
  احمدرضا صدري
29 بهمن امس�ال، قي�ام تاريخي م�ردم تبريز در 
سال1356، چهل ويك ساله مي شود. خيزشي كه 
تا ساعت ها شهر را از كنترل عوامل حكومت شاه 
خارج ساخت. در مقالي كه پيش روي داريد، ابعاد 
اين واقعه تحليل شده است. اميد آنكه مقبول افتد. 

   
روز شنبه 17 دي ماه س��ال 1356 برابر با 27 محرم 
سال 1498 مصادف با سالروز كشف حجاب رضاخاني 
به دستور ش��اه، مقاله اي سراس��ر توهين و تحقير با 
عنوان »ايران و استعمار س��رخ و سياه« به قلم احمد 
رش��يدي مطلق)1( در دفتر مطبوعات��ي هويدا، وزير 
دربار شاه تهيه و در روزنامه اطالعات شماره 15506 
همان روز به چاپ رس��يد. نويس��نده مقاله مزبور با 
وقاحت تمام نسبت شهرت طلبي به شخصيتي مي داد 
كه تمام وجود و حيثيتش را در خدمت اسالم و مردم 
گذاشته بود. مقاله مندرج در روزنامه اطالعات عليه 
امام خميني در سراس��ر ايران عكس العمل شديدي 
داش��ت، ولي در قم بالفاصله نتايج آن ظاهر ش��د و 
موجي از خش��م و نفرت را به وج��ود آورد. وضع غير 
عادي بر شهر حاكم ش��د. روز بعد يعني 18 دي ماه 
س��ال 1356 درس، نماز جماعت و منبر تعطيل شد. 
مدرسه خان مركز تجمع شد و جمعيت به سوي منازل 
آيات عظام حركت كردند تا صداي اعتراض را جمعاً 
بلند كنند و وسعت بخشند... در پايان شب در مسجد 
اعظم جمعيت انبوه به ش��عار »درود ب��ر خميني« و 
»مرگ بر حكوم��ت پهلوي« پرداخت. م��ردم تعداد 
زيادي از نس��خ اطالعات را پاره كردند و شعارهايي را 
عليه نويس��ندگان آن دادند و بعد از خروج از مسجد 
تظاهرات با حمله پليس مواجه شد و... )2( انتشار اين 
مقاله كه به دنبال تجليل شايس��ته و بي سابقه اي كه 
ملت در جريان شهادت آيت اهلل حاج مصطفي خميني 
كرده بودند، همانند جرقه اي شعله هاي خشم و نفرت 
ملت غيور ايران را مشتعل ساخت و تمامي شهر قم در 
هم ريخت. اين خيزش متهورانه مردم رژيم و در رأس 
آن شاه منفور را چنان برآشفت كه دستور تيراندازي 
به روي مردم را صادر كرد و ملت مسلمان در معرض 
آماج گلوله هاي سرخ و آتشين قرار گرفتند و عده اي 
از اس��اتيد و فضالي حوزه هاي علميه قم و مشهد نيز 
روانه تبعيدگاه ها شدند و در 22 دي ماه سال 1356 
امام خميني)ره( يك هفته عزاداري براي شهيدان قم 

اعالم كردند. 
ارزيابي افكار عمومي و ميزان نف��وذ حضرت امام در 
ميان توده هاي مردم را مي توان از اهداف انتشار اين 
مقاله برشمرد، اما هدف اصلي رژيم به قول وزير مشاور 
در امور اجرايي شاه چنين بوده است: »فكر مي كرديم 
اگر به خميني بگوييم هندزاده، از چشم مردم ايران و 

