
  علي احمدي فراهاني
آغازي�ن روز از محرم ه�ر سال، ي�ادآور خاطره 
ارتحال مرجع عاليق�در مرحوم آيت اهلل العظمي 
سيدعبداهلل شيرازي است. اينك در نكوداشت 
پيشينه طوالني مبارزاتي آن فقيد سعيد، مقالي 
را در تبيين نقش هجرت تاريخي او به شهر مشهد 
و نقش آن در تسريع روند انقالب در اين شهر، به 
شما تقديم مي داري�م. اميد آنك�ه مقبول افتد.

  
  شهر شهادت، قبله گاه اهل ايمان

شهر مقدس مش��هد ب��ه سبب وج��ود مرقد مطهر 
حض��رت ثامن االئم��ه)ع( میعادگ��اه ارادتمندان و 
مش��تاقان خاندان نبوت و طهارت)ع( و مورد توجه 
خاص شیعیان جهان علی الخصوص ایرانیان است 
که با اعتقاد قلبی و با ه��زاران امید و آرزو از راه های 
دور و نزدیک ط��ی طریق کرده و به قصد تش��رف 
ب��ه عتبه بوسی بارگ��اه قدس رض��وی)ع( متحمل 
مشکالت فراوانی می شوند تا به درک فیض و سعادت 
نائل شوند. عالوه بر این که این شهر مقدس از نظر 
جاذبه توریست��ی و گردشگری در کش��ور کم نظیر 
بوده و به اقتضای کشش معنوی که از دیرباز  هنگام 
تش��رف فرمایی حض��رت ثامن الحج��ج)ع( به این 
سرزمین پی��دا کرده، هم��واره مورد توج��ه بوده و 
هست، و بر همین اساس و ب��ه دلیل چنین شرایط 
خاص معنوی، حوزه علمیه مش��هد مقدس دارای 
سابقه طوالن��ی و کانون پ��رورش رج��ال بزرگ و 
شخصیت های ن��ام آور علمی بوده و قب��ل از رشد و 
گسترش حوزه علمیه ق��م، مهم ترین حوزه علمیه 
کش��ور به شمار می رفته است. آثار علمی کهن آن 
از سابقه ای بیش از ه��زار سال حکایت می کند و در 
طول این مدت در رشته های مختلف علوم  اسالمی 
همچون فقه، اصول، فلسفه، عرفان، تفسیر، نجوم، 
ادبیات، ط��ب و... دارای ستارگ��ان فروزانی بوده و 
همواره متخصصانی ارزنده به جامعه اسالمی تحویل 

داده است.
  مشهد، صحنه تاخت و تاز حكام جبار

از سوی دیگر شهر مقدس مشهد با این ویژگی های 
مذهبی و علمی همواره صحنه تاخت و تازهای حکام 
جبار و رویدادهای مختل��ف سیاسی و... بوده است؛ 
اما همواره نیروی عظیم مردم ب��ا ایمان و معنویت 
خاص این شهر مق��دس، هرگونه بح��ران و حادثه 
سوء را به آسانی از پیش پا برداشت��ه و در مبارزه با 
قدرتمندانی که به قص��د از بین بردن مظاهر اسالم 
در این تربت پاک قیام کرده اند، به شدت ستیز کرده 
و مقاوم مانده و هیچ گاه گردباد حوادث نتوانسته در 
اساس روحانیت و معنویت آن کوچک ترین تزلزلی 
ایجاد کند. از جمله در سال های سده اخیر می توان 
از قیام تاریخی مسجد گوهرشاد نام برد، چه این که 
این حادثه خونین یکی از نقطه های سیاه و جنایات 
نابخش��ودنی رضاخان و نقشه های شوم ابرقدرت ها 
برای متزل��زل ک��ردن و خدشه دار نم��ودن مبانی 
مذهبی و نوامیس این مرز و ب��وم بود، تا در مراحل 
بعد، بسیار آسان تر و زودتر بتوانند سلطه استعماری 
خود را بر این مملکت تحمی��ل کنند زیرا دشمنان 
اسالم در دوره های استعماری پیشین، به این نتیجه 
رسیده بودند که تنها عامل بازدارنده پیشرفت آنان 
و یگانه پشتوانه مقاومت مردم در برابر آنها، پایه های 
اعتق��ادی و برنامه ه��ای مذهبی اس��ت. به همین 
منظور رضاخان آن عامل ب��ی اراده استعمار، طرح 
تازه ای به نام اتحاد شکل و کش��ف حجاب و بیرون 
آوردن زنان مسلمان از قید پوشش و مظاهر عفاف 

