
بود؛ بار ديگر مردم غيور و باايم��ان تبريز، خون هاي 
پاك عزيزان خود را براي آبياري درخت بارور انقالب 
اسالمي نثار كردند و اين روز افتخارآفرين را به نام خود 

ثبت نمودند.« 
  امام خميني و آغاز موج جديد انقالب 

در ايران
اين مقال ابتدايي، از آن روي كه پيش از سخنراني امام 
درباره پيامدهاي قيام 19 دي به چاپ رسيده، قاعدتاً 
تصويري از منش رهبر كبير انقالب در مواجهه با اين 
رويداد در آن روزها را به دست مي دهد. در ادامه اين 

ديباچه در اين باره آمده است:
»امام خميني جلسه  درس را در نجف اشرف به مجلس 
بزرگداشت و تمجيد از كشتگان قم اختصاص دادند و 
سخنراني پر محتواي، جامع و سازنده اي ايراد فرمودند، 
بيانات معظم له، افق تازه اي در تاريخ حيات ملت ايران 
مي گشايد و پرده از روي نقشه ها و توطئه هاي پنهاني 
استعمار گران بر مي  دارد. امام خميني ، در آغاز سخن، 
مجاهدات و فداكاري هاي دانشجويان علوم اسالمي 
و مسلمانان رش��يد ايران به ويژه پايمردي و شجاعت 
مردم دلير قم را ستودند و از آنان به عنوان مسلمانان 
واقعي و سربازان فداكار اس��الم، ياد كردند و آنگاه به 
زنده بودن و حيات انقالب��ي ملت ايران و حوزه  علميه 
قم اشاره نموده و فرمودند: اين زنده بودن تا ابد، ثبت 
است و هرگز محو نمي شود، چراكه زندگي حيواني، با 
سپري شدن عمر فاني مي شود، اما حيات انقالبي در 

پرتو عقيده و جهاد پس از ش��هادت فروغش فزون تر 
و تأللواش بيش��تر مي گردد. امام خميني سپس به 
توطئه  ديگر اس��تعمارگران اش��اره فرمودند كه در 
طول تاريخ، ب��ا عناوين فريبن��ده و خوش نما كه در 
واقع جز فريب و نيرنگ چيزي نيست، ملل ستمديده 
و مس��تضعف را اغفال ك��رده، در عالم��ي رؤيايي و 
خيالي سال ها، اس��ير توهمات بي اصل و وعده هاي 
پوشالي و بي اساس نموده، با تخدير ملت، تمام منابع 
حياتي آنان را به يغما برده و مي برند و بر اين اساس، 
مي بينيم كه اس��تعمار گران، خود پيشگامان، بانيان 
و مدافعان اين عناوين هس��تند: آزادي بش��ر و دفاع 
از حقوق بش��ر، مبارزه با ب��رده داري و ولكن تنها در 
عالم عنوان و لفظ و نه در عيني��ت و خارج، تا در زير 
پوشش اين عناوين فريبنده، كليه  حقوق اوليه انسان 
را به غارت برند، ابر قدرت ها، چون امريكا، ش��وروي 
و انگلستان وقتي مش��اهده كردند كه ديگر با جنگ 
و زور و س��ر نيزه، قادر به تس��ليم نمودن ملت ها و به 
زنجير كشيدن آنان نيس��تند و نمي توانند به تسلط 
خود، ادامه دهند و ديگر هيچ ملتي حاضر نمي شود 
كه بيگانه بر مقدرات و سرنوش��تش حكومت كند و 
دست به مبارزه و قيام مي زنند، به ظاهر از كشورهاي 
جهان سوم خارج شدند، اما با تغيير ماسك، همانند 
گرگي در لباس ميش بازگش��تند و ه��ر گاه واقعيت 
وحش��تناك و زش��ت رفرمي نمايان مي گردد، براي 
ادامه اس��تيالي خويش بالفاصله، ب��ر فرم جديدي 
متوس��ل مي ش��وند. امام خميني با ژرف انديشي و 
جهان بيني دقيق و اس��المي ويژه خويش، هش��دار 
مي دهند كه اينه��ا جز حيله براي اس��تعمار هر چه 
بيش��تر ملت هاي دربند نيست و مسلمانان گول اين 
نيرنگ ها را نمي خورند، آري مسلمان خط مشي اش 
مشخص و كالف س��ردرگم نيست، اگر فكر مي كند، 
اگر حركت مي كند، اگر مبارزه مي كنيد و اگر شهيد 
مي دهد، همه و همه در رابطه با هدف عالي اسالمي 
است، هدفي كه امام خميني، در مقام رهبري، طي 
س��خنراني21 فروردين42 به صراحت و روشني از 
آن ياد كردند: هدف اس��الم است، استقالل مملكت 
است، طرد عمال اسرائيل است و اتحاد با كشورهاي 
اس��المي اس��ت و در پيام به ملت ايران، به مناسبت 
فاجعه 19 دي 56 مطابق با 29 محرم98 در تاريخ12 
صفر98 فرمودند: به آنها كه از چارچوب قانون اساسي 
دم مي زنند تذكر اكيد دهند كه با اين كلمه به رژيم 
سلطنتي فاسد موجود، صحه نگذارند... را اكنون، اين 
هر دو، يك هدف است و قابل تفكيك نيست و ملت 
مسلمان ايران، با تمسك به آرمان هاي مقدس اسالم، 