ملت ايران مي افتد...«)3(
  تبريز پس از حماسه قم

»روز 23 دي 1356 تظاهرات دانش��جويان دانشگاه 
آذرآبادگان )دانش��گاه تبريز( به درگي��ري با پليس 
انجاميد كه در روز بعد نيز ادامه يافت و منجر به زخمي 
و مجروح شدن عده اي از دانش��جويان شد.«)4( بازار 
تبريز و ش��هرهاي ديگر آذربايج��ان تعطيل و عزاي 
عمومي اعالم شد. پس از قيام 19 دي قم، شعارنويسي 
روي ديوارهاي ش��هر تبريز وس��عت بيشتري يافت، 
طوري كه مأموران رژيم حتي نتوانس��تند نصف آنها 
را هم پاك و محو كنند. چند روز پيش از فرا رسيدن 
چهلم ش��هداي قم با وجود سانسور شديد مطبوعات 
مراجع بزرگوار از طريق س��خنراني و انتشار اعالميه 
مردم را به برگزاري هر چه باش��كوه تر مراسم يادبود 

چهلم ش��هداي قم دعوت مي كردن��د. در تبريز هم 
روحانيون از جمله آيت اهلل قاضي طباطبايي به اتفاق 
9 نفر از علماي برجسته روز پنج شنبه 27 بهمن سال 
1356 با انتش��ار اعالميه اي مردم هميشه در صحنه 
اين خطه قهرما ن پرور را به شركت يكپارچه در عزاي 

عمومي چهلم شهداي قم دعوت كردند. 
تبريز خود را براي روز موعود آماده مي ساخت، نه براي 
برگزاري يك مجلس ترحيم ساده، بلكه براي قيامي 
گس��ترده و مردمي. هيئت هاي مذهبي تبريز هنوز 
از حال و هواي عاش��ورايي خود بيرون نيامده بودند 
و اش��عار و نوحه هايي كه در آن ايام ورد زبان ها بود، 
همه حماس��ي و انقالبي بودند و بوي قيام مي دادند. 
با دقت در اين نمونه كوچك از ادبيات مرثيه تبريز و 
تعابير و اصطالحات به كار رفته در آن لحن حماسي و 
شورانگيز انقالبي به خوبي آشكار و نقش و تأثير اينگونه 
اشعار انقالبي و مذهبي در تحرك و شتاب به جريان 

نهضت نمايان مي شود: 
بو فتنه جوي عالم تا گتميوب آرادان 

غوغاي اُمتيله الزمدي نهضت اولسون
)تا اين فتنه جوي ظالم از ميان نرفته اس��ت، ش��ور و 

غوغاي امت براي نابودي آن الزم است.(
آيا حسين روادي تبعيد اوال وطندن 

ايلدن آرالي دوشسون مأواسي غربت اولسون 
)آيا حسين زمان )خميني( رواست كه از وطن تبعيد 

شود و به دور از پيروان خود در ديار غربت باشد؟(«)5(

  صبحِ قيام
صبح روز ش��نبه 29 بهمن س��ال 1356 قش��رهاي 
مختلف م��ردم در تب و تاب برگزاري مراس��م چهلم 
شهداي قم بودند. حتي برخي از مردم از ساعاتي پيش 
از شروع مراسم ختم در مقابل مسجد ميرزايوسف آقا 
)قزللي( اجتماع كرده بودند. از س��اعات اوليه همان 
روز دانشجويان دانش��گاه تبريز دانش��گاه را به كلي 
تعطيل كرده بودند. در اين روز تم��ام مغازه ها حتي 
نانوايي ها و بعضي از حمام ها تعطيل بودند. هر چه به 
زمان آغاز مراسم نزديك تر مي شد بر تعداد جمعيت 
عزادار افزوده مي شد، طوري كه شمار مردم به بيش 
از 20 هزار نفر مي رس��يد. با افزايش تراكم جمعيت 
زمزمه مردم در اعتراض به بس��ته بودن مسجد بلند 
شد. سرگرد مقصود حق شناس)6( رئيس كالنتري 6 
تبريز در حالي كه نيروهاي شهرباني و ساواكي رژيم 
مس��جد را در محاصره خود داش��تند با لحني خشن 
ضمن فحاشي به مردم و اهانت به ساحت حضرت امام 
خميني)ره( دستور داد تا مردم متفرق شوند. مردم با 
بي اعتنايي به او به تجمع خود ادامه دادند. حق شناس 
با پاره ك��ردن اعالميه ها گفت:»در اي��ن طويله بايد 
بس��ته بماند! دنبال كارتان بروي��د.« )7( )منظور او از 
طويله مس��جد بود.( خون محمد تجال با شنيدن اين 
اهانت به جوش آمد و در هم��ان دور و بر پاره آجري 
يافت و با همه نفرت و كينه انقالبي اش آن را به طرف 
او پرتاب كرد. حق شناس اسلحه كمري اش را كشيد 
و سينه محمد را نشانه رفت. محمد تجالاّ 22 ساله به 

