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 شعله فروزان مشعل انقالب  ۵۶دی  ١٩
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در روزنامه اطالعات به چاپ مقاله ای مبادرت ورزید كه ھتاكی و بی احترامی ) سالروز كشف حجاب( ۵۶دی ماه  ١٧در 

در . مردم قم به رھبری علما و طالب حوزه، دست به اعتراض گسترده علیه رژیم زدند. را نسبت به امام به اوج رساند

طف نھضت اسالمی مردم ایران به رھبری امام خمینی می باشد، رژیم پھلوی عده این قیام تاریخی كه از نقاط ع

  . این مقاله به بررسی این قیام خونین می پردازد. زیادی از مردم بی گناه را به خاك و خون كشید

   

آیت اهللا «وك آنرا عطیه خداوندی نام نھادند و آن رحلت مشك) ره(واقعه ای رخ داد كه امام ١٣۵۶در آبان سال : اشاره

این . مردم با سوابقی كه از رژیم داشتند آن اقدام را از جانب شاه دانستند. فرزند مبارز امام بود» سیدمصطفی خمینی

بخصوص تھران و  -حادثه موجی از انزجار در بین مردم برانگیخت و به پاس احترام به رھبر تبعیدیشان در سرتاسر ایران

اكثر قریب به اتفاق این مجالس تبدیل به صحنه نمایش حمایت از امام و مخالفت با  .قم مجالس عزاداری برپا كردند

» امام«در جریان ھمین مجالس مردم به پاس مجاھدت ھا و قدرت ویژه آیت اهللا العظمی خمینی، به او لقب . رژیم شد

وان یك استراتژی دائمی جزو این عنوان، نمادی از مبارزه حق علیه باطل بود كه در طول تاریخ تشیع به عن. دادند

امام خمینی با درك عمیق مخصوص به خود دریافت كه ثمره نھضتی كه برپا كرده به بار . فرھنگ شیعیان قرار گرفته بود

نشسته است، لذا از فرصت به دست آمده كمال استفاده را كرد و با سخنان و پیام ھای خود مشعل انقالب را فروزانتر 

ز امام بخاطر نفوذ سنتی مرجعیت و ھمچنین استقامت، سازش ناپذیری، تیزبینی و شجاعت وی استقبال مردم ا. كرد

رژیم شاه . لذا در آن مدت كوتاه به عنوان رھبری بی بدیل و بالمنازع درآمد كه مورد توافق ھمه گروه ھا قرار گرفت. بود

زد تا به گمان خویش امام را بی اعتبار  از اقبال مردم به امام خمینی حیرت زده شد و دست به حركت نسنجیده ای

در روزنامه ) سالروز كشف حجاب( ۵۶دی ماه  ١٧از این رو در . كند و در ضمن از قدرت روحانیت ارزیابی مجددی بكند

مردم قم به رھبری . اطالعات به چاپ مقاله ای مبادرت ورزید كه ھتاكی و بی احترامی را نسبت به امام به اوج رساند

الب حوزه، دست به اعتراض گسترده علیه رژیم زدند، در منازل مراجع، علما و مدرسان تجمع كرده و آنان نیز علما و ط

درحالی كه به ) دی ١٩(راھپیمایان در روز دوم تظاھرات . برای مردم سخنرانی كردند و پاسخی در خور به حكومت دادند

. م قرار گرفتند كه این زد و خورد تا ساعت ھا به طول انجامیدآرامی تظاھرات می كردند ناگھان مورد تھاجم نیروھای رژی

 ١٣۵۶در تابستان . براثر این ھجوم ده ھا نفر شھید و مجروح شدند و نقطه عطف دیگری در تاریخ انقالب بوجود آمد

رژیم را  حدود چھل تن از نویسندگان، روزنامه نگاران و روشنفكران طی نامه ای به محمدرضا پاره ای از عملكردھای

این امر باعث شد تا نظارت سازمان ) ١.(مورد انتقاد قرار داده، خواستار لغو سانسور و ایجاد فضای باز سیاسی شدند

امنیت بر تحریریه ھا تشدید شود و نیز در برابر مخالفین طرحی نو انداخته شود؛ زیرا با شھادت حاج آقا مصطفی 

در مطبوعات كشور چاپ  -ی از روحانیون و روشنفكران رسیده بودكه به امضای بسیار -خمینی آگھی ھای تسلیت

