مقاله با رسیدن روزنامه اطالعات به شھر قم، خشمگین . نه شددگرگو) س(معصومه 

نفره در میدان آستانه، خیابان موزه، مسجد اعظم، مدرسه فیضیه و خیابان ارم به  ۵ـ  ۴شدند و با اجتماعات 

دادند،  ا شعارھائي كه علیه رژيم شاه ميآمیز پرداختند و تجمع چند صد نفري آنان در خیابان موزه ب گفتگوھاي اعتراض

. با حمله مامورين ساواك و شھرباني قم از ھم پاشید و بدون آنكه خوني بر زمین ريخته شود يا حادثه ديگري رخ دھد

ديماه رخ  ١٩اي بود كه زده شد و آغازي بود بر آنچه در عصر  اين تجمع و برخورد، ھر چند خونین نبود، ولي در واقع جرقه

  . ددا

ھا بكار افتادند روحانیون و مردم ھمديگر را از محتواي  تلفن. قم، در شب ھجدھم ديماه، شب پر تب و تابي را گذراند

ھا و رفت و آمدھاي شبانه، قرار شد درسھاي فرداي حوزه  با ھمان تلفن. كردند مقاله توھین آمیز اطالعات باخبر مي

ھاي مراجع و اساتید حوزه علمیه راھپیمائي نمايند و از آنھا  وي خانهديماه تعطیل شوند و طالب به س ١٨يعني روز 

  . شاھي بايستند و با آن برخورد نمايند آمیز رژيم ستم بخواھند در برابر اين اقدام جسارت
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وان ديماه، ھزاران نفر از طالب و علما در دو نوبت صبح و بعد از ظھر به منازل مراجع رفته خواسته خود را عن ١٨در روز 

ھمین حركت در روز . نمودند و با ھمدردي مراجع و وعده آنھا مبني بر اينكه اقدام به اعتراض خواھند كرد مواجه شدند

ھزار نفر از طالب و روحانیون و اقشار مختلف مردم از ١٠كه بیش از  ديماه نیز ادامه يافت و عصر روز نوزدھم ھنگامي ١٩

اهللا سلطاني  به طرف منزل آيت) در واقع در خیابان صفائیه كوي بیگدلي(مداني اهللا حاج میرزا حسین نوري ھ منزل آيت

دادند،  اي علیه رژيم شاه و در حمايت از حضرت امام مي در حركت بودند و شعارھاي كوبنده) واقع در خیابان حجتیه(

رسید و در حالي ) شد یده ميكه در آن زمان چھارراه صفائیه نام(ھنگامي كه صفوف اول راھپیمايان به چھارراه شھدا 

رسید، ناگھان مامورين ساواك و  مي) صفائیه(كه دنباله جمعیت تا مقابل اداره آموزش و پرورش در خیابان شھدا 

راھپیمايان با استفاده از . شھرباني قم تیراندازي به سوي صفوف راھپیمايان را آغاز كردند و درگیري شديدي آغاز شد

نمودند به مقابله  ھاي درختان تھیه مي ھائي كه با شكستن شاخه رسید از جمله چوب ميھر وسیله كه به دستشان 

ھاي فرعي و ھمچنین مدرسه  درگیري حدود يك ساعت طول كشید و خیابانھاي اطراف چھار راه و كوچه. برخاستند

صحن جنوبي مدرسه  شديدترين صحنه، عالوه بر خود چھارراه،. ھاي خونین اين درگیري بودند علمیه حجتیه صحنه

حجتیه و راھروھاي ساختمان جنوبي مدرسه بود كه تا چند ھفته محل رفت و آمد مردم قم و ساير نقاط كشور براي 

خونھا زمین را رنگین كرده بود و انبوھي از  شد، ھا بر ديوار ديده مي جاي گلوله. مشاھده جنايات دژخیمان شاه بود

  . خورد م ميكفش، كاله، عمامه، عبا و قبا به چش

 ١۴شھید و  ۶رژيم شاه ھرگز به تعداد واقعي شھدا و مجروحین اين واقعه اعتراف نكرد، ولي در اسناد ساواك سخن از 

در حالیكه در يك گزارش سري مربوط به ساواك سخن . مجروح به میان آمده است كه قطعا با ارقام واقعي فاصله دارد

ھاي تبلیغاتي شاه در آن  و دو نفر ديگر به شكلھاي ديگر به میان آمده، دستگاه نفر در اثر اصابت گلوله ۴از كشته شدن 

در اين جنايت كه به دستور مستقیم رژيم و توسط دژخیمان شاه . زمان ھر گونه استفاده از سالح گرم را انكار كردند

شد، زيرا ھمان گونه كه ھا نفر به شھادت رسیدند ولي ھرگز تعداد دقیق شھدا و مجروحین مشخص ن انجام شد، ده

آموز ھمگي به پزشكي قانوني تھران منتقل شد و  كند، جنازه كلیه شھدا به جز يك شھید دانش ساواك اعتراف مي

  . ھمین امر موجب مخفي ماندن آمار دقیق شھدا گرديد

  از زبان ساواك

  :كنیم دي را مرور مي  ١٩اينك متن گزارش سري ساواك درباره واقعه 
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  كته دو ن

  :در اينجا الزم است به دو نكته توجه شود

ھاي  اي شد براي قیام دي بر خالف انتظار رژيم شاه، نه تنھا سركوب نشد، بلكه، سرحلقه ١٩نكته اول اينست كه قیام 