زمين افتاد. )8(
  يك خون، جرقه يك رستاخيز

م��ردم در حالي كه پيكر اولين ش��هيد قي��ام آن روز 
را روي دس��ت حمل مي كردند، از بازار خارج شدند 
و مردمي كه به س��وي مس��جد مي ش��تافتند در راه 
به آنها پيوس��تند و به راه افتادند. دانش��جويان تبريز 
برنامه هايي را كه قباًل در جلس��ات متعدد با آيت اهلل 
قاضي تدارك ديده بودند اجرا كردند. مردم با هدايت 
دانش��جويان و روحانيون مبارز به چند گروه تقسيم 
ش��دند و تظاهرات را ب��ه خيابان هاي مختلف ش��هر 
كشاندند. هيئت ها و دسته جات عزاداري با در دست 
داشتن علم هاي سياه به جريان قيام پيوستند. مراكز 
فساد، مشروب فروشي ها، سينماها و بانك ها اهداف 
ديگر خشم انقالب مردم بود كه يكي پس از ديگري 
در هم كوبيده مي شد. مشروب فروشي ها، قمارخانه ها، 
رستوران ها و مراكز فسادي كه به  رغم تذكرات قبلي 
انقالبيون ب��ه اعتصاب نپيوس��ته بودن��د و حاضر به 
همبستگي نبودند به آتش كش��يده شدند. در همان 
ساعات اوليه قيام رئيس شهرباني تبريز عجز خود را از 
كنترل اوضاع ابراز كرد. )9( حوالي ظهر شهر در دست 
مردم بود. اسناد النه جاسوسي امريكا اشاره مي كند: 
»تاكتيك هايي كه شورشيان به كار مي بردند، نشانگر 
آمادگي كامل آنان بود. شورشيان اهداف مشخصي در 

سر داشتند.«)10(
در آن روز غير از محمد تجال، محمدباقر رنجبر آذرفام 
و سيديحيي رحيم صفوي - كه آن موقع از دانشجويان 
دانش��گاه تبريز بود- تير خوردن��د. محمدباقر رنجبر 
آذرفام كه از ناحيه شكم مورد اصابت گلوله قرار گرفته 
بود، 10 روز بعد توسط عوامل ساواك در بيمارستان 
به شهادت رس��يد، اما س��يديحيي رحيم صفوي كه 
20 س��ال بعد به فرماندهي كل س��پاه منصوب شد، 
از آن جريان جان س��الم به در ب��رد و پاي زخمي اش 
پنهاني جراحي شد. قيام سازمان يافته مردمي تبريز 
در وسعتي گسترده از دانشگاه آذرآبادگان )دانشگاه 
تبريز( در شرق تا ايس��تگاه راه آهن در غرب و از مقر 

عوامل س�اواك و حزب رس�تاخيز در 
شهرها و روستاهاي آذربايجان شايع 
كردند در تجمع 19 فروردين جمشيد 
آموزگار نخست وزير به همراه آيت اهلل 
ش�ريعتمداري به تبريز خواهند آمد. 
البته روش�ن اس�ت كه ش�نيدن خبر 
حضور آق�اي ش�ريعتمداري در تبريز 
چگونه مي توانس�ت م�ردم را به محل 
نمايش بكشاند!اما به هر دليل او همراه 
آموزگار به تبريز نيامد و در آن اجتماع 
يك روحاني درباري در جايگاه ايستاد
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مروري بر زمينه ها و پيامدهاي خيزش گسترده تبريز در 29 بهمن 1356 