شد؛ بنابراین ذكر نام و عملكرد امام و مجاھدت ھای ایشان در محافل عزاداری به طور ملموسی گسترده شده بود، به 

ژانویه  در اوایل«: سفیر انگلستان در ایران می گوید» آنتونی پارسونز«. طوری كه حساسیت دستگاه را مضاعف ساخت
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برای تحقق بخشیدن به ) ٢.(»خمینی مطالبی علیه او منتشر شود[ امام]تصمیم گرفته شد كه برای بی اعتبار كردن 

دی انتخاب شد تا ھمچون مطبوعات داخلی و خارجی اعتراض عمومی مردم را نوعی كھنه پرستی  ١٧این نگرش روز 

در واقع عدم شناخت صحیح رژیم ) ٣. (الف با آزادی زنان استوانمود سازد و طوری القا كنند كه اسالم و روحانیت مخ

از جامعه و روحانیت مھمترین عنصر اشتباه تاریخی آنھا به شمار می آید، چه این خطای استراتژیك خود عاملی شد تا 

اتی كه شاید دستگاه تبلیغاتی حكومت، به مدد ابزارھای نوین ارتباطی امام را در مظان اتھامات واھی قرار دھد، اتھام

بتوان گفت، بیش از ھر چیز پایه ھای رژیم را متزلزل ساخت، زیرا طبق طرحی از پیش تعیین شده، این اتھامات توسط 

با نام مستعار » ایران و استعمار سرخ و سیاه«با انتشار مقاله ای تحت عنوان  ١٣۵۶دی ماه  ١٧روزنامه اطالعات در 

با علم به وابستگی آن به  - نتشار این مطلب برای خوانندگان روزنامه اطالعاتچاپ و ا. آغاز شد» احمد رشیدی مطلق«

خرداد و عوامل خارجی، مخالفت روحانیون  ١۵زیرا اھانت به امام خمینی ارتباط بین واقعه «حكومت، شگفت انگیز بود، 

) ۴(» .الب عمده مقاله بوداز مط... با اصالحات ارضی، انقالب سفید، تساوی حقوق زن و مرد، نقش عوامل توده ای و

، وزیر معارف صورت گرفته است، ھرچند »داریوش ھمایون«خوانندگان مقاله به این باور رسیدند كه انتشار آن از سوی 

این مطلب كه شاه روایت اولیه مقاله را نپسندید و گفت باید . مقاله از وزارت اطالعات سرچشمه گرفت«: او می گوید

مطالبی كه در مقاله آمده بود بارھا از طرف خودشاه و بلندگوھای . را خیلی تندتر كردند روایت دوم. تندتر بشود

تبلیغاتی آن زمان ایراد و گفته شد و مطالب تازه ای نبود كه خمینی به استعمار سیاه وابسته است و مخالف اصالحات 

مقاله ارتباطی به ساواك نداشت .. .فقط ھندی بودن خمینی تازه بود... ارضی و مخالف اصالحات به طور كلی است

مقاله به من داده شد و ... او متنش را تعیین كرد ولی. خود شاه شخصًا در آن سھم داشت. در دربار تھیه شد[ بلكه]

من به خبرنگار اطالعات دادم و آنھا ھم ایراد كردند، اعتراض كردند كه این مقاله اسباب زحمت خود شاه می شود، 

ولی خود از نظر روزنامه خودشان نگران بودند و . تصور نمی كرد كه چاپ مقاله در مملكت آن بشود كسی آن موقع اصًال

چاره ای نبود گفته بودند باید چاپ شود و باید چاپ ... می گفتند در قم اسباب زحمت ما خواھد شد. حق ھم داشتند

در واقع، پس از این ) ۵.(»ا سپرده و چاپ می شددفعه اولی ھم نبود كه از دربار این جور مطالب به روزنامه ھ. می شد

و ھمچنین پاك بازی ھای او در عرضه مذھبی جامعه یادآور می شد، به دستور شاه این مقاله ) ره(كه نام و یاد امام 

ه روزنامه مزبور امام را با لحنی غیراخالقی و اھانت آمیز مورد حمل. توھین آمیز در روزنامه اطالعات چاپ و منتشر شد

عمده تالش این مقاله . به ھمدستی با دشمنان خارجی كشور متھم ساخت ١٣۴٠قرار داده و او را ھمچون اوایل دھه 

 -كه به زعم آنھا رنگ و لعاب اسالمی داشت-آن بود كه طوری القا كنند كه تنھا امام امت است كه با رژیم و قوانینش 