كه سرانجام به فراگیر شدن نھضت در ... پیاپي در شھرھاي مختلفي چون تبريز، يزد، تھران، مشھد، جھرم، كرمان و

دقیقا به ھمین دلیل است كه تاريخ . به پیروزي رساند ١٣۵٧ر كشور منجر شد و انقالب اسالمي را در بھمن سراس

اينھا . ھا زنده نگھداشته شود اي شايان اين واقعه تدوين شود و ھمواره در خاطره دي بايد با دقت و حوصله ١٩قیام 

و ثبت دقیق ھمین وقايع است كه ھويت اين نھضت  اجزاء اصلي تشكیل دھنده تاريخ نھضت اسالمي مردم ما ھستند

  .نمايد عظیم را آن طور كه ھست به آيندگان معرفي مي

اين كه رژيم . شود مربوط مي» ايران و استعمار سرخ و سیاه«آمیز  نكته دوم، به انگیزه رژيم شاه براي چاپ مقاله اھانت

  . ايست كه جاي بررسي و امعان نظر دارد اي نمود، نكته هاي در آن مقطع اقدام به چاپ چنین مقال شاه با چه محاسبه

  :ساواك از قول يكي از ماموران ساواك آمده است ٢٠/١٠/١٣۵۶مورخ  ٨٠٠١/٢١در گزارش سري شماره 

خواھد كه در مملكت آشوب و بلوا باشد به دلیل اينكه خودشان  ھا عقیده دارند كه خود دولت مي نظريه شنبه ـ طلبه«

ھا آرام و مشغول  كنند واال طلبه ھا يا مجالت بنويسند مردم اعتراض مي اگر چنین مطلبي د راخبار روزنامه دانند كه مي
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  . »يك نفر مطلبي در روزنامه نوشت حوزه را به ھم ريخت. درس خواندن بودند

براي فرار از  اين، دقیقا عقیده خود مامور ساواك است كه جرات نكرده بعنوان عقیده خودش آن را منعكس نمايد و

  .تعقیب آن را به طالب نسبت داده است

  :كند مامور باالتر ضمن تايید نظريه اين فرد، اظھار مي

  . »آنچه مسلم است اينكه ھر موقع در جرايد مطلبي علیه خمیني نوشته شده تظاھراتي را به دنبال داشته است«

باره اشتباه بزرگ دولت در اقدام به چاپ مقاله در واقع اين مامور ھم مايل است به اين شكل عقیده خود را در

  .آمیز در اطالعات ابراز نمايد توھین

  :نويسد كند و مي آمیز را اندكي بیشتر بیان مي مامور باالتر، پیامدھاي انتشار مقاله توھین

روزنامه در قم و متعاقب درج مطالبي در روزنامه اطالعات در مخالفت با خمیني، نمايندگان فروش اين : نظريه دوشنبه«

رود كه اين مساله در فروش روزنامه اطالعات نیز تاثیر نامطلوبي  اند و تصور مي كاشان وسیله نامه و تلفن تھديد شده

  »بگذارد

ھاي پائین  ھا در رده اي از آنچه در میان خود ساواكي و سرانجام مامور باالتر ضمن تائید نظرات ماموران قبلي، گوشه

  :كند واقعه مطرح بود را چنین بیان مي بعنوان تحلیل اين

نظرات يك شنبه و دوشنبه مورد تايید بوده و شايع است بعد از مسافرت كارتر، دولت جھت : نظريه سه شنبه«

سركوبي طالب و روحانیون مخالف، تعمدا مبادرت به درج اين مقاله كرده تا بتواند مسببین آشوب اخیر در سراسر 

  .»اشت كندكشور را شناسائي و بازد

عناصر پائین ساواك از اينكه دولت به دست خود دردسر : شود كه اوال از مجموع نظرات مامورين ساواك، مشخص مي

تحلیل خود اين عناصر اين بوده است كه دولت شاه مجوز سركوبي مخالفین خود : ثانیا. جديدي به وجود آورده ناراحتند

یرغم تبلیغات مربوط به فضاي باز سیاسي كه به تجويز خود كارتر به راه ھاي علمیه را از كارتر گرفته و عل در حوزه

  . ھا مخالفین اصولي خود را قلع و قمع نمايد داند با استفاده از ھمین جوسازي انداخته است، الزم مي

جش افكار آمیز در اطالعات، ابرازي بوده است براي سن احتمال ديگري كه وجود دارد اين است كه انتشار مقاله توھین

بر اين اساس، ساواك در صدد بود از يك طرف نتايج فضاي به . عمومي و میزان نفوذ حضرت امام خمیني در میان مردم

سال جدائي ايشان  ١٣اصطالح باز سیاسي را ارزيابي نمايد و از سوي ديگر از نتیجه اقدامات خود علیه حضرت امام و 

  .شود از مردم و عدم دسترسي مردم به ايشان مطلع

دي  ١٩العمل به موقع علما و طالب حوزه علمیه قم و ھمچنین حمايت اقشار مختلف مردم از قیام  بدين ترتیب، عكس

به رژيم شاه ثابت كرد كه ھیچ جايگاھي در میان مردم ندارد و حضرت امام خمیني علیرغم ھمه اقدامات شديدي كه 

در میان مردم محبوبیت دارد و مردم براي تحقق آرمانھاي اعالم  رژيم علیه ايشان انجام داده بیش از ھر زمان ديگري

  .اند شده توسط ايشان تا پاي جان ايستاده

  . دي كه با قیام خود راه را براي پیروزي انقالب اسالمي گشودند ١٩درود به ارواح پاك شھداي 

  :منبع
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