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19دی
مقــام معظــم رهبــری مدظلــه عالــی در زمــان ریاســت جمهــوری خــود در ســال
روز قیــام  19دی پیامــی صــادر کردنــد کــه بخشــی از آن چنیــن اســت« :نوزدهــم
دیمــاه یــادآور قهرمانــی هــای مــردم ایثارگــر قــم ،شــهر قیــام و شــهادت ،و روز
آغــاز مبــارزه قاطــع و مســتمر امــت اســامی بــا رژیــم منحــوس پادشــاهی اســت.
در نوزدهــم دیمــاه ســال هــزار و ســیصد و پنجــاه و شــش و در اوج قــدرت رژیــم
ـتبداد بــه جنــون کشــیده شــاه خائــن،
شــیطانی پهلــوی ،در روزهایــی کــه اسـ ِ
ـاق
کار عمــال و کارگــزاران رژیــم را بــه گســتاخی و وقاحــت کشــانده و اختنـ ِ
حاکــم ،همــه فریادهــای ملــت محــروم و دربنــد را در ســینه خفــه کــرده بــود،
یکبــاره فریــاد پرخــروش و هماهنــگ مــردم قــم آســمان ایــران را شــکافت و
خــواب دژخیمــان پهلــوی را بــر آشــفت .مقالــه توهیــن آمیــزی کــه بــه دســتور
شــاه خائــن علیــه امیــر مســتضعفان و مرجــع شــیعیان جهــان بــه چــاپ رســیده
ـاروت خشــم مــردم مســلمان قــم را منفجــر ســاخت.
بــود ،همچــون جرقـهای بـ ِ
رژیــم نامردمــی حاکــم نیــز بنــا بــه ماهیــت ضــد خدایــی و ضــد خلقــی خویــش
دســتور داد تــا مزدورانــش بــه روی مــردم بــی دفــاع آتــش گشــودند و خــون پــاک
و مطهــر مســلمانان مبــارز را بــه زمیــن ریختنــد .قیــام دلیرانــه مــردم قــم نقطــه
شــروع مبــارزه ای بــی امــان بــود کــه تــا لحظــه ســقوط حکومــت ّ
رجالــگان رژیــم
پهلــوی ادامــه یافــت و پــس از آن نیــز تــا امــروز در جبهــه هــای داخلــی و خارجــی
ادامــه دارد و خواهــد داشــت» (.پیــام مقــام معظــم رهبــری در  )1360/10/19ویژگی خاص قیام  19دی شرکت و همکاری همه اقشارمردم بود
صبــح هجدهــم دی ،طــاب بــا تشــکیل اجتماعــی بــزرگ ،تظاهــرات و
قم ذخیره الهی
راهپیمایــی خــود را آرام بــه ســوی منــازل مراجــع وقــت آغــاز کردنــد و بــا تجمع در
مقــام معظــم رهبــری دربــاره جایــگاه شــهر قــم در پیــروزی انقــاب اســامی مقابــل منــازل ایشــان بــا دادن شــعارهایی بــه حمایــت از امــام (ره) پرداختنــد.