به مبارزه و پيشروي خود ادامه مي دهند.« 
  مگر با برقراري رژيم پهلوي، حكومت اسالمي 

تحقق مي يابد؟!
واپسين بخش از اين بيانيه به بيان آرمان هاي نهضت 
امام خميني و تماي��زات آن با اي��ده و آرمان برخي 
از مدعي��ان مبارزه سياس��ي در آن دوران اختصاص 
دارد. توضيح اينك��ه در آن دوره، پاره اي از گروه هاي 
سياس��ي- كه عمدتاً از گروه هاي ملي گرا يا وابسته 
تشكيل مي يافت- تالش داش��تند خواسته كالن و 
ملي براندازي رژيم پهلوي را به اجراي قانون اساسي 
مش��روطيت تنزل دهن��د و با اين حرب��ه، همچنان 
رژيم شاه را بر س��رپا نگه دارند. بخش پاياني ديباچه 
روحاني��ون ايراني مب��ارِز مقيم نجف بر س��خنراني 
تاريخي امام خميني را اي��ن نكته به خود اختصاص 

داده است:
»مگر با زمزمه  رسميت دادن و اجراي قانون اساسي كه 
متكفل مصونيت شاه است و در ستار فريبنده  اين كتاب 
متروك: قانون اساسي كه دودمان دژخيم پهلوي 50 

سال جان، مال، ناموس، استقالل و آزادي ملت ايران 
را در ستار آن بازيچه  اغراض پليد استعمار گران شرق 
و غرب قرار داده است، مي ش��ود قوانين رهايي بخش 
اسالم و قرآن، در كش��ور امام صادق)ع( )ايران( اجرا 
گردد؟! البته ملت ايران ب��ه پيروي از رهبر آگاه، بدان 
جهت قانون اساس��ي را مورد حمله قرار مي دهد كه 
اثبات كننده سلطنت رژيم مزدور پهلوي است. ملت 
مسلمان ايران حكومت اسالم مي خواهد، نه حكومت 
شاه. ملت مس��لمان ايران حكومت قرآن مي خواهد، 
نه حكومت قانون اساس��ي اثبات كننده اين دودمان 
كثيف! خونبهاي شهداي15 خرداد42 ، 17 خرداد54 
و شهداي19 دي56 و ش��هداي فيضيه و شهداي29 
بهمن56 در تبريز و ديگر ش��هيدان و عزيزان وطن، 
اعم از دانشجويان دانشگاه ها و بازرگانان و كشاورزان و 
كارگران و دانشجويان علوم اسالمي در طول مبارزات 
اسالمي ملت ايران، به رهبري خردمندانه امام خميني. 
خونبهاي تمام اين شهيدان، استقرار حكومت اسالمي 
و اجراي قوانين آزادي بخش قرآن و استقالل كشور و 
آزادي ملت ايران است. ما تحت رهبري مدبرانه امام 
خميني مبارزات خود را نخست چنين آغاز نموده و هم 