 وقتي شهر 
براي چند ساعت آزاد شد
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  شاهد توحيدي
اثر تاريخي- روايي»روزهاي 
س��ياه، روزهاي س��پيد« در 
زم��ره آثار تبيين گ��ر دوران 
سلطنت پهلوي هاست كه با 
هدف ارتقاي آگاهي تاريخي 
جوانان از سوي مركز اسناد 
انقالب اسالمي منتشر شده 
اس��ت. اين كتاب در بخش 
آغازين خود،روايتگر سلطنت 
پهلوي اول و دوم و دربخش پاياني،روزشمار روزهاي 
اوج گيري و پيروزي انقالب اس��المي را در خود دارد. 
آغازين برگ هاي»روزهاي س��ياه،روزهاي س��پيد« 
حاالت ش��اه در واپس��ين روزهاي حضور در ايران را 

اينگونه نشان داده است:
»وقتي ش��اه با دژاردن خبرنگار روزنامه فيگارو به 
گفت وگو نشس��ته بود، صداهاي��ي از بيرون فضاي 
حاكم بر گفت وگ��وي آن دو را متأث��ر مي كرد. آن 
صداها از سوي تظاهركنندگاني بود كه شعار »مرگ 
بر شاه« را فرياد مي زدند و حاال ديگر اين فريادها به 
قصر شاه نيز راه يافته بود. شاه با چشماني مضطرب 
و نااميد ب��ه نقطه نامعلومي خي��ره ماند. حاال ديگر 
همه دنياي پرآشوب او در مناظر و صداهاي بيرون 
خالصه مي شد:زمستان و سرما و ملتي كه مرگ او را 
مي خواستند. شاه سر خود را برگرداند و به چشم هاي 
دژاردن خيره شد. ناگهان بي مقدمه از او پرسيد: اگر 
شما جاي من بوديد، چه مي كرديد؟ ناگهان دژاردن 
احساس كرد تمام بيچارگي و درماندگي شاه روي 
شانه هاي او رها ش��ده اس��ت و او بايد به ناچار اين 
فضاي اضطرار و سكوت را بشكند وگرنه هر دوي آنها 
درست در برابر پنجره اي كه به آتش سوزان انقالب 
گشوده شده است، خواهند سوخت. از اين رو پاسخ 
داد: خبرنگاري، اعليحضرت! شاه با حالتي خشك، 
اما غير رسمي با پشت دستش به شكم خبرنگار زد و 

گفت: موقع مسخرگي نيست آقاي دژاردن! 
... و او در حالي بار ديگر خود را به سكوت كاخ سپرد 
كه م��رغ خيالش نيز كم ك��م به س��ال هاي دور پر 
مي كش��يد و از ميان چيزهايي كه خاطرات كهنه، 

پوسيده و خاك خورده اش را تداعي مي كرد، تلگرافي 
را بيرون كشيد كه 37 سال پيش پدرش »رضاشاه« 
در آغاز تبعيد اجب��اري اش از بندرعب��اس براي او 
فرستاده و در آن چنين نوشته بود: اعليحضرت، از 
هيچ چيز ترس نداشته باشيد!اما اين تلگراف براي 
چنين روزهايي بس��يار كمرنگ به نظر مي رس��يد. 
همان بود كه دوباره در خاطراتش جست وجو كرد و 
از روزهاي سال 1320 دوباره چيزي به خاطرش آمد. 
هنگامي كه به سبب ناتواني ارتش ايران متفقين به 
تهران رسيده بودند، هراس از حمله متفقين به كاخ 
سلطنتي او را مجبور كرده بود اسلحه اي به خواهرش 
بدهد و بگويد:اشرف، اين تفنگ را داشته باش و اگر 
نيروهاي متفق وارد تهران ش��دند و خواستند ما را 
دستگير كنند، چند تا تير شليك كن و بعد خودت را 

بكش. من هم همين كار را خواهم كرد. 
اما شاه هيچ گاه فرصت نيافت اين تصميم را عملي 
كند، طوري كه بعدها با حمايت متفقين در ايران به 

پادشاهي رسيد. 
وقتي دژاردن دفتر شاه را ترك كرد، شاه با كوله باري از 
خاطرات و فريادهاي »مرگ« كه از پشت درختان كاخ 
نياوران به گوش مي رسيد تنها ماند و دو باره احساس 