مــی فرمایــد« :بــرای ســاختن یــک بنــا ،اول بایــد پایــه هــای محکــم آن را کار نیروهــای امنیتــی ابتــدا بــا یــورش بــه صــف تظاهــر کننــدگان ســعی در متفــرق
گذاشــت .هــر چــه بنــا بــزرگ تــر و ســنگین تــر و ماندگارتــر باشــد ،پایــه هــای آن نمــودن و ممانعــت از راهپیمایــی طــاب کردنــد .امــا وقتــی بــا مقاومــت آن هــا
محکــم تــر و قــوی تــر و شکســت ناپذیرتــر خواهــد بــود .ا گــر مــا مبــارزه ملــت رو بــه رو شــدند ،اعــام کردنــد در صورتــی کــه راهپیمایــان شــعار ندهنــد و آرام
ایــران را کــه بــه طــور عمومــی و تعییــن کننــده ،از ســال پنجــاه و شــش آغــاز شــد حرکــت کننــد ،مــی تواننــد بــه تظاهــرات خــود ادامــه دهنــد .عــده ای از طالب در
بــه یــک بنــای رفیــع و مســتحکم تشــبیه کنیــم ،پایــه هــای قــوی و شکســت مقابــل بیــت مرحــوم آیــت اهلل العظمــی گلپایگانــی (قدس ســره) تجمــع کردند و
ـدگار ایــن بنــای مســتحکم ،در قــم نشــانده و کار گذاشــته شــد .قــم معظــم لــه طــی ســخنانی فرمودنــد « :ایــن هــا بــه آن آقــا [امــام خمینــی] توهیــن
ناپذیــر و مانـ ِ
یــک ذخیــره الهــی بــرای اســام بــود (».حدیــث والیــت ،ج ،3ص)126
نکردنــد .ایــن هــا بــه مــا توهیــن کردنــد ،بــرای ایــن کــه ایــن هــا بــا ایــن کارشــان
ویژگــی خــاص قیــام نــوزده دی شــرکت و همــکاری همــه اقشــارمردم بــود .ایــن نشــان دادنــد و خواســتند بگوینــد کــه آن آقــا [امــام خمینــی] بــا مــا مخالــف اســت
قیــام کــه بــا رهبــری روحانیــت شــکل گرفــت ،ثابــت کــرد کــه شــاه از حرکــت و مفهــوم حرفشــان ایــن اســت کــه مــا بــا ایــن هــا (رژیــم شــاه) موافقیــم .ایــن کــه
مذهبــی -سیاســی بــه رهبــری روحانیــت و در رأس آن هــا امــام خمینــی(ره) مــا بــا ایــن هــا موافقیــم ،توهیــن بــه ماســت .مــا در گذشــته بــا ایــن هــا مخالــف
بیــش از هــر حرکــت سیاســی دیگــر وحشــت دارد.
بــوده ایــم و در آینــده نیــز مخالــف خواهیــم بــود».
رحلــت مرمــوز آیــت اهلل مصطفــی خمینی فرزنــد امام (قدس ســره) در آبــان ،1356
شــتاب خاصــی بــه حرکــت انقــاب اســامی بخشــید کــه مــی تــوان مــوج برخاســته لقب امام خمینی(ره)
از آن را بــه عنــوان آغــاز قیــام عمومــی مــردم دانســت .مجالــس یادبــود متعــددی از عواملــی کــه در شــکل گیــری قیــام نــوزده دی و تســریع شــکل گیــری
در سرتاســر کشــور برگــزار و در پــی هــر یــک از ایــن مجالــس ،تظاهــرات گســترده ای انقــاب نقــش مهمــی داشــت ،شــهادت فرزنــد گــران قــدر امــام بــود .شــهادت
علیــه رژیــم شــاه بــه راه افتــاد و بــار دیگــر امــام (ره) بــه عنــوان رهبــر حرکــت اســامی ســید مصطفــی خمینــی موجــی از انزجــار و نفــرت را نســبت بــه نظــام در بیــن
در جامعــه مطــرح گردیــد .از ایــن رو دســتگاه حا کــم و بــه ویــژه شــخص شــاه بــر آن مــردم برانگیخــت؛ چــرا کــه آن را اقدامــی از ســوی نظــام و بــه دســتور شــاه
شــد تــا بــا توهیــن بــه ســاحت امــام (ره) چهــره ایشــان را در انظــار عمومــی مشــوش میدانســتند .بــه همیــن دلیــل مجالــس گرامیداشــت حــاج آقــا مصطفــی بــه
ســازد و بــا نوشــتن مقالــه ای بــا صراحــت بــه آن بزرگــوار توهیــن نمایــد.