ت به اھانت رژیم به مرجع تقلید عالم تشیع و رھبر نھضت در قم واكنش روحانیان و مردم نسب. مخالفت می كند

مردم قم با شناخت و عالقه ای كه نسبت به امام و رھبر خود داشتند، تحمل . اسالمی ایران گسترده تر و حادتر بود

س قم، به تعداد زیادی از طالب حوزه علمیه قم به ھمراه گروھی از مردم و دانش آموزان مدار. این اھانت ھا را نداشتند

منازل علما و مراجع رفتند و به تدریج فریاد اعتراض مردم باال رفت و در نھایت، نمازھای جماعت و كالس ھای درس به 

نشانه اعتراض تعطیل شد و عصر روز نوزدھم كه مردم به سوی منزل یكی از علما می رفتند و شعارھای درود بر 

ت پھلوی، دانشجو، روحانی پیوندتان مبارك، سر می دادند، با پلیس خمینی، مرگ بر این حكومت یزیدی، مرگ بر حكوم

نیروھای رژیم می خواستند از پیش روی و ادامه حركت مردم جلوگیری كنند؛ . و نیروھای نظامی رژیم رو به رو شدند

درگیری و  .آتش گلوله باریدن گرفت و ده ھا تن كشته و مجروح شدند. ولی مردم و طالب به حركت خود ادامه دادند

كوچه ھا و خیابان ھای این منطقه صحنه جنگ و گریز بود و تا پاسی از شب، . شب ادامه یافت٢٢خشونت تا ساعت 

سربازان و . نیز، صحنه درگیری و كشتار بود) اطراف حرم مطھر(میدان آستانه . صدای گلوله به گوش می رسید
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شعار مرگ بر شاه برای اولین بار در این . مورد حمله قرار دادندكماندوھای رژیم، مدرسه خان را با گلوله ھای اشك آور 

ش قم، واكنش سریع طالب و روحانیان، ھمراھی و حمایت مراجع .ھـ١٣۵۶در قیام نوزدھم دی ) ۶.(مكان سر داده شد

اھرات و بزرگ و به دنبال آن پیوستن اقشار و توده ھای مردمی به آنان، منجر به آغاز دور تسلسلی بی پایان از تظ

. قیام مردم قم، در حقیقت شروع اوج گیری انقالب اسالمی بود) ٧.(سركوب ھایی شد كه شاه را تضعیف و نابود كرد

این عمل رژیم، باعث گسترش انقالب و ابالغ . تعداد زیادی از روحانیون مشھور و مبارز به شھرھای مختلف تبعید شدند

ش مردم قم، .ھـ ١٣۵۶در اولین موضع گیری در زمینه قیام نوزدھم دی  )ره(امام. پیام آن در مناطق مختلف كشور شد

طی سخنرانی تند و بسیار مھم و ھوشیارانه در مسجد شیخ انصاری نجف اشرف، به شخص شاه و رژیم سلطنتی 

اسالمی و سیاست ھای مخرب دولت حمله كرد و برای چندمین بار، شخص شاه  - پھلوی و اعمال و اقدامات ضددینی

به طور مفصل اعمال خائنانه ) ره(در این موضع گیری، امام. كانون توطئه ھا و مسئول اصلی تمام جنایات معرفی كردرا 

رژیم سلطنتی پھلوی را شرح داد و اوضاع محنت بار حاكم بر ارتش، دانشگاه و مجلس را برشمرد و در خاتمه، مردم 

گروه ھای انقالبی را به وحدت و مقاومت در برابر اعمال  مبارز و انقالبی ایران را به حفظ ھوشیاری و بیداری و

ملت بیداری است، ملت . ملت ایران را باید ما از آن تشكر كنیم«: انسانی حكومت پھلوی دعوت كرد- ضداسالمی 

در عین حالی كه این ھمه ظلم می بیند، این ھمه كشته می دھد، در عین . ھوشیار و مقاومی است در مقابل ظلم

امام در پیامی كه بعد از این ) ٨(».و این ایستادگی به نتیجه خواھد رسید. اومت می كند، ایستادگی می كندحال، مق

فاجعه خطاب به ملت ایران فرستاد، ابتدا از تمامی گروه ھای مردمی از جمله روحانیان مبارز و انقالبی ایران، 

اختناق و فشار در برابر سیاست ھای ضد اسالمی رژیم دانشگاھیان و ملت ایران به دلیل ایستادگی و مقاومت در اوج 