اكنون ادامه مي دهيم:
1� نومن باهلل و تكفر بالطاغ��وت، مبارزه در چارچوب 
اسالم و همكاري با گروه هاي صددرصد پايبند به اسالم 
و عالقه مند به مس��لمين و فريب و نيرنگ گروه هاي 
غيرمس��لمان را نخوردن و تولي و تب��ري را دو اصل 
اساسي در برنامه مبارزات خود دانستن، زيرا ما ديديم 
در اثر غفلت از اين دو اصل چه خنجرهايي از پشت به 
نهضت اس��المي وارد آمد و چه خيانت هايي به ملت 

ايران گرديد. 
2� تمركز مبارزات در سرنگوني نقطه اصلي جرم و سر 

منشأ همه  مفاسد»شاه«. 
3� استقرار»حكومت اسالمي«. 

4� مبارزه براي سرنگوني عواملي كه استقرار حكومت 
اس��المي را ولو براي مدتي كوتاه به تأخي��ر اندازد. ما 
ضمن قدرداني و تش��كر از فداكاري هاي ملت ايران، 
اين مصيبت ها را به امام زمان )عج( و نايب آن حضرت، 
رهبر عاليقدر، امام خميني و به ملت ستمديده  ايران، 
تس��ليت مي گوييم و پي��روزي كام��ل و نهايي ملت 

مسلمان را از خداوند قهار، آرزومنديم. 
درود ب��ه روان پاك ش��هداي فيضيه و ش��هداي15 
خرداد42 و17 خرداد54 و19 دي56 و29 بهمن56 و 
ديگر شهداي انقالبي و مسلمان/جاويد باد رهبر انقالب 
ايران امام خميني/سرنگون باد رژيم فاشيستي شاه، 

ژندارم منطقه و نوكر امپرياليسم امريكا«.

در پي قيام مردم قم در نوزدهم دي ماه 
1356 و متعاقب آن قيام مردم تبريز در 
29 بهمن ماه همان س�ال، امام خميني 
رهب�ر كبي�ر انق�الب در بياناتي ضمن 
تمجيد از حماسه قيام قم و تبريز، به ارائه 
راهبردهاي خويش براي ادامه مبارزات 
مردم ايران پرداختند. طيف روحانيون 
ايراني مب�ارِز مقيم نج�ف بالفاصله به 
پياده س�ازي و انتش�ار اين سخنراني 
تاريخي دس�ت زد كه چن�دي بعد در 
ايران و از س�وي مؤسس�ه انتشاراتي 
اميركبير، در تيراژي وسيع منتشر شد

پس از تغيير محل تبعيد حضرت امام 
خمين�ي رهبركبير انقالب اس�المي، 
گروه�ي از فضال و طالب ح�وزه قم كه 
در انديش�ه و عم�ل ش�يفته او بودند، 
براي همجواري و همراهي با آن بزرگ، 
از ه�ر راه ك�ه مي توانس�تند خ�ود را 
به نج�ف رس�اندند. آن�ان در طول 13 
س�ال اقامت امام در نجف، ب�ا تالش و 
تكاپوي م�داوم خويش نق�ش مهمي 
در انتقال پيام انقالب ب�ه ملت ايران و 
ساير كش�ورهاي اس�المي ايفا كردند
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 استقالل و آزادي را 
در پرتو قرآن مي خواهيم