صحنههــای مبــارزه علیــه نظــام و حمایــت از امــام تبدیــل مــی شــد .در همیــن
در اواســط دی  ،1356کــه پا کــت ممهــور بــه مهــر دربــار از دفتــر هویــدا وزیــر محافــل بــود کــه مــردم بــه پــاس مجاهــدت هــا و رنــج هایــی کــه رهبرشــان
دربــار شــاه خــارج مــی شــد ،کســی از کارگــزاران رژیــم گمــان نمــی بــرد کــه ایــن متحمــل گردیــده بــود ،بــه او لقــب «امــام» دادنــد .پیــام هــا و ســخنان امــام (ره)
نامــه ماننــد آتــش بــه دامــن رژیــم شــاه بیافتــد .پیــک دربــار نامــه را بــه داریــوش در آن ایــام شــعلههای انقــاب را فــروزان تــر و مــردم را بیدارتــر نمــود .نظــام کــه
همایــون ،وزیــر اطالعــات و جهانگــردی داد و او نیــز نامــه را جهــت انتشــار از روی آوردن همــه جانبــه مــردم بــه رهبرشــان خشــمگین شــده بــود در اقدامــی
بــه روزنامــه اطالعــات داد .مســعودی صاحــب امتیــاز روزنامــه ،پــس از بــا خبــر عجوالنــه ،بــا چــاپ مقالــه ای توهیــن آمیــز شــخصیت حضــرت امــام(ره) را زیــر
شــدن از مفــاد مقالــه ،آن را بــرای آینــده روزنامــه خطرنــاک یافــت و نگــران ســؤال بــرد (.حماســه نــوزده دی ،ص).16
واکنــش علمــا و روحانیــون شــد .امــا در تمــاس هایــی کــه بــا وزیــر اطالعــات و ایــن اقــدام تــاوان ســختی بــرای نظــام بــه همــراه داشــت و بــه قیــام بزرگــی علیــه
جهانگــردی و نخســت وزیــر (آمــوزگار) گرفــت ،دریافــت کــه برخــی از مفــاد تنــد و حکومــت جــور انجامید.
تحریکآمیــز آن بــه خواســت شــاه در مقالــه گنجانــده شــده اســت.
شــاه دســتور نــگارش «ایــران و اســتعمار ســرخ و ســیاه» را در حالــی داده بــود کــه
پیــش از آن ،مضامینــش را در گفــت و گــو بــا خبرنــگار یــک مجلــه آمریکایــی
بیــان کــرده بــود .امــا گزارشــی از عــراق در ایــن بــاره کــه « آیــت اهلل خمینــی در
رســاله عملیــه خــود ســلطنت را غیــر شــرعی اعــام کــرده و ایــن نظــر در چــاپ
جدیــدی از توضیــح المســائل ایشــان منتشــر شــده اســت ».خشــم شــاه را بــه آن
حــد برانگیخــت کــه دســتور نــگارش ایــن مقالــه را داد.
در ایــن مقالــه کــه نویســنده آن «احمــد رشــیدی مطلــق» ذکــر شــده بــود بــه طــور
صریــح بــی حجابــی را فضیلــت دانســته و حجــاب ،کهنــه پرســتی و ارتجــاع
ســیاه معرفــی و بــه ســاحت مرجــع عالــم ّ
تشــیع ،امــام خمینــی (ره) اهانــت
کــرده و قیــام پانــزده خــرداد  ،1342توطئــه اســتعمار ســرخ و ســیاه معرفــی شــده
بــود .بــا پخــش سراســری روزنامــه اطالعــات و رســیدن آن بــه شــهر قــم ،اولیــن
واکنشهــا آغــاز شــد .طــاب جــوان ،پــس از خوانــدن مقالــه ،بــه خشــم آمدنــد.
مدرســین حــوزه علمیــه قــم پــس از اطــاع از محتــوای مقالــه ،در بیــت آیــت اهلل
حســین نــوری همدانــی گــرد آمدنــد تــا اقدامــی هماهنــگ علیــه رژیــم داشــته
باشــند و پــس از بررســی ابعــاد گونا گــون مســأله ،تصمیــم گرفتــه شــد کــه
هجدهــم دی درس هــای حــوزه تعطیــل شــود.