اسالمی به اجرا گذاشت، تا بازار فحشا و فساد را هر 
چه بیشتر رواج داده و هر چه زودتر به مقاصد شوم 

خود دست یابد.
خوشبختانه در برابر این نقشه خائنانه استعماری، 
مردم خراسان کمال مقاومت را نشان دادند و چنانچه 
در گذشته از آن یاد شد، گ��روه زیادی از مسلمانان 
مش��هد طی اجتماعی عظیم و بی سابقه ، به عنوان 
اعتراض در مسجد گوهرشاد گرد آمدند و از اطراف 
و اکن��اف و شهرهای دیگر استان نی��ز مردم به آنها 
پیوسته و تحصن گزیدن��د و برای پاسداری و حفظ 
مرزه��ای عقیدتی و مبانی مذهب��ی خویش تا پای 
جان و نثار خون خود به مقابله برخاستند و هزاران 
کش��ته دادند. این حادثه شوم، نشانگر عظمت روح 
مبارزه مردم خراسان و تالش های گسترده آنان علیه 
بی دینی ها و دیکتاتوری ها و سابقه درخشان مبارزات 
آنهاست و بدیهی است که چنین مردمی دیگر آرام 
ننش��سته و همیش��ه مترصد و منتظر فرمانند. به 
همین جه��ت در انق��الب اسالمی مل��ت ایران که 
از 55 س��ال قبل تحت لوای اس��الم و روحانیت و با 
پیشگامی حضرت آیت اهلل العظمی امام خمینی)ره( 
شروع شد، مردم خراسان نیز همگام با دیگر برادران 
خود در سراسر کش��ور و بلکه پیش��تر و فعال تر از 
آنان، مبارزه اساسی خ��ود را علیه ظلم و استبداد و 
بی دینی آغاز کردند و در رأس آنان جامعه روحانیت 
و دانشمندان و مراجع معظم تقلید، همانند مرجع 
عالیقدر مرحوم آیت اهلل العظمی میالنی )قدس سره( 
و دیگر رهبران مذهبی و گویندگان توانا و زبردست 
همانند رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه اي 

)مدظله العال��ي( و شهید واالمق��ام حجت االسالم 
هاشمی ن��ژاد )رحمت اهلل( و اساتید و دانش��جویان 
دانشگاه ها و انجمن های اسالمی فعالیت می کردند و 
علناً مخالفت خود را با رژیم فاسد محمدرضا پهلوی 
ابراز می داشتند و در جریان این مبارزه تعداد زیادی 
از علمای اعالم و روحانیان برجسته مشهد مقدس 
به وسیله دژخیمان رژیم پهلوی دستگیر و به زندان 
یا تبعید محکوم شدند. هدف دستگاه این بود که با 
استفاده از عوامل و وسائل مختلف، این پایگاه عظیم 
روحانیت و مرکز معنویت را که مورد توجه خاص و 
عام شیعیان جهان است از هر جهت کنترل کرده و 
ترتیبی فراهم آورد تا علما و روحانیان مبارز و آگاه از 
صحنه خارج شده و تبلیغات به اصطالح مذهبی تنها 
از طریق افراد وابسته انج��ام پذیرد، تا بدین ترتیب 
سکوت و بی تفاوتی بر م��ردم سایه افکند و تا حدود 
زیادی هم در پیاده کردن این نقشه شوم موفق شد.

  آستان قدس رضوی)ع( و مسجد گوهرشاد 
2 مرکز شاخص

با توجه به بارگاه قدس رض��وی)ع( و مسجد جامع 
گوهرشاد که دو مرکز پراهمیت و مورد توجه همه 
شیعیان و همواره شاهد عظیم ترین اجتماعات بوده 
و در تمام دوران سال، شب و روز مرکز برگزاری نماز 
جماع��ت و درس و بحث و محاف��ل تبلیغی بزرگ 
و مراسم مذهب��ی مهم و مرکز نش��ر افکار و معارف 
اسالمی و تبلیغ ایدئولوژی اصیل مکتب تشیع بوده 
و از هر جهت در چشم مسلمانان، بزرگ و باعظمت 
جلوه کرده است، دستگاه فاسد رژیم سعی می کرد 
حتی االمکان از چهره قدس��ی و وجهه معنوی این 
مرکز عظیم به نفع خود به��ره گیرد و می کوشید با 
وسایل مختلف عده ای مداح و دعاگوی جیره خوار و 
مزدور و گروهی برده وحشت زده گوش به فرمان را 
آماده داشته باشد تا از آنها جهت اجرای برنامه های 
تبلیغاتی دروغین دستگ��اه استفاده کرده و عماًل از 
تبلیغ و بازگویی واقعیات و مسائل روز و حتی بیان 
حقایق اسالمی جلوگیری کنند و احیاناً اگر گوینده 
و سخنرانی در موردی برای بی��داری مردم به بیان 
حقیقت یا واقعیتی می پرداخ��ت او را شدیداً تحت 
تعقیب قرار می دادند و در بازداشتگاه ها با شکنجه و 
دشنام و اهانت به مقدسات دینی، آنان را مورد اذیت 