13
56

اه 
ی م

1 د
د 9

دا
روي

ی 
در پ

ی 
دم

 مر
ت

ضا
ترا

ز اع
ی ا

ماي
    ن

شد
شر 

منت
 13

57
ل 

سا
در 

كه 
م 

ی ق
دا

شه
م 

هل
ر چ

ی د
مين

م خ
 اما

نی
نرا

سخ
د 

جل
 از 

يی
ما

   ن

  شاهد توحيدي
»حاج آق��ا مجتبي« 
عنوان ساده و گويايي 
است براي يك يادنامه 
كه از س��وي مؤسسه 
نشر »مصابيح الهدي« 
- ك��ه متول��ي آث��ار 
آيت اهلل العظمي حاج 
آق��ا مجتب��ي تهراني 
است- نش��ر يافته اس��ت. اين دفتر دربردارنده 
پاره اي خاطرات ش��اگردان و معاشران آن عالم 
رباني اس��ت كه به گونه اي موضوع��ي تدوين  
يافته است. ناش��ر در ديباچه اي بر اين يادمان 

آورده است:
»عالمان صالح ميراث دار انبيايند، سر در آسمان 
دارند و پاي در زمين. در دس��تي كتاب را چون 
مش��عل هدايت برافروخته اند و دست ديگر را 
به ياري گمگش��تگان برآورده اند. عهدي كه از 
ازل كرده اند، دس��تگيري بندگان خداس��ت و 
پيماني كه بسته اند هدايت و راهنمايي به سوي 
سفينه نجات است. يكي از مردان بزرگ و فرزانه 
كه تجلي ب��ارز و آيينه تمام نم��اي اين عالمان 
صالح بود، حض��رت آيت اهلل العظم��ي حاج آقا 
مجتب��ي تهراني را به اين صفات ش��ناخته ايم. 
دانش��مندان و فقيه آگاه و خدمتگزاري كه در 
تهران با مردم و براي دين��داري مردم زندگي 
مي كرد و چن��ان با ما نزدي��ك و راحت بود كه 
او را به سادگي و صميميت »حاج آقا مجتبي« 
مي خوانديم. مردي الهي كه بسياري از ما حتي تا 
زمان ارتحال حسرت انگيزش، به ابعاد گوناگون 
ش��خصيت واالي او آگاه بوديم. پرهيز ش��ديد 
ايش��ان از معرفي و تجلي خود، باعث شده بود 
تا – جز ب��راي خواص- معموالً ب��ه امتيازات و 
برجستگي هاي خاص شناخته ش��ده نباشد و 
همين موضوع، اهميت معرفي آن استاد اخالق 
و فقيه عارف را دو چندان مي كرد و نياز مخاطب 
عام به عرضه  آثاري در جهت تبيين ابعاد مختلف 
 شخصيتي ايشان را به چشم مي آورد. مؤسسه 
پژوهشي- فرهنگي مصابيح الهدي كه به تازگي با 

هدف نشر آثار معظم له شكل گرفته بود، كوشيد 
تا با شتاب و سرعت در عين رعايت ظرافت ها و 
دقت هاي الزم، در فرصت اندك قبل از چهلمين 
روز درگذشت آن اس��تاد فرزانه، مجموعه اي را 
فراهم آورد و به ارادتمن��دان آن بزرگوار تقديم 
كند. استقبال گس��ترده از اين مجموعه، نياز و 
خواست عمومي نسبت به چنين آثاري را بيشتر 
نشان داد و بر همين اساس مؤسسه كوشيد تا 
همزمان با برنامه ريزي جهت آماده سازي عناوين 
فرعي و تفصيلي جهت نشر در نخستين سالگرد 
ارتحال حضرت آيت اهلل العظمي تهراني، كتاب 
»حاج آقا مجتب��ي« را با تجديد نظ��ر و اعمال 
برخي مالحظات و اضافه كردن چندين خاطره 

منتشر كند.« 
پس از ديباچه اثر از آن مرجع فقيد زندگينامه اي 
مختصر تدوين گشته كه در بخش پاياني آن، در 
باب تالش هاي آن فقيد سعيد در دوران پس از 