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سخنان آیت اهلل گلپایگانی (ره)
مــردم و علمــا صبــح روز هجدهــم دی مــاه بــه ســمت منــزل آیــت اهلل گلپایگانــی
حرکــت کردنــد .خیلــی زود محوطــه درونــی و بیرونــی منــزل ایشــان از جمعیــت پــر
یشــوند .پــس
ت اهّلل گلپایگانــی بــا چهــرهای غمگیــن و افســرده وارد م 
شــد .آی ـ 
از ایــن کــه ایشــان آیــه اســترجاع (انــا هلل و انــا الیــه راجعــون) را میخوانــد بغــض
یشــود .آیــتاهّلل گلپایگانــی ادامــه
مــردم میترکــد و صــدای گریــه از هــر ســو بلنــد م 
میدهنــد« :مــا هــم از وارد شــدن ایــن ضایعــه بــزرگ بــر جامعــه روحانیــت و بــر فقــه
و اجتهــاد خبــردار شــدیم .اینهــا اشــتباه میکننــد؛ اینهــا فکــر نکننــد ،مــا دیگــر
ســکوت کــردهایــم و چیــزی نخواهیــم گفــت و دســت بــر میداریــم .اینهــا بایــد
بداننــد کــه ا گــر ســر نیــزه را حتــی به زیر گلــوی ما بگذارنــد ،ما حرفمــان را میزنیم».
ّ
ســپس راهپیمایــان ،در مقابــل منــزل مرحــوم عالمــه طباطبایــی تجمــع
کردنــد .امــا بــه علــت کســالت عالمــه ،آیــت اهلل محمــد یــزدی ،بــه نمایندگــی از
طــرف ایشــان راجــع بــه شــخصیت امــام خمینــی(ره) و مبــارزات آن بزرگــوار و
محکومیــت رژیــم پهلــوی در اهانــت بــه امــام و روحانیــت ،ســخنانی ایــراد کــرد.
تظاهــر کننــدگان ،آن گاه در مقابــل منــزل و مدرســه آیــت اهلل مــکارم شــیرازی
تجمــع کردنــد و ایشــان طــی ســخنان فرمودنــد« :مســأله ،مســأله هتا کــی نســبت
بــه آیــت اهلل العظمــی آقــای خمینــی نیســت ،ایــن در واقــع هتا کــی بــه تمــام
مقدســات و بــه همــه ماســت  ...طــاب نبایــد از همدیگــر جــدا شــوند و بایــد
وحــدت داشــته باشــند .ا گــر بناســت زنــده بمانیــم ،همــه بایــد زنــده بمانیــم و ا گــر
بناســت بمیریــم ،همــه بایــد بمیریــم ،جدایــی بیــن مــا نخواهــد بــود ».بعــد از آن
طــاب بــه منــزل آیــت اهلل وحیــد خراســانی رفتنــد .ایشــان در اجتمــاع طــاب و
تظاهرکننــدگان ،دربــاره مســأله آزادی زن و جایــگاه آن در اجتمــاع از نظــر اســام
ســخنرانی کردنــد.
بازاریــان قــم بــا مشــاهده حرکــت حــوزه علمیــه بــه حمایــت از آن تصمیــم گرفتند
کــه مغــازه هــای خــود را روز نوزدهــم دی بــاز نکننــد .روز نوزدهــم دی ،بــازار
تعطیــل شــد .ســازمان اطالعــات و امنیــت قــم و شــهربانی بــه کمــک نیروهــای
کمکــی کــه از تهــران وارد شــده بودنــد ،در ســطح شــهر ،بــه ویــژه در حوالــی
مــدارس علمیــه و مرقــد حضــرت معصومــه(س) متمرکــز شــدند.