و آزار قرار می دادند.
  بهره برداری ه�ای جنايتكاران�ه س�اواک 

منحله
کوتاه سخن این که س��اواک منحله در شهر مقدس 
مشهد با بهره برداری های سوء از بودجه های مختلف 
آستانه، مسج��د گوهرشاد، اوق��اف و... به حیله های 
متفاوت در طبق��ات مختلف و قش��رهای گوناگون 
نفوذ کرده و با زیر نظر گرفتن کلیه برنامه ها و مراکز 
تبلیغات��ی، جو سیاس��ی و فضای انقالبی مش��هد و 
خراسان را به نفع خود تغییر داده و مشهدی که یک 
روز به خاطر حفظ حری��م عفت زن مسلمان، حادثه 
تاریخی و خونین مسج��د گوهرش��اد را آفرید و در 
پانزدهم خرداد 1342 مردانه رزمید و کش��ته داد را 
چنانش نمود که کم کم می رفت تا تغییر مسیر دهد و 
مبارزاتش را از یاد ببرد و به عنوان یکی از پایگاه های 
امنیتی رژیم درآید. ساواک اجتماعاتی را که به شکل 
هیئت ها و دستجات مذهبی از اط��راف و اکناف، به 
شهر مقدس مشهد می آمدند، به طور غیرمستقیم و 
با واسطه های وابسته به خود، مورد بهره برداری قرار 
می داد و از احساسات پاک مذهبی آنان حتی در مواقع 
برگزاری آیین سوگواری در صحن مطهر، به نفع رژیم 
استفاده های سوء می کرد و مداحان و سخنرانان رژیم 

ب�ا ورود آي�ت اهلل  العظم�ی شيرازی 
به مش�هد و به همت واالی ايش�ان و 
نيروی خستگی ناپذير قشری معدود 
و بيدار در اين شهر ک�ه در رأس آنها 
روحاني�ت آگاه و مبارز ق�رار داشت، 
جو سياسی مشهد تغيير کرد و توده 
محرومی که سال ها زير زور و ستم و 
اختناق، توان نفس کشيدن برايشان 
نمان�ده بود کم ک�م فري�اد برآوردند
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 پير مجاهد 
و روزهاي قيام در شهر شهادت

  علی احمدی فراهانی
است��اد دکت��ر عنای��ت اهلل 
رض��ا )1299-1389(، 
اندیش��مند، پژوهش��گر، 
مؤل��ف، مترج��م، عض��و 
شورای  عال��ی علمی مرکز 
دایره المعارف بزرگ اسالمی 
و نی��ز از فع��االن سیاسی 
سابق سرانج��ام در تیرماه 
1389 پس از مدت ها نبرد ب��ا بیماری مرگ آور و چند 
هفته میان اغم��ا و هوشیاری درگذش��ت و پیکرش با 
حضور شماری از دوستدارانش در تهران به خاک سپرده 
شد. پس از مرگش مطالب بسیاری درباره او، زندگی و 
آثارش از طریق رسانه های مختلف انتشار یافت. در اینجا 
قصد نداریم حتی با گزارش کوت��اه درباره زندگی وی 
تکرار مکررات کنیم. استاد رضا درباره زندگی خودش 
مطلبی نوشته و به ویژه در باب دوره ای از زندگی اش که 
یکسره صرف فعالیت بر ضد حکومت پهلوی و تحقق 
یافتن آرمان هایش شده، نکات روشنگرانه ای را به قلم 
درآورده است. همچنین دفت��ری از تأمالت فلسفی و 
اندیش��ه ورزی هایش را در خصوص شماری از مسائل 
از خود بر جای نهاده اس��ت. امیدواریم آن زندگینامه 
خودنوشت، همراه با دفتر اندیشه های وی انتشار یابد 
تا خوانندگ��ان عالقه مند از راه اطالع��ات دست اول و 