نھضت «: خرداد قلمداد كرد و افزود ١۵و حمایت ازاسالم و دین، تشكر و قدردانی كرد و قیام مردم قم را امتداد نھضت 

خرداد است و شعاعش در سراسر كشور نورافكنده ، خود كوبندگی  ١۵كه پرتوی از نھضت [دی قم ١٩قیام ]اخیر 

 ٢٩دارد كه شاه را از خود بی خود كرده و او و دار و دسته چاقوكشش را به تالش مذبوحانه واداشته، جنایات خاصی 

شاه خواست ضرب شستی به ملت . محرم امسال نقطه عطفی است به جنایات شاھانه دوازده محرم آن سال

نبه سازماندھی و پیامدھا تفاوت ھای خرداد از ج ١۵دی در مقایسه با حماسه  ١٩امام قیام ) ٩. (مسلمان نشان دھد

امام با دمیدن روح اعتماد به نفس و شجاعت در مردم، و تربیت نسلی از روحانیان كارآزموده و . عمده ای داشت

خرداد، حركتی خودجوش و سازماندھی نشده بود و  ١۵قیام . انقالبی نسلی جدید از مبارزان مجاھد بوجود آورده بود

دی به دلیل  ١٩ولی قیام . نامه ای جز اعتراض به دستگیری رھبرشان و اظھار مخالفت نداشتندتظاھركنندگان ھیچ بر

. سازماندھی و برنامه ریزی عده ای از شاگردان امام بود كه كوله باری از تجربه پانزده ساله مبارزه را به ھمراه داشتند

دی متحد و متشكل و  ١٩ما آنھا راھمانند قیام خرداد ھر چند اعتراض علما و مراجع را به دنبال داشت ا ١۵واقعه 

در حركت اخیر، آنھا نه تنھا به صدور اعالمیه و ابراز انزجار از عملكرد رژیم و محكوم ساختن اقدام . ھمگام نساخته بود

ی دلیل عمده این نوع واكنش ، رھبر. ھای ضد انسانی آن پرداختند، بلكه به تداوم مخالفت و اعتراض ھا پای فشردند

شخصیت علمی، انعطاف ناپذیری، نظریه پردازی سیاسی و استكبار ستیزی . امام خمینی در مبارزه با رژیم شاه بود

امام . امام، از او مرجع و رھبری قدرتمند ساخته بود كه روحانیت و مردم، ھمه آرمان ھای خود را یك جا در او می دیدند

ایات رژیم را به معنای سلب مشروعیت مردمی رژیم و در نتیجه خلع راھبرد مردم و تعطیلی سراسری در اعتراض به جن

از [ او] شاه می خواھد ثابت كند كه نوكری او تحكیم شده؛ و ملت نباید گمان كند «:شاه از سلطنت دانستند

دیگر پشتیبانی اجانب برخوردار نیست؛ ولی ملت با تظاھرات عمومی و تعطیل سرتاسری دامنه دار و اظھار تنفر، بار 

ثابت كرد كه او را نمی خواھد و از او و خاندانش بیزار است؛ و این رفراندم طبیعی سرتاسری در حقیقت خلع او از 
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انسانی رژیم پھلوی، به ملت و  -امام با برشمردن سیاست ھای ضد اسالمی) ١٠.(»سلطنت غاصبانه جابرانه است

به ملت «: دف اصلی را تا ساقط كردن سلطنت پھلوی دنبال كنندمردم ایران و مبارزان انقالبی اعالم كردند كه باید ھ

شریف ایران مژده می دھم كه رژیم جابرانه شاه نفس ھای آخرش را می كشد، و این قتل عام ھای بی رحمانه، 

مضحك و بسیار رسوا، این مانورھای وقیحانه و بچگانه است كه پس از . نشانه وحشتزدگی و حركاتی مذبوحانه است

من به ملت ایران با این بیداری و ھشیاری و با این روحیه ... باطله از طرف عموم ملت خوردن، به راه انداخته اندداغ 

قوی و شجاعت بی مانند نوید پیروزی می دھم، پیروزی توام با سربلندی و افتخار؛ پیروزی توام با استقالل و آزادی؛ 

یروزی با برچیده شدن بساط ستمگران و انقراض دودمان سیاه روی پیروزی توام با قطع ایادی اجانب و چپاولگران؛ پ