در مورد شهدا و مجروحان قیام  19دی آمار دقیقی در دست نیست
اقشــار مختلــف مــردم و طــاب در مقابــل مدرســه خــان و میــدان آســتانه تجمــع
کردنــد و بــاز راهپیمایــی بــه ســوی منــازل بــزرگان حــوزه را آغــاز نمودنــد .منــزل
اول ،بیــت آیــت اهلل میــرزا هاشــم آملــی بــود .وقتــی تظاهرکننــدگان بــه مقابــل
منــزل ایشــان رســیدند ،آیــت اهلل آملــی طــی ســخنانی بــه بیــان عظمــت و
شــخصیت فــوق العــاده امــام(ره) پرداخــت و هیــأت حاکمــه و رژیــم پهلــوی را
مــورد نفــرت روحانیــت و ملــت قلمــداد کــرد.
ســاواک قــم طــی گزارشــی چنیــن مــی نویســد « :ســاعت  10:30صبــح ،بیــش از
 5000نفــر از طلبــه هــای علــوم دینــی در مســجد اعظــم اجتمــاع کردنــد و از آن جــا
بــه منــزل چنــد تــن از روحانیــون رفتنــد و از آنــان خواســتند کــه از [امــام] خمینــی
دفــاع کننــد ».نیروهــای رژیــم بــا آرایــش ضــد شــورش ،ماشــین هــای آبپــاش و
نفربرهــای نظامــی در انتظــار تجمــع بعــد از ظهــر مــردم قــم بودنــد کــه مــردم
قصــد راهپیمایــی بــه ســوی خیابــان بیگدلــی و منــزل آیــت اهلل نــوری را داشــتند.
بعــد از تجمــع مــردم ،آیــت اهلل نــوری طــی ســخنانی چنیــن گفــت« :هرکجــا
نهضــت قابــل توجهــی بــه وجــود آمــده ،روحانیــت راســتین اســام در پیشــاپیش
آن در حرکــت بــوده و رهبــری نهضــت بــه دســت آنــان هدایــت مــی شــد،
ّ
روحانیــت در حرکــت جامعــه نقــش مؤثــر و خالقــی داشــته اســت .مــردم
مســلمان ،بــا روحانیـ ِـت اصیــل هســتند .روحانیــت اصیــل بــا آیــت اهلل العظمــی
آقــای خمینــی و در پشــت ســر ایشــان اســت و مبــارزه دســتگاه طاغوتــی بــا اســام
و رهبــری آی ـتاهلل خمینــی بــه جایــی نخواهــد رســید».

پــس از ســخنان آیــت اهلل نــوری ،انبــوه جمعیــت کــه بــه ده هــزار نفــر مــی رســید،
راهپیمایــی را آغــاز ،و مــی خواســتند از طریــق خیابــان ســاحلی بــه منــازل آیــات
ســلطانی طباطبایــی و مشــکینی برونــد .اولیــن نشــانه هــای درگیــری بــه وســیله
مأمــوران رژیــم رخ داد .یکــی از آن هــا شیشــه بانــک صــادرات را شکســت و مأمور
دیگــری همــان شیشــه را بــا پــاره آجــر نشــانه گرفــت .همیــن بهانــه کافــی بــود کــه
اســلحه هــا بــه طــرف مــردم نشــانه گیــری شــود .بــا دســتور فرمانــده نیروهــای
امنیتــی ،تیرانــدازی شــروع شــد .بــا بــه زمیــن افتــادن تعــدادی از مــردم،
جمعیــت در کوچــه هــای اطــراف پنــاه گرفتنــد .مــردم بــا هــر آنچــه کــه بــه دســت
میآوردنــد ،مقابــل مأمــوران مســلح رژیــم ایســتادند .جنــگ و گریــز تــا ســاعاتی
از شــب ادامــه یافــت.