پيروزي انقالب آمده است:
»بعد از پيروزي انقالب اسالمي و با آغاز واليت 
و زعام��ت حض��رت روح اهلل، همچنين با توجه 
به سوابق درخش��ان و مراودات حضرت استاد 
با امام امت، انتظار مي رفت كه ايش��ان يكي از 
مسئوالن نظام اسالمي شوند و گوشه اي از بار 
اين انقالب را به دوش بكشند. اما بنا به فرموده 
خودشان، ايش��ان با دعا به درگاه خداي متعال 
و توسل به حضرات معصومين خود را از قبول 
مسئوليت هاي اجرايي كنار كشيدند و با حضور 
در صحنه نيروس��ازي براي انقالب، همچنان 
به صورت گمن��ام و مؤثر به تربي��ت نيرو هاي 
جوان و كارآمد براي انقالب اسالمي پرداختند. 
ايشان دروس خارج خود را در سال 1357 ه. ش 
در منزل خويش و با حض��ور برخي از فضالي 
تهران آغاز كردند و در سال 1364 ه .ش با قبول 
كردن توليت مدرس��ه مروي توس��ط آيت اهلل 
مهدوي كني، اين دروس را مجدداً در مدرس��ه 
مروي آغاز كردند. جلسات درس خارج ايشان 
مملو از طالب س��طوح عالي بود كه براي انجام 
وظيفه به تهران آمده بودن��د و از فضاي علمي 
قم فاصله داشتند. اين جلس��ات آنقدر مفيد و 

كم نظير بود كه بسياري از فضال را به خود جذب 
و حسرت دوري از فضاي علمي قم را به رضايت 
و ش��كر گزاري ش��ركت در اين جلسات علمي 

تبديل كرد.« 
همانگونه ك��ه اش��اره رف��ت، س��اختار اثر از 
خاطره نگاري كوتاه تشكيل شده است. افرادي 
فراوان از اطرافيان و حواريون آن عالم عامل به 
بيان خاطرات خويش پرداخته ان��د. به عنوان 
نمون��ه در بخش��ي از اين اثر، حجت  االس��الم 
و المسلمين رش��اد در باب دروس واليت فقيد 

استاد و كيفيت تدوين آن آورده است:
»بحث واليت فقيهي كه ايشان بيان فرمودند، 
63 جلسه ش��د و بعد از تقرير كردن و ساختار 
دادن، به صورت يك كتاب تنظيم شد. من آن را 
خدمتشان دادم و عرض كردم: اين را مالحظه 
بفرماييد كه ما آن را منتشر كنيم. ايشان آن را 
ديدند و بعد فرمودند كه ش��ما خيلي ساختار 
را عوض كرديد، من دل��م مي خواهد به همان 
ترتيبي كه بحث كرده بودم، تنظيم ش��ود و به 
همان صورت منتشر ش��ود. من مقتضاي يك 
اثر مطلوب را اعم��ال كرده ب��ودم و طبعاً بايد 
تغييراتي در چينش مباحث به وجود مي آمد. 
ايش��ان گفتند كه بگذاريد من همين تابستان 
وقت بگذارم و بر اس��اس يادداشت هاي خودم، 
اين را از اول و به آن ترتيبي كه خودم القا كرده ام 
تنظيم كنم. من به ايشان عرض كردم كه حاج آقا 
در يك تابستان كه حدود دو ماه حوزه ها تعطيل 
اس��ت، نمي ش��ود اين كار را انجام داد، در اين 
فاصله نمي شود حتي يك جلد كتاب را تنظيم 
كرد، اين اثر حدود 400 تا 500 صفحه ش��ده 
است. ايش��ان گفتند چرا من هم كاماًل حضور 
ذهن دارم و هم همه يادداش��ت هايم هست و 
كتاب را تنظيم مي كنم. من برايشان محاسبه 
كردم و گفتم نمي شود در اين مدت، مطلب را 
نهايي و منتشر كرد، اين كار دشواري است. اما 
ايشان گفتند: من انجام مي دهم. دو سه نوبت 
هم در خالل همان تابستان از ايشان پرسيدم 
حاج آقا كار به كجا رسيد؟ گفتند: هنوز شروع 
نكردم. عرض كردم: شما سرتان شلوغ است و 