حرف های ناگفته به قلم خود او با او آشناتر شوند.
کتاب��ی ک��ه درب��اره آن سخن م��ی رود، مت��ن پیاده  
و بازنگاری ش��ده 23 گفت وگ��و ب��ا است��اد رضاست. 
فراهم آورندگ��ان ای��ن اث��ر، از همک��اران او در مرکز 
دایره المعارف ب��زرگ اسالمی هستند. است��اد رضا از 
سال 1365 به جمع مؤلف��ان دایره المعارف پیوست و 
امکان یافتیم چند سالی از مصاحبتش برخوردار باشیم. 
استاد رضا از سال ها پیش از آن ک��ه به جرگه اصحاب 
دایره المعارف بپیون��دد، همه ت��وان و وقتش را صرف 
پژوهش و نگارش می کرد. او با وجدان و دقت علمی و 
نیز عشق و شوری فراوان به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، 
به ویژه بخش های شمال و شمال غربی ایران فرهنگی که 

آماج چندین و چند گونه مطامع سوء بوده است و در عین 
حال با حساسیتی عاطفی کند و کاو می کرد و قلم می زد. 
او مردی پرخاطره، بااطالع و روزگاردیده بود و هرگاه به 
مناسبتی موضوعی به میان می آمد که درباره آن اطالع 
یا خاطره ای داشت، حرف هایش شنیدنی می شد، به ویژه 
در زمینه های فکری و سیاسی که عمرش را بیشتر در 

آنها صرف کرده بود.
فراهم آورندگان اثر آقای��ان عبدالحسین آذرنگ، علی 
بهرامیان، صادق سجادی و علی همدانی در مقدمه خود 
بر این کتاب آورده اند: »استاد رض��ا ذاتاً بسیار مؤدب، 
محجوب، حتی قدری خج��ول و مایل به گوشه گیری 
بود. کسی او را می یافت یا بازمی شناخت که سراغش را 
می گرفت و او را به سخن وامی داشت. او از جنجال، غوغا 
و حضور در نش��ست های بسیاری خودداری ورزید. در 
دوره ای که آماج شدیدی از سوی شماری از هم مسلکان 
قدیمش قرار گرفت، سک��وت را بر پاسخگویی ترجیح 
داد و حتی گاه نظاره گر میدانی شد که پیاپی و از چند 
سو در آن میدان به او می تاختن��د. می شد درد و رنج را 
آشکارا در او حس کرد، به ویژه پس از مرگ همسر همدم 
و همراهش که پ��ا به پای او همه اف��ت و خیزها را تاب 
آورده بود. ما که همکار او بودیم و طی سال ها تراشیده 
شدن و شکستن تدریجی اش را به چش��م می دیدیم 
و احساس می کردیم و در عی��ن حال فروخفتن شمع 
وجود چندی��ن و چند استاد دیگ��ر، بزرگان کم نظیر، 
جانشین ناپذیر و ثروت های فرهنگی را از نزدیک دیده 
بودیم، نمی توانستیم نگران استادانی نباشیم که از دست 
بروند اما حرف هایش��ان را نزده باشند. البته مانند شما 
خوانندگان از حقیقت ماجراهای این استادان از جمله 
استاد رضا آگاه نیستیم. استاد رضا بارورترین سال های 
عمرش را چالش جویانه گذراند. در دنیایی که او در آن 
سر می کرد، با آن مناسبات، کش��اکش ها، دوستی ها و 
دشمنی های سیاسی شاید کمتر بتوان روایت هایی یافت 
که منطبق برهم یا حتی نزدیک به هم باشد. سال های 
سال باید بگذرد تا گفته ها و شنیده ها، نوشته ها و سندها، 
اتهام ها و دفاع ها، مشاهد ه ها و روایت ها از سرند نقادی ها 
بگذرد، در عین حال رویدادها از ت��ب و تاب بیفتند تا 
خطوط چهره ه��ا اندک اندک شکل بگی��رد، به ثباتی 
نسبی برسد و آنچه جامع��ه در نهایت واقعیت می داند 
یا حقیقت می پندارد، در مع��رض داوری های دقیق تر 
و منصفانه تری قرار بگیرد. ما از دوستداران استاد رضا 
هستیم، اما به آنچه او درباره خود و گذشته اش می گوید، 
شاید همان قدر آگاه باشیم که شما آگاهید و نه بیش. 
وارث دعواهای سیاسی او نیستیم، زیرا نه آن دعواها را به 
چشم دیده ایم و نه از حقیقت ماجراها آگاهی داریم، بلکه 
فقط کوشیدیم تا استاد رضا سکوت دردناکش را بشکند 