امام ضمن تاكید بر لزوم حفظ وحدت و پرھیز از اختالفات و جناح بندی گروه ھا و اقشار انقالبی، به گروه ) ١١. (»پھلوی

ارچوب قانون ھا و اشخاصی كه ھدف خود را مبارزه علیه رژیم پھلوی و وادار كردن آن نظام به عمل و حركت در چ

اساسی قرار داده بودند، ھشدار داد و صمیمانه ا ز ملت انقالبی و مسلمان ایران خواست كه ھدف و مقصد اصلی 

من با كمال تواضع دست خود را به «: خود را طرد و ساقط كردن حكومت و سلطنت پھلوی از مقررات كشور قرار دھند

عظیم الشان تا خطبای ارجمند، از جوانان محترم حوزه ھای علمیه تا سوی ملت نجیب ایران دراز می كنم؛ از روحانیون 

ایدھم  - دانشجویان دانشگاه ھا، از بازاریان محترم تا كارگران و دھقانان و جناح ھا و طبقات محترم داخل و خارج كشور

ظ و از مناقشات و از ھمه صمیمانه و با عرض تشكر خواستارم كه پیوستگی و وحدت كلمه خود را حف -اهللا تعالی 

تفرقه انداز احتراز نمایند، و با صدای واحد و ندای ھمگانی در راه استقالل كشور و قطع ایادی اجانب و عمال وابسته 

و به آنھا كه از چھارچوب قانون اساسی دم می زنند، تذكر اكید دھند كه با این كلمه صحه به رژیم ... آنھا كوشش كنند

كه تا این دودمان فاسد بر مقررات كشور حكومت می كنند ملت ایران نه از اسالم بھره  سلطنتی فاسد موجود نگذارند

امام ضمن ابراز انزجار بیشتر خود از نظام پھلوی و ) ١٢. (»مند می شوند و نه از آزادی و استقالل كشور خبری است

ای حوزوی خود را به مدت یك ھفته نشان دادن عزم راسخ و جدیت خود در ادامه مبارزه و اثبات اھمیت موضوع، درس ھ

را نیز تعطیل نمودند تا رژیم پھلوی به اھمیت مسئله پی ببرد و مردم به تالش و » نماز جماعت«تعطیل كردند و حتی 

مشعل انقالب را شعله ور ساخت و به یمن فرھنگ شیعی، » دی١٩«به ھر حال قیام . مجاھدت بیشتر راغب شود

گویندگان آن » مساجد«، مكان برگزاری آن »چھل«ورد؛ پدیده ای كه فاصله زمانی آن چھلمی بعد چھلم دیگر پدید آ

. و شعارھا و حال و ھوای آن، دینی بودن نھضت را جز الیتجزای آن ساخت» مومنان«، شركت كنندگان در آن »علما«

در طول فراز و فرود خود دی ماه مردم مسلمان و انقالبی قم، نقطه عطف نھضت اسالمی مردم ایران بود كه  ١٩قیام 

. ھرگز از حركت باز نایستاد و در تداوم حركت خویش، بر دشمن یورش برد و قلل پیروزی را یكی پس از دیگری فتح كرد

دی روند انقالب را از كندی و تفرق  ١٩سرعت بخشیدن به روند انقالب اسالمی قیام - ١: دی١٩نتایج و پیامدھای قیام 

دی  ١٨و  ١٧قیام طلبه ھای جوان و مبارز در . و این اولین نتیجه و پیامد مثبت و موثر آن بود. به تشدید و تجمع رساند

گلوله ھای رژیم فاسد شاه، . دی به رھبری ھمان طلبه ھای مجاھد و مبارز تبدیل می شود ١٩به تظاھرات مردم در 

از اثرات ) ١٣(» .اسالمی آغاز می شود سرفصل سرخ تاریخ انقالب كبیر«تظاھرات را به خون می كشاند و از ھمین جا 

از آن ) ره(بطوری كه حتی امام . دی، بسیج شدن نیروھای مخالف نظام شاه بود ١٩مھم و نتایج امیدبخش قیام 

در حالی كه رژیم با تحلیل وھم آلود خود . یاد كردند) ١۴(» سقوط قریب الوقوع رژیم شاه«مجالی برای ادامه مبارزه و 

 ١٧اختن امام خمینی و مقابله با نفوذ سیاسی و معنوی او روی آورده بود و متعاقب آن مقاله ھتك آمیز به بی اعتبار س