گاهي سفر هم پيش مي آيد و مراجعات داريد؛ 
متأس��فانه با رحلت حاج آقا اين اتفاق نيفتاد و 

كتاب همچنان ماند.« 
در بخش ديگ��ري از اين يادنامه فرزند اس��تاد 
جناب حجت  االسالم حس��ين تهراني در باب 
ش��كل تعامل پدر با رهبري و جاي��گاه واليت 

فقيه مي گويد:
»ايش��ان چه در زمان امام و چه در زمان بعد از 
امام بار ها و بار ها مي گفتند: »من پيش رهبري 
مي رفتم و آنچه كه به نظرم مي رسيد مي گفتم 
و نصيحت و خير خواهي مي كردم. مثاًل در اينجا 
اين اشتباهات هست و به نظرم راه حلش هم اين 
است.« ايشان مي گفت كه در اين اواخر هم دو 
يا سه دفعه اين جمله را گفت: »من از اين جهت 
يك مقدار وجدانم پيش خودم آس��وده خاطر 
است كه در آخرت اگر از من پرسيدند، تو با اين 
آبرو، حيثيت و وجهه اي كه در جامعه داشتي و 
مي دانس��تي اين ايرادات و اشتباهات و نواقص 
هست چرا نرفتي و بگويي؟« بتوانم بگويم: »من 
رفتم و گفتم. وظيفه من گفت��ن بود كه با ديد 
باز مي ديدم و راه حلش را هم گفتم. حاال عمل 
كردنش و تبيين و اصالح كردنش با آنها.« هيچ 
گونه كوتاهي اي در اين زمينه نمي كردند. بار ها 
و بار ها مي رفتند و مشكالت را مي گفتند؛ اما در 
بيرون، اين را وظيفه خودشان مي دانستند كه 
نبايد نظام را تضعيف كنند. حتي اگر در بحث 
رؤيت هالل نگاه كنيد؛ در فتوايي كه ايشان دارند 
مي گويند: »اگر حاكم شرع فتوا داد، مجتهدين 
ديگر، مقلدين كه هيچ، مجتهدين ديگر موظف 
هستند اطاعت كنند.« فتوايشان اينقدر نسبت 
به حاكم شرع محكم بود و در اين هيچ ترديدي 
نيس��ت، اما از آن طرف اگر عيب و نقص و ايراد 
و اش��كالي مي ديدند، موظف مي دانستند خود 
را كه بروند و بگويند. با يك واسطه شنيدم كه 
رهبري نسبت به ايشان گفته بودند: »حاج آقا 
مجتبي آدمي است خيلي صريح و خيلي عاقل؛ 
اصاًل با احد الناسي تعارف و رودربايستي ندارد. 
هم خيلي صريح اس��ت و هم مس��ائل را خيلي 

خوب مي فهمد.« 
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اوصاف »معلم اخالِق« تهران

  احمدرضا صدري
حماس�ه تاريخي و قيام ماندگار مردم ق�م در19 دي 
م�اه 1356 و در اعت�راض به مقال�ه موه�ن روزنامه 
اطالعات به ساحت رهبر كبير انقالب)قده(، ازجمله 
نقاط عطف تاريخ انقالب اس�المي است كه روشن تر 
ش�دن ابع�اد آن، پژوه�ش افزون ت�ر تاريخ پژوهان 
انق�الب اس�المي را مي طلب�د. در مقال پي�ش روي، 
پيامده�اي اي�ن روي�داد تاريخ�ي، به م�دد يكي از 
تحليل نگاش�ته هاي طي�ف روحانيون ايران�ي مبارِز 
مقيم نجف بررسي شده است. اميد آنكه مقبول افتد. 