كرد تنهايي جزئي از سرنوشت تغييرناپذير اوست. 
در زمستان سال 1357 ديگر خوابي براي شاه نمانده 
بود تا او بتواند از طريق خواب هاي ماليخوليايي خود 
را از مخمصه اي كه در آن گرفت��ار آمده بود نجات 
ده��د. سرنوش��تش در بي خوابي مقدر ش��ده بود، 
بي خوابي ممتدي كه در آن صدايي نبود جز صداي 
ملتي كه تابوتش را فراه��م مي آوردند و مرگش را 

آرزو مي كردند. 
بي اختيار دوباره كنار پنجره رفت. هوا تاريك شده 
بود. با ش��روع تاريكي هوا تهران به پلنگ س��ياه در 
كمين نشس��ته اي مي مان��د كه هر لحظ��ه بيم آن 
مي رفت كه با جهش��ي گريبان ش��اه را از هم بدرد. 
لحظاتي بعد كه چشمش به تاريكي عادت كرد، دو 
باره خود را در قطاري يافت كه از گذشته مي گذشت 
و آهسته آهسته به حال مي آمد و در اين برگشت او 
را از كنار خاطرات گذش��ته اش كه سال هاي سال 

پادشاهي آن را كمرنگ كرده بود گذر مي داد: 
وقت��ي در صبح خنك 25 ش��هريور س��ال 1320 
رضاشاه بدون اطالع قبلي پسرش را به حضور خود 
فرا خواند و به او گفت كه ديگر نمي تواند به سلطنت 
ادامه دهد، محمدرضا دانست گاوبازها بعد از بازي 
بسيار در فرصت مناسبي بيرق را بر پشت گاو زده اند 
و اين پرده آخر بازي است كه با افتادن هيبت رضاشاه 

كبير بر خاك به پايان مي رسد.«

 در حاشيه انتشار تاريخي
»روزهاي سياه، روزهاي سپيد«
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حزب رستاخيز در ش��مال تا كنسولگري امريكا 
در جنوب شهر در حال انجام بود. حضور آيت اهلل 
قاضي پيش��اپيش صف انقالبيون تبريز صالبت 
و صحت قي��ام را صد چندان كرده ب��ود. اين پير 
مريد امام در اين مسير حتي از بذل جان نيز ابايي 
نداشت، طوري كه حتي چند بار به صف تظاهرات 
و راهپيمايي  كه ايش��ان در ص��ف اول آن حضور 

داشت توسط عمال رژيم آتش گشوده شد. 
  دانشگاه تبريز، كانون خيزش

دانشجويان دانشگاه تبريز گذشته از آن تعدادي 
كه موفق به شركت در قيام شده بودند دانشجويان 
باقيمانده محيط دانش��گاه را ب��ه جبهه ديگري 
عليه رژيم تبديل كردند. پليس و گارد، دانش��گاه 
را از صبح روز ش��نبه )29 بهمن سال 1356( به 
محاصره خود در آورد. تظاهرات داخل دانش��گاه 
به زد و خورد ش��ديد پليس و گارد با دانشجويان 
منجر شد. عده اي از دانشجويان صف محاصره را 
شكستند و به جمعيت تظاهركننده داخل شهر 
پيوستند. يكي از جوانان غيرتمند تبريزي به نام 
قربانعلي ش��اكري در چهارراه دانشسرا زير گلوله 
مأموران خود را به باالي مجس��مه شاه رساند تا 
طنابي را به گردن آن بيندازد و مردم آن را به زير 
بكشند، اما گلوله به وي اصابت كرد و به شهادت 
رسيد. در حالي كه مردم در حال نواختن آخرين 
ضربه هاي كاري بر پيكر رژيم بودند و مي رفت كه 
طومار رژيم براي هميش��ه در هم پيچيده شود، 
رژيم همزمان با گس��يل ارتش به شهر در جهت 
مهار ش��ور و هيجان قيام دس��ت به دامن علما و 
روحانيت ش��د و در عصر همان روز به س��فارش 
تلفني آقاي شريعتمداري سريعاً اعالميه اي تنظيم 
و عالوه بر نصب در نقاط مهم ش��هر اين اعالميه 
در خيابان ها و محله هاي ش��هر توسط بعضي از 
آقايان با ماشين بلندگودار قرائت شد. اين ترفند 
رژيم مؤثر واقع ش��د. مردم در اجراي اين توصيه 
به خانه هايشان بازگشتند و حالتي نسبتاً آرام بر 
فضاي شهر حاكم شد. گرچه قيام با غروب روز 29 
بهمن سال 1356 به غروب ناخواسته گراييد، اما 
س��بب طلوع بيداري ملت بزرگ ايران شد. شهر 
در اواخر بعد از ظهر به دست نظاميان، تانك ها و 
نفربرهاي آنان سپرده شد و نظاميان مردم را با تير 