واكنش به جا و تحول آفرین طالب حوزه علمیه قم و ھمراھی و حمایت علما و مراجع بزرگ و . دی را تعبیه نمود

ھیچ واقعه ای . را مشخص ساخت پیوستن سیل عظیم ملت به آنان، آینده درخشان و امیدبخش نھضت اسالمی
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به طور كلی این قیام به چند دلیل در . دی، نتوانست تسلسل اعتراضات و قیام ھای متعدد پدید آورد١٩بسان قیام 

یكی اینكه سكوت را در ھم شكست، دوم : سرعت بخشیدن به روند انقالب اسالمی تاثیر شگرف و عظیمی داشت

ه جرات و شجاعت مبارزه علنی را دو چندان كرد و چھارم اینكه تسلسل قیام اینكه باعث بسیج مردم شد، سوم اینك

مراسم بعدی جنبه سراسری «و ) ١۵(» چرخ انقالب اسالمی با سرعت منھدم كننده ای به حركت درآمد«. ایجاد كرد

پیدا می  جھت دادن به ھویت اصلی انقالب اسالمی در قیام دی یك اصل مسلم تجلی و بروز -٢) ١۶(» بخود گرفت

ھرگاه به این حریم تاخته شود، مردم . كند و آن تبدیل مخالفت و دشمنی با اسالم و والیت به شورش و انقالب است

) ره(وقتی به امام. بیداری ھا و ھوشیاری ھای مردم در وجود اصل والیت نھضت است. با جان و دل بپا می خیزند

انگیزه قیام و ھدف . طالب و روحانیون انقالبی قیام می كنندتوھین می شود مردم متدین و مذھبی قم به رھبری 

مبنا و منشاء انقالب ایران، اسالم، دین و ارزش ھای الھی بوده . دفاع از رھبری و مرجعیت: مبارزه كامال روشن است

تكریم و بنابراین منادیان ارزش ھا و پاسداران دین از جمله امام خمینی كه در راس ھمه قرار داشت، مورد . است

مردم به پاخاستند و از . بی احترامی به امام، بی احترامی به اسالم محسوب می شد. تعظیم مردم متدین بودند

انقالب اسالمی برای سیر شدن نبود، ھر چند برای سیر كردن بود؛ برای . ھویت درونی و اصلی خود محافظت كردند

. م الھی و حاكمیت مردم مسلمان بر سرنوشت خویش بوددفاع از ھویت اسالمی، گسترش فرھنگ دینی، اجرای احكا

پیامد مھم و بنیادی . دی ھم معلول اسالمی بودن نھضت امام خمینی بود و ھم علت اسالمی كردن انقالب ١٩از اینرو 

اثرات اسالمی بودن و اسالمی شدن نھضت را شھید مطھری این گونه . این واقعه عظیم در ھمین نكته نھضت بود

اگر امام عنوان پیشوایی مذھبی و اسالمی را نمی داشت و اگر مردم ایران در عمق روحشان یك «: ی كنندتحلیل م

نوع آشنائی و انس و الفت با اسالم نداشتند و اگر عشقی كه مردم ما به خاندان پیامبران دارند وجود نمی داشت و 

است كه از ) ع(و یا ندای امام حسین) ع(علی و ندای حضرت) ص(اگر نبود كه مردم حس كردند كه این ندای پیامبر

رمز . بیرون می آید، محال بود نھضت و انقالبی به این وسعت در مملكت ما بوجود آید) امام خمینی(دھان این مرد 

ایشان با ظلم مبارزه كرد ولی مبارزه با . موفقیت رھبر در این بود كه مبارزه را در قالب مفاھیم اسالمی به پیش برد

یك مسلمان . امام از طریق القای این فكر كه یك مسلمان نباید زیربار ظلم برود. را با معیارھای اسالمی مطرح كردظلم 

نباید تن به اختناق بدھد، یك مسلمان نباید به خود اجازه دھد كه ذلیل باشد، مؤمن نباید زیر دست و فرمانبر كافر 

» .كرد؛ مبارزه ای تحت لوای اسالمی و با معیارھا و موازین اسالمی باشد، با ظلم و ستم و استعمار و استثمار مبارزه

بود بلكه موجد تفكر و مبارزه اسالمی ) ره(دی نه تنھا منبعث از القای تفكر اسالمی و دینی حضرت امام  ١٩قیام ) ١٧(

وحشت  -٣. دی بود ١٩ایجاد ھمین گرایش و بینش، شاه را به وحشت انداخت و این پیامد سوم قیام خونین . نیز شد