   
  جنگ براي »بقاي كلمه توحيد«

پس از تغيير محل تبعيد حضرت امام خميني رهبركبير 
انقالب اسالمي، گروهي از فضال و طالب حوزه قم كه در 
انديشه و عمل شيفته او بودند، براي همجواري و همراهي 
با آن بزرگ، از هر راه كه مي توانس��تند خ��ود را به نجف 
رساندند. آنان در طول 13 س��ال اقامت امام در نجف، با 
تالش و تكاپ��وي مداوم خويش نقش مهم��ي در انتقال 
پيام انقالب به ملت ايران و س��اير كش��ورهاي اسالمي 
ايفا كردند. ش��ايد بتوان چهره هاي ش��اخص اين طيف 
را حجج اس��الم: س��يد محمود دعايي، شيخ محمدرضا 
ناصري، شيخ اسماعيل فردوسي پور، شيخ محمدحسن 
رحيميان، سيد حميد روحاني)زيارتي(، سيد علي اكبر 
محتش��مي پور، ش��يخ محمدعلي رحماني و... دانست. 
اين طيف در ميان اطرافيان و عالقه مندان امام در نجف، 
گاه به انتشار سخنراني ها و جزوات درسي امام نيز دست 
مي زدند كه آنچه هم اينك مستند ما در اين مقال است، 

يكي از آنهاست. 
در پي قيام مردم قم در نوزدهم دي ماه 1356 و متعاقب 
آن قيام م��ردم تبريز در 29 بهمن ماه همان س��ال، امام 
خميني رهبر كبير انقالب در بيانات��ي ضمن تمجيد از 
حماسه قيام قم و تبريز، به ارائه راهبردهاي خويش براي 
ادامه مب��ارزات مردم ايران پرداختن��د. طيف روحانيون 
ايراني مبارِز مقيم نجف بالفاصله به پياده سازي و انتشار 
اين سخنراني تاريخي دست زد كه چندي بعد در ايران 
و از سوي مؤسسه انتشاراتي اميركبير، در تيراژي وسيع 
منتشر شد. اين جزوه، در صدر خويش مقدمه اي دارد كه 
حاوي تحليل اين طيف از روحانيون از پيامدهاي قيام 19 
دي ماه 1356 است. به احتمال قوي اين ديباچه به قلم 
حجت االسالم سيد حميد روحاني)زيارتي( نگاشته شده، 
اما به واقع نمادي از اعتقادات و تحليل هاي اين طيف به 

شمار مي رود. در آغاز اين ديباچه آمده است:
»ملت شريف ايران و روحانيت زنده و بيدار، با  الهام گرفتن 
از ايدئولوژي رهايي بخش و انقالب آفرين اسالم، مردانه 
بپاخاس��ته اس��ت و به پيروي از رهبر بت شكن آيت  اهلل 
العظمي جناب آقاي خميني )دامت بركاته(، با طاغوت 
زمان شاه سفاك و دار و دسته اش قهرمانانه مي جنگد و 
بي امان مبارزه مي كند. ملت ش��جاع و روحانيت مسئول 
ايران براي بقاي كلمه  توحيد: ال اله اال اهلل و برقراري توحيد 
كلمه، خون خود را اهدا ك��رده و مي كند و در راه حفظ و 
عظمت قرآن كريم و قوانين نجات بخش و زندگي س��از 