مجروحــان بــه بیمارســتان بــزرگ شــهر منتقــل شــدند و عــده ای بــرای آ گاهــی از
اوضــاع مصدومیــن رو بــه روی بیمارســتان اجتمــاع کردنــد .در ایــن روز دســت کــم
شــش نفــر شــهید و ده هــا تــن زخمــی شــدند .مــردم بــه خیابانهــای اطــراف رفتــه،
ایــن شــعار را ســر میدادنــد «از جــان خــود گذشــتیم ،با خــون خود نوشــتیم ،یا مرگ
یــا خمینــی» .ایــن شــعار زیبــا در پایــان آن روز غمانگیــز ،عشــق بــی کران مــردم را به
رهبــر محبــوب خویــش نشــان م ـیداد .بعــد از ایــن حادثــه ،طــاب و علمــای قــم
بــا انتشــار اعالمیــه ای ضمــن محکــوم کــردن کشــتار مــردم بــی دفــاع ،ایــن ســؤال
را مطــرح کردنــد کــه آیــا فضــای بــاز سیاســی بــه ایــن معناســت کــه ا گــر کســانی بــه
مطالــب غیــر واقعــی روزنامــه اعتــراض کننــد ،بایــد بــا گلولــه پاســخ بگیرنــد؟
رژیــم ،شــب بیســتم دی مــاه شــهر را مملــو از نیروهــای امنیتــی کــرد و بــه نوعــی
در شــهر حکومــت نظامــی اعمــال کــرد.
عکس العمل رژیم پس از واقعه خونین  19دی
رژیــم پهلــوی بعــد از واقعــه خونیــن  19دی ،عــده ای از کارمنــدان و اعضــای
حــزب رســتاخیز را جمــع آوری و بــا بــه راه انداختــن تظاهراتــی نمایشــی ســعی
کــرد ،وانمــود کنــد کــه روشــنفکران ایــران« ،شــورش مرتجعیــن قــم» را محکــوم
مــی کننــد .تظاهــر کننــدگان ،صبــح روز  23دی  ،1356ســوار بــر اتوبــوس هــا
راهــی قــم شــدند و طــی یــک راهپیمایــی ،بــه حمایــت از شــاه پرداختــه و «جاویــد
شــاه» گویــان بــه ســمت حــرم حرکــت کردنــد.
عکــس العمــل دیگــر رژیــم ،بــه منظــور انحــراف افــکار عمومــی از رهبــری
امــام(ره) اجــازه دادن فعالیــت بــه برخــی از گــروه هــای موافــق ســلطنت بــود کــه
خواهــان اصالحــات جزیــی بودنــد .در همیــن دوران ،اعــام موجودیــت «کمیتــه
دفــاع از آزادی و حقــوق بشــر» در شــمار اخبــار جالــب توجــه اســت .نماینــده
هیــأت اجراییــه ایــن کمیتــه بــا دعــوت از خبرگــزاری هــای معتبــر جهــان بــه طــور
رســمی موجودیــت ایــن کمیتــه را اعــام کــرد.
شهدا و مجروحین  19دی
در مــورد شــهدا و مجروحــان قیــام  19دی آمــار دقیقــی در دســت نیســت .آن
گونــه کــه از گفتـ ه هــا و نوشــتههــای شــاهدان عینــی برداشــت مــیشــود خیلــی
از مجروحــان از تــرس ســاواک بــه بیمارســتان مراجعــه نکــرده بودنــد؛ زیــرا در
آن زمــان ،ســاواک ،تظاهــر کننــدگان زخمــی را بــا زنجیــر بــه تخــت بیمارســتان
میبســت تــا پــس از بهبــودی آنهــا را بــه ســاواک منتقــل نماینــد .در مــورد شــهدا
نیــز غیــر از چنــد نفــر کــه بــه طــور یقیــن در آن روز بــه شــهادت رســیدهاند ســخن از
شــهید دیگــری بــه میــان نیامــده اســت .البتــه احتمــال این کــه خانواده شــماری
از شــهدا از تــرس ســاواک شــهدای خــود را مخفیانــه بــه خــاک ســپرده باشــند،
ضعیــف نیســت .بــه هــر تقدیــر شــمار مجروحــان بســیار زیــاد بــود ،امــا تنهــا نــام
پنــج شــهید بــه ثبــت رســیده اســت کــه ســه تــن از آنــان طلبــه ،یــک نفــر جــوان و
دیگــری نوجوانــی ســیزده ســاله اســت .قیــام  19دی ماهیــت رژیــم ضــد مردمــی
شــاه را بــرای بســیاری آشــکار کــرد.