مستقيم هدف قرار مي دادند. 
  نظ�ري ب�ر زمينه هاي وقوع و گس�ترش 

قيام 
در بروز و ظه��ور قيام 29 بهم��ن تبريز عوامل به 
هم پيوسته اي وجود داشتند كه از مهم ترين آنها 
كه دشمنان و رسانه هاي ارتباط جمعي خارجي 
نيز معت��رف آن بودند و نقش ممت��از اين قيام به 
ش��مار مي رفت، اعتق��ادات و انگيزه هاي ديني و 
مذهبي مردم ب��ود. تصميم و ت��الش روحانيت 
مبارز در قم براي تحرك در ش��هرها و هماهنگي 
روحانيت، دانش��جويان و جوان��ان تبريز و صدور 
اعالميه با امضاي 10 تن از علماي برجسته تبريز 
و آذربايجان مبني بر برگزاري مراسم بزرگداشت 
چهلم ش��هداي قم و آمادگي افكار عمومي براي 
خيزش عليه اختناق را مي ت��وان از عوامل ديگر 
وق��وع اين قي��ام برش��مرد. از عوام��ل بعدي در 
گسترش قيام حضور دانش آموزان و نوجوانان بود 
كه در ساعت 12 ظهر روز 29 بهمن سال 1356 
با تعطيلي مدارس هزاران نوج��وان به خيابان ها 
ريختند و به قيام پيوس��تند و كثرت و عظمت دو 

چنداني به نهضت دادند. 
با بررسي اماكن و تأسيس��اتي كه در جريان قيام 
مورد حمله قرار گرفت، به س��اير انگيزه هاي قيام 
نيز پ��ي مي بري��م. از جمله حمله ب��ه مقر حزب 
رستاخيز و استانداري انگيزه هاي سياسي مردم 
در مخالفت با حاكميت سياس��ي رژيم را نش��ان 
مي دهد. همچنين حمله به سينماها و آتش زدن 
آنها به علت نمايش فيلم هاي غيراخالقي و ويران 
كردن مشروب فروش��ي ها و مراكز فساد و فحشا 
مخالفت مردم را با برنامه هاي اجتماعي و فرهنگي 
رژيم معلوم مي سازد. اعتراض و مخالفت مردم با 
ترويج بهائيت و سلطه اقتصادي و سياسي آنها بر 
كشور با به آتش كشيدن و آسيب رساندن به تعداد 
زيادي از شعب بانك صادرات به عنوان بزرگ ترين 
بانك خصوصي كشور در آن موقع كه عمده سهام 
آن بانك متعلق به بهائيت بود، خود را نشان داد. 

  واكنش هاي رژيم شاه به قيام تبريز 
نخس��تين واكنش رژيم پس از اع��الم حكومت 
نظامي در تبريز آغاز موج دستگيري افرادي بود 
كه مظنون به ش��ركت در قيام بودند كه با غروب 
روز 29 بهمن س��ال 1356 بي��ش از 600 نفر از 
مردم و دانشجويان دس��تگير و بازداشت شدند. 
فرماندهان و مسئوالني كه در وقوع و سركوبي قيام 
متهم به قصور و تقصير بودند تنبيه يا عزل شدند و 
سپهبد آزموده استاندار وقت به تهران احضار شد 

و هيئت عاليه بازرسي به رياست ارتشبد شفقت 
براي بررسي علل وقوع قيام روانه تبريز شدند. 