. دی وحشت رژیم از تشدید قیام و بسط نفوذ امام بود ١٩رژیم از انقالب روبه گسترش اسالمی از نتایج درخشان قیام 

دی، رژیم دریافت كه نیروھای مذھبی به رھبری روحانیت مبارز و آگاه و ھدایت ھای بی وقفه امام  ١٩یعنی با قیام 

بدین طریق به مقابله . خطر اصلی و بنیان كنی ھستند -مبارزه برنمی داشتند كه در تبعید ھم دست از) ره(خمینی

خشن و قھرآمیز با آن روی آورد و ھمین مشی و سیاست، اركان رژیم را كه از مشروعیت و مقبولیت برخوردار نبود، 

شر كارتر و و مقطعی حقوق ب! سیاست و روشی كه دروغین و توخالی بودن شعار استراتژیك. سست و ویران كرد

اقتدار امام ناشی از سه منشأ مشروعیت ) ره(محبوبیت امام خمینی -۴) ١٨. (فضای باز سیاسی شاه را برمال ساخت

یكی مشروعیت كاریزماتیك با بھره ھای معنوی و عرفانی؛ دیگر مشروعیت سنتی به لحاظ كسوت فقه و فقاھت : بود

ھیچ كدام از علما و مراجع تا این حد از اعتبار و . ا مردم برمی گرددو سوم مشروعیت قانونی كه به رابطه رھبر و ولی ب

امام . و براندازی رژیم اعتقاد داشتند» انقالب«ویژگی اصلی امام این بود كه سخت به نظریه . مقبولیت برخوردار نبودند
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ی برگزیدند؛ یعنی راه انقالب، دلیل اصلی این وضعیت، راھی بود كه امام خمین. از نفوذ و محبوبیت باالیی برخوردار بود

نفوذ و محبوبیت . راه مبارزه و راه تأسیس یك حكومت مبتنی بر ضوابط اسالمی و متكی به آرای ملت در ھمه زمینه ھا

یعنی اگر امام نبودند، ھرگز قیامی به این . و نقش سازنده امام بیشترین سھم را در پیروزی انقالب اسالمی داشت

مردم كه به پشتیبانی از امام و مبارزه انقالبی او پرداختند تا رژیم ) ١٩. (مد و یا پیروز نمی شدگستردگی بوجود نمی آ

اگر ھدایت ھا و نظرات پیامبرگونه امام نبود، رژیم به . را ساقط كنند، با استراتژی سه وجھی رژیم شاه مواجه شدند

ستراتژی سه وجھی رژیم بپردازد؟ وجه نخست چه كسی جز امام می توانست به مقابله با ا. اھداف خود می رسید

وجه دوم اینكه . استراتژیك مذكور این بود كه رھبران، مخالفان مذھبی و غیرمذھبی را با برخورد فیزیكی مرعوب سازد

) غیرمذھبی ھا و ملیون مذھبی - مذھبی ھا(مردم را به شدت سركوب كند و وجه سوم اینكه میان نیروھای سیاسی 

و ) ٢٠(به نظر ما، نقش امام در مقابله با استراتژی مذكور بسیار مھم و كارساز بوده است . وجود آوردتفرقه و تنش ب

دی قم،  ١٩نتیجه گیری قیام . دی این نقش و ھدایت را تمھید و تسھیل ساخت و این اثری ناچیز نبود ١٩البته قیام 

ین قیام، زنجیره ای از حوادث و رویدادھای سرنوشت در اثر ا. انقالب اسالمی را وارد مرحله مھم و حساسی كرده بود

بھتر و بیشتر از پیش از نتایج آن ) ره(ساز و اثرگذار در سطح كشور پدید آمد؛ بطوریكه مبارزان و در رأس آنان امام 

بود اھمیت و جایگاه این قیام در این . استفاده و روند پیچیده نھضت را به سمت پیروزی حتمی ھدایت و رھبری كردند

كه اوال حركت روبه پیش انقالب را شتاب بخشید؛ ثانیًا خصلت اسالمی و مردمی نھضت امام خمینی را ثابت و عیان تر 

دی و سركوب شدید و خشن قیام عمومی در این شھر، باعث به اوج رسیدن  ١٩كشتار مردم قم در روز . ساخت

و از ھمین نقطه است كه رژیم مقتدر و . بعد می شود اعتراضات و راھپیمایی ھا در اغلب شھرھای ایران در روزھای