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حضور همه اقشار در قیام
یشــود .بــه هــر حــال ایــن قیــام بــر رونــد انقــاب تأثیــر بســیار گذاشــت
یافــت م 
ویژگــی خــاص قیــام  19دی شــرکت و همــکاری همــه اقشــار مــردم بــود .ایــن و سانســورهای خبــری و تحقیرهــا نتوانســت جلــو قیــام و انتشــار خبــر آن را در
قیــام نیــز همچــون همیشــه بــا رهبــری روحانیــت شــکل گرفــت ،امــا ا گــر حمایــت سراســر کشــور بگیــرد.
و پیوســتن مــردم بــه روحانیــت نبــود ،بــه پیــروزی نمیرســید .پــس از ایــن
کــه علمــا دروس حــوزه را تعطیــل کردنــد ،اقشــار مختلــف مــردم نیــز بــه آنــان نتایج و پیامدهای قیام نوزدهم دی
پیوســتند .بازاریــان بــا تعطیــل کــردن بــازار قــم ،نقــش عمــدهای در اعتــراض  -1ســازش شــاه و کارتــر و تــو خالــی بــودن شــعار فضــای بــاز سیاســی شــاه را بــه
بــه اقدامــات نظــام داشــتند .مــردم نیــز پیــر و جــوان وارد صحنــه مبــارزه شــدند و مــردم نشــان داد.
در حمایــت از امــام خمینــی(ره) و روحانیــت بــا علمــا و طــاب همراهــی کردنــد -2 .ثابــت کــرد کــه شــاه از حرکــت مذهبــی – سیاســی بــه رهبــری روحانیــت و در
رأس آن هــا امــام خمینــی(ره) بیــش از هــر حرکــت سیاســی دیگــر وحشــت دارد.
مژده فتح
 -3آنچــه را کــه رژیــم از آن وحشــت داشــت ،بــه تبــع قیــام نــوزده دی بــه وقــوع
نــوزده دی مــاه در میــان روزهــای انقــاب همچــون خورشــیدی در آســمان پیوســت و حــوزه هــای علمیــه و روحانیــت در خــط امــام(ره) بــه حرکــت در آمدند
نیلگــون مــی درخشــد؛ خورشــیدی کــه در فصــل ســرما نهضــت را گرمایــی دوبــاره و زمینــه ای فراهــم گردیــد کــه نهضــت در مســیر صحیــح مبــارزه قــرار گیــرد ،و
بخشــید و امیــد بــه فتــح را در دل هــا زنــده کــرد .نوزدهــم دی مــاه جــاری شــدن ترفندهــای بعــدی رژیــم را نیــز بــی اثــر کــرد.
ّ ََ ْ َ َ َ
آیــه ِ«انــا فتحنــا لـ
ـک ف ْت َحــا ُمبینــا»( فتــح ،آیــه  )1بــر لــب هــای تفتیــده انقــاب -4روشــن شــد کــه جریــان حقــوق بشــر و فضــای بــاز سیاســی ،طلیعــه ای بــرای
ً
بــود .قیــام  19دی ،در مــاه محــرم ،مــاه پیــروزی خــون بــر شمشــیر ،مــژده فتــح میــدان دادن بــه ملــی گراهــا ،لیبــرال هــا و  ...بــوده و امریکا و رژیم شــاه ،عمال در
دیگــری را بــرای اســام بــه ارمغــان آورد .درخــت ســرخ انقــاب جوانــه زد و جــذب مــردم بــه ســوی میانــه روهــا موفقیتــی نداشــته انــد و آنــان هیــچ پایگاهــی
شــکوفه هــای اســتقالل و آزادی ســبز شــد تــا در بهمــن  57بــه بــار بنشــیند .اینک در میــان مــردم ندارنــد.