و از خود، گذشته، ماجراها و مدعاهایش بگوید.«

نظري و گذري بر خاطرات تاريخي- 
سياسي دکتر عنايت اهلل رضا

 ناگفته هايي از »چپ« 
در ايران
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با رسوخ موذیانه در این اجتماعات، اهداف شوم 
رژیم را اجرا می کردن��د و بر جنایات آن سرپوش 
گذاشته و به آن ماسک مردمی و خدمت به خلق 
می زدند، و رژیم را وابسته به اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( و الهام گرفته از مکت��ب آنان و مورد 
تأیی��د ائمه اطهار)ع( و پیش��وایان روحانی جلوه 
می دادند و بدین ترتیب، افکار سالم مردم معصوم 
را که از راه های دور محض کسب فیض از حریم 
مقدس امام)ع( آم��ده بودند، مسموم می کردند. 
در چنین وضعیتی افرادی به خصوص از جامعه 
روحانی��ت بودند که تح��ت تأثیر ای��ن برنامه ها 
قرار نگرفته و تطمیع و ارع��اب و تهدید در آنان 
اثری نمی گذاشت و هر ج��ا موقعیتی را مناسب 
می دیدند، حقایق را بازگو می کردند و در نتیجه 
بیشتر عمرشان را در تبعید و زندان و زیر شکنجه 
به سر می بردند، که هر یک از آنان به سهم خویش 
در تحقق انقالب اسالمی عظیم ایران نقش مؤثر و 

درخشندگی خاصی را دارا بودند.
  ورود آيت اهلل العظمی شيرازی به مشهد 

مقدس 
در چنی��ن روزهایی آی��ت اهلل العظمی شیرازی 
)قدس سره( وارد مش��هد مقدس شدن��د. ابتدا 
معظم له تصمی��م قاطعی برای اقام��ت دائم در 
این شهر اتخ��اذ نکرده بودند و فک��ر می کردند 
شای��د تنها ب��ه زی��ارت مرقد مطه��ر حضرت 
ثامن الحجج)ع( موفق باشند نه اقامت در جوارش 
و در جهت اقامت دائ��م روی به شهر مقدس قم 
آورند که بزرگانی از علمای قم نیز اکیداً خواهان 

این معنی بودند، ولی با مش��اهده جو اختناق و 
سیطره ش��وم رژیم بر این شه��ر مقدس و عدم 
امکان فعالیت های حوزه علمیه به نحو شایسته و 
مظلومیت روحانیت که شدیداً تحت فشار رژیم 
بود، خصوصاً در مقطع کوتاه بعد از رحلت مرحوم 
آیت اهلل العظم��ی میالنی)قدس سره( که بعد از 
رحلت ایش��ان خأل محسوسی در حوزه علمیه 
مشهد مقدس به وجود آمده بود و ثلمه سنگینی 
در این شهر رخ داده بود و بن��ا به تقاضای اکید 
علمای اعالم و مدرسان حوزه علمیه و روحانیت 
این شهر مقدس و با استخاره و استشاره از ذات 
مقدس پروردگار متعال در حرم مطهر حضرت 
ثامن  الحجج)ع( که نتیجه آن بسیار خوب بود، 
تصمیم گرفتند که بر حسب وظیفه دینی و چه 
بسا تکلیف شرعی در مش��هد اقام��ت گزینند و 
ضمن انجام وظایف خطیر مرجعیت، در جهت 
پیشرفت حوزه علمیه مشهد مقدس و گسترش 
دادن به برنامه های علم��ی و پرورشی و تربیت 
طالب عل��وم دین��ی و سایر شئ��ون مرجعیت، 
مب��ارزات قاط��ع خ��ود را در براب��ر برنامه های 
ضدمردمی و ضداسالمی رژیم و تقویت روحی 
مردم برای مقابله با دستگاه حاکم، ادامه دهند.
 جو سياسی مشهد مقدس تغيير می يابد

با ورود آیت اهلل  العظمی شیرازی و به همت واالی 
ایشان و نیروی خستگی ناپذیر آن قشر معدود 
و بیدار که در رأس آنها روحانی��ت آگاه و مبارز 