رژيم واكنش هاي سياس��ي و تبليغات��ي خود را 
به وسيله عناصر س��اواك و اعضا و امكانات حزب 
رستاخيز نشان داد. به اين صورت كه رسانه هاي 
تحت حاكميت رژيم كوش��يدند تا اوالً: قيام را تا 
حد يك حادثه معمولي و بي اهميت جلوه دهند، 
ثانياً: عوامل و علل بروز قيام را به كمونيس��ت ها 
و ماركسيس��ت ها منتس��ب كنند و مثاًل بگويند: 
»آش��وبگران ك��ه تبري��ز را ب��ه آتش كش��يدند 
تبريزي نبودند!« )11( از ديگ��ر اقدامات تبليغاتي 
و سياس��ي رژيم، ش��كل دادن تظاهرات ميهني 
در مقابل تظاه��رات مردمي بود ك��ه مجري آن 
طرح حزب رس��تاخيز ب��ود كه اقدام ب��راي اين 
طرح با سوءاس��تفاده از مق��ام و موقعيت آيت اهلل 
ش��ريعتمداري انجام گرفت. اي��ن تجمع كه در 
روز 19 فروردي��ن س��ال 1357 در تبريز برگزار 
ش��د از چند روز قبل از برگ��زاري تجمع، عوامل 
ساواك و حزب رستاخيز در شهرها و روستاهاي 
آذربايجان شايع كردند كه در تجمع 19 فروردين 
جمشيد آموزگار نخس��ت وزير به همراه آيت اهلل 
ش��ريعتمداري به تبريز خواهند آمد و سخنراني 
خواهند كرد. البته روش��ن است كه شنيدن خبر 
حضور آق��اي ش��ريعتمداري در تبري��ز چگونه 
مي توانست مردم را به محل نمايش بكشاند!اما به 
هر دليل او همراه آموزگار به تبريز نيامد و در آن 
اجتماع يك روحاني درباري به عنوان شبيه و بدل 
آقاي ش��ريعتمداري در جايگاه ايستاد. جمشيد 
آموزگار پس از اين تظاهرات س��اختگي در جمع 
خبرنگاران گفت:»علت تشكيل اين ميتينگ اين 
بود كه مردم آذربايجان از طريق حزب رستاخيز 
نش��ان دهند آنان كه در تظاه��رات 50 روز قبل 

شركت كردند، آذربايجاني نبودند!«
  موضع قاط�ع رهبركبير انق�الب درباره 

قيام تبريز
امام خميني)ره( ك��ه همواره ب��ا پيام هاي خود 
ملت را از واقعيت ها آگاه و مسير مبارزه را ترسيم 
مي كردند، بعد از قيام 29 بهمن در 8 اسفند سال 
1356 با صدور پيامي نويد پيروزي نهايي را دادند 
و در پيامشان به مناسبت چهلم شهداي 29 بهمن 
»قيام تبريز را چون نهضت همه ايران اس��المي« 
مطرح كردند و همه گروه ها و اقش��ار را به مبارزه 
عليه رژيم فرا خواندند و وظيفه همگاني دانستند و 
ممانعت از نفوذ، فرصت طلبي و خيانت اشخاص و 
گروه هاي غيراسالمي را در صفوف مبارزه گوشزد 
كردند. پيش بيني دقيق امام)ره( و تبعيت مبارزان 
مسلمان روند نهضت را به سوي حاكميت اسالم 
و انقالب اسالمي سرعت بخش��يد و مجال طرح 
انديشه هاي غيراسالمي را از فرصت طلبان سياسي 
سلب كرد. امام)ره( در اين پيامشان مسير مبارزه 
با رژيم را تنها در اجتماع همه جناح ها و طبقات 
در سايه اس��الم و زير بيرق توحيد و قرآن بيان و 
راهي جز اين را براي رسيدن به پيروزي مسدود 