ســالروز آن حماســه هاســت و امــروز یــاد آور جلــوه هــای ایثــار و شــهادت اســت-5 .متحجریــن حــوزه هــا و کســانی کــه مــروج جدایــی دیــن از سیاســت بودنــد
نــوزده دی مــاه یــادآور تکبیرهایــی اســت کــه در برابــر شــلیک هــر گلولــه ،فضــای و همــواره درس و بحــث و فقــه و اصــول و  ...را بــه مبــارزه بــا شــاه ترجیــح
کفرآلــود آن زمــان را مــی شــکافت و چــون تیــری بــر قلــب طاغــوت مــی نشســت .میدادنــد ،شکســت خوردنــد و مــردم نیــز فهمیدنــد کــه بایــد ســراغ چــه کســانی
یــاد شــهدای مظلــوم و گلگــون کفــن قیــام  19دی و تمامــی شــهدای اســام برونــد.
و انقــاب را گرامــی مــی داریــم و خالصانــه تریــن درودهــا را بــه روان پاکشــان  -6قیــام  19دی ماهیــت رژیــم ضــد مردمــی شــاه را بــرای بســیاری آشــکار کــرد.
تقدیــم مــی کنیــم.
از آن پــس بــود کــه شــعار « مــرگ بــر شــاه» شــعار اصلــی و تکیــه کالم تــوده هــای
انقالبــی شــد.
وا کنش مطبوعات و رسانه ها به قیام  19دی
 -7قیــام  19دی باعــث تعمیــق و مردمــی شــدن نهضــت و شــرکت تــوده هــای
مطبوعــات و رســانههــای آن زمــان ابتــدا بــا قضیــه  19دی بســیار گــذرا برخــورد مذهبــی ،بــه ویــژه جوانــان گردیــد.
کــرده ،آن را تحقیــر نمودنــد .آنهــا تــاش کردنــد کــه قیــام را بســیار کوچــک  -8برخــی از احــزاب و جمعیــت هایــی کــه حرکــت سیاســی خــود را بــا اتــکا بــه
جلــوه دهنــد و وانمــود کننــد کــه هیــچ اتفاقــی رخ نــداده اســت .همچنیــن حقــوق بشــر کارتــر و فضــای بــاز سیاســی ایجــاد شــده توســط شــاه و در چهارچوب
تظاهرکننــدگان را مشــتی افــراد معلــوم الحــال لقــب دادنــد کــه از ایــن شــهر قانــون اساســی شــکل داده بودنــد ،بتدریــج از مــردم جــدا شــدند و بــه دامــن
بــه آن شــهر در حــال ترددنــد« .ســرکوب اغتشــاش قــم» تعبیــری بــود کــه در آمریــکا و غــرب پنــاه بردنــد.
رســان ه هــا دربــاره قیــام بــه کار بــرده شــد .ولــی پــس از آن از تیترهایــی نظیــر -9 :بــا قیــام قــم ،آهنــگ حرکــت انقــاب بــه صــورت «اســتراتژی چهلمهــا»ی پشــت
ً
«تظاهــرات قــم بــه خــاک و خــون کشــیده شــد» اســتفاده کردنــد و ایــن ،نشــان ســر هــم ،بــا صــورت و محتوای کامال اســامی شــتاب فزاینده و گســتردهتری به خود
مـیداد کــه در رســانههــا ،افــکار روشــن و طــرفدار حضــرت امــام(ره) و انقــاب ،گرفــت و رهبــری امــام(ره) بــه عنــوان نقــش اصلــی مبــارزه بــا رژیم شــاه ظاهر شــد.
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