اسالم، مي خروشد و جان بر كف، قيام مي كند. 
... و ضح��اك زمان، براي تس��كين موق��ت آالم روحي و 
برقراري رژيم فاشيستي خود، ملت شرافتمند و حوزه هاي 
علميه را به مسلس��ل مي بندد، علما و ط��الب محترم و 
جوانان و سربازان رشيد اس��الم را بي رحمانه مي كشد و 
ديوانه وار خونش��ان را مي ريزد و تخت و تاج لرزانش را بر 
اجساد پاك آنان بنا مي نهد. حمله وحشيانه، به مدرسه 
فيضيه و غارت مدرسه و طالب و قتل عام 15 خرداد42 و 
17 خرداد54 و حمله هاي پي در پي، به دانشگاه ها و مراكز 
كارگري و باالخره كشتار وحش��يانه 19 دي، شاهد اين 
واقعيت است. رژيم فاسد و رسواي پهلوي، خيال مي كرد 
با نشر اكاذيب و نوشتن تهمت هاي ناروا، مي تواند دامن 
پاك قائد بزرگ و پيشواي محبوب مردم را، لكه دار نمايد 
و از مقام رفيع و ارجمندش در انظار بكاهد، غافل از آن كه 
دست هاي آلوده آنان هرگز به اوج عظمتش راه نمي يابد، 
»يريدون ليطفئوا نور اهلل بأفواهه��م و يأبي اهلل اال ان يتم 

نوره ولو كره الكافرون«. 
  فاجعه خونين 9 دي، مطلع پيروزي

در ادامه اين مقدمه، نويس��نده به چيستي و چرايي قيام 
تاريخي 19 دي م��اه 1356 پرداخت��ه و در مقام روايت 

پيامد ها و وقايع بعدي آن مي نويسد:
»فاجعه  خونين19 دي، پيامد نش��ر مقاله رسوا و سر اپا 
دروغ، تهمت، خيانت و اهانت به  مقام مقدس رهبر بزرگ 
ملت مسلمان ايران، امام خميني و جامعه روحانيت، در 
روزنامه  اطالعات بود و ح��وزه علميه و مردم غيور قم كه 
تاب شنيدن و ديدن اين ياوه ها را نداشتند، قيام كردند، 
و عماًل ب��ه ياوه س��رايي هاي رژيم ج��واب گفتند. ليكن 
دژخيم! فرمان آتش داد و ملت بي پناه و طالب بي سالح 
را به مسلس��ل بس��ت و صدها كش��ته و مجروح به جاي 
گذاشت. هم اكنون 40 روز از اين حمله وحشيانه و كشتار 
ددمنشانه مأمورين س��فاك طاغوت زمان مي گذرد، 40 
روز از شهادت س��ربازان فداكار اسالم و جانبازان مكتب 
قرآن و فرزندان امام خميني مي گذرد و هنوز مدرسه هاي 
حجتيه و خان و خيابان ها و كوچه هاي شهرستان مذهبي 
 قم، از خون طالب حوزه علميه و جوانان غيور و فرزندان 
رشيد اس��الم گلگون است و اين س��رخي اصيل و ثابت 
تشيع است كه هر صبح و شام در افق مي درخشد و رنگ 
نمي بازد. 40 روز اس��ت، ملت مس��لمان ايران در سوگ 
شهادت علما، طالب، دانشجويان و عزيزاني كه جان خود 
را در يورش وحشيانه مأمورين شاه خونخوار، در19 دي 
از دس��ت دادند، عزادارند و روز شنبه دهم ربيع االول98 
برابر29 بهمن ماه56، مصادف با اربعين اين فاجعه خونين 
از سوي علماي اعالم، تعطيل عمومي حوزه هاي علميه 
و عزاي ملي، اعالم گرديد و مردم حق شناس و مسلمان 
ايران به پاس احترام شهدا، در شهرهايي چون قم، تبريز، 
شميرانات تعطيل سراسري نموده و اكثر بازارهاي تهران، 
قزوين، همدان، مشهد، اصفهان، شيراز و... تعطيل گرديد 
و مردم عماًل از فداكاري، ش��هامت، شجاعت شهداي قم 
تجليل به عمل آوردند. آري در سراسر ايران، ملت اسالم 
در مس��اجد و تكايا مجلس عزا و بزرگداشت برپا كرده و 
در بعضي از شهرها دس��ت به تظاهرات اسالمي زدند كه 
شور انگيز ترين آن، در سرزمين آزادگان، آذربايجان شرقي 
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