اعالم كردند. 
امام)ره( با اين اس��تراتژي اوالً ادعاهاي شاه را كه 
مي خواست نهضت هاي اسالمي را از مجراي خود 
منحرف كند و به گروه هاي سياسي غير اسالمي 
كه در ميان ملت پايگاهي نداش��تند، نسبت دهد 
پاس��خ دادند. ثانياً معيار و مالك مبارزه را وجه و 
ماهيت اسالمي و اجراي قوانين عدالت پرور قرآن 
كريم معرفي كردند و از طبقات روش��نفكري نيز 
خواستند آنها نيز با صراحت و بدون هيچ ابهامي 
اهداف مبارزاتي خود را چنين بيان كنند و به توده 
ملت بپيوندند. پيام امام)ره( به مناس��بت اربعين 
شهداي 29 بهمن تبريز و تعيين خطوط مبارزه از 
سوي معظم له به وحدت و همبستگي عظيم ملت 

و شكست تالش هاي مذبوحانه رژيم منجر شد. 
  و واپسين كالم

در طول تاريخ و خصوصاً در تاريخ پر فراز و نشيب 
انقالب اسالمي و نهضت امام خميني)ره( حوادثي 
به وقوع پيوس��ته اند كه در ابتدا و در نگاه نخست 
تص��ور و نتيجه گيري خاصي از آن ش��ده، ولي با 
گذش��ت مدت زماني از وقوع ح��وادث و اتفاقات 
سير وقايع و تحوالت آثار و نتايجي را ظاهر كرده 
است كه نه تنها مردم عادي بلكه نخبگان نيز قادر 
به پيش بيني آنها نبوده اند، زيرا در جريان انقالب 
اس��المي حوادث به دنبال يك سلس��له حوادث 
مرتبط واقع شده  كه خود زمينه ساز وقايع ديگري 
ش��دند كه درك عميق و كش��ف زنجيره علل و 
معلول ها كار ساده اي نيس��ت، اما به طور خالصه 
مي توان نتيجه گرفت كه ش��روع قي��ام 19 دي 
قم و 29 بهمن تبري��ز كه معلول حركت تخريبي 
رسانه اي رژيم با نشر مقاله توهين آميز عليه امام 
بود، نه تنها از مقام و منزلت واالي امام نكاس��ت 
بلكه مقبولي��ت و محبوبيت روزاف��زون رهبري 
سياس��ي و مذهبي نهضت را در پي داشت. قيام 
29 بهمن تبريز اگ��ر چه به ظاهر ي��ك روز بود، 
ولي به دليل انگيزه هاي الهي م��ردم و فداكاري 
و از جان گذش��تگي آنان خداون��د آنچنان اثراتي 
به آن بخش��يد كه هيچ كس تصور نمي كرد منشأ 
تح��والت و خيزش هاي وس��يع بع��دي مردمي 
ش��ود، طوري كه برگزاري مراسم چهلم شهداي 
29 بهمن تبريز دس��ت كم در 55 شهر كوچك و 
بزرگ كشور به نهضت اربعين معروف شد. در يك 
جمله مي توان گفت قيام تبريز ايران را به هيجان 
آورد و ملت را براي قيام��ي همگاني عليه ظلم و 
بيدادگري فرا خواند و ملت را در آستانه انفجار قرار 
داد، طوري كه كنسول امريكا در تبريز پس از قيام 
در باره آن چنين اظهارنظر و نتيجه گيري مي كند: 
»دروازه ها را براي نبردهاي مذهبي و اجتماعي - 

كه به سادگي آرام نخواهد شد- باز كرد!« )12(
*پي نوش�ت ها در س�رويس تاري�خ جوان 

موجود است.

س�رگرد حق ش�ناس ب�ا پ�اره كردن 
اعالميه ها گف�ت:»در اي�ن طويله بايد 
بسته بماند! دنبال كارتان برويد.«  منظور 
او از طويله مسجد بود. خون محمد تجالاّ 
)دانش�جوی تبريزی(با ش�نيدن اين 
اهانت به ج�وش آمد و در هم�ان دور و 
بر پاره آج�ري يافت و با هم�ه نفرت و 
كينه انقالبي اش آن را به طرف او پرتاب 
كرد. حق ش�ناس اس�لحه كمري اش را 
كشيد و س�ينه محمد را نش�انه رفت. 
محمد تجالاّ 22 ساله به زمين افتاد و ...
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