ھرچند . دی قم زمینه ھا و علل و عوامل مختلفی دارد ١٩قیام. باثبات پھلوی دچار بحران عمیق و انقالب می شود

تبعید امام به نجف و دوری ایشان از مركز مبارزات اسالمی قم، ادامه نھضت اسالمی را با مشكل و مانع روبه رو 

ولی اندیشه مبارزه و مخالفت با رژیم پھلوی به عنوان یك نظام باطل و ظالم در روح و جان مردم باقی مانده ساخت 

دی محسوب می  ١٩از این رو دوام گفتمان مبارزه كه حاصل اندیشه ھای سیاسی امام بود، زمینه اصلی قیام . بود

درگذشت دكتر علی شریعتی، . م را فراھم ساختعالوه بر این، دوره سخت اختناق و سركوب نیز موجبات قیا. شود

فضای بازسیاسی و مجموعه حوادث این دوره، شھادت آیت اهللا مصطفی خمینی و رھبری ھای امام خمینی و از ھمه 

مھدی بھشتی پور،  -١: پاورقی. دی بوده است ١٩، زمینه ھا و عوامل مھم قیام ۵۶دی  ١٧مھمتر مقاله اھانت آمیز 

آنتونی پارسونز، غرور و  -٢ ٧٨.، ص ۴، شماره ١٣٧٢رسانه، سال چھارم، زمستان » در دوره پھلویمطبوعات ایران «

 ١۵فصلنامه » دی قم ١٩قیام «مھناز میزبانی  -٣ ١٠٠.-٩٨، ص ١٣۶٢سقوط، ترجمه محمود طلوعی، نشر ھفته،تھران 

نقالب ایران به روایت رادیو بی بی عبدالرضا ھوشنگ مھدوی، ا -۵ھمان -۴ ١۵٣.، ص ٧۶، زمستان ٢٨٧خرداد، شماره 

دی در پیروزی انقالب اسالمی، ١٩ابراھیم طالبی دارابی، جایگاه قیام -۶ ٢٠۶.-٢٠۵، ص ١٣٧٢سی، طرح نو، تھران 

ویلیام شوكراس، آخرین سفیر شاه، ترجمه عبدالرضا ھوشنگ -٧ ٨۶.، ص ١٣٧٨مركز اسناد انقالب اسالمی، تھران 

، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ٣امام خمینی، صحیفه امام، ج - ٨ ١٣۶.، ص ١٣٧٠تھران مھدوی، چاپ ھفتم، البرز، 

 ٣١۶.-٣١۵ھمان، ص  - ١١ ٣١۵.، ص ٣صحیفه امام، ج  -١٠ ٣١۵.، ص ٣صحیفه امام، ج  -٩ ٢٩٧.، ص ١٣٧٨خمینی 

اھدین انقالب سازمان مج: نگرشی كوتاه بر انقالب اسالمی ایران، تھران -١٣ ٣١٧.، ص ٣صحیفه امام، ج -١٢

یوسف  -١۵ ١۵.، ص ١٣٧١، تھران، ارشاد اسالمی، ٢خمینی، روح اهللا، صحیفه نور، ج-١۴ ١١٠.، ص ١٣۵٩اسالمی، 

روبین، بازی، جنگ قدرت - ١۶ ۵٩٩.مازندی، ایران ابرقدرت قرن، ترجمه عبدالرضا ھوشنگ مھدوی، تھران، نشر البرز، ص 

مرتضی مطھری، پیرامون انقالب اسالمی، قم  -١٧ ١٣۶٣.تیانی، ھا در ایران، ترجمه محمود شرقی، تھران، آش
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٧ 
 

دی  ١٩ابراھیم طالبی دارابی، جایگاه قیام  - ١٨ ۴١.-۴٠، ص١٣۶١انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

 -٢٠ ١٣/١١/٧٧روزنامه صبح امروز، مورخ  - ١٩ ١١۶.، ص ١٣٧٨. ، انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمی١٣۵۶

 ۴٩٠.-۴٩١، ص ١٣٧٧نشر مركز، : اھامیان، یرواند، ایران بین دو انقالب، ترجمه كاظم فیروزمند و دیگران، تھرانابر

  باشگاه اندیشه، نقل از كیھان: دی منبع ١٩انقالب اسالمی امام خمینی شاه رژیم پھلوی قیام : كلیدواژه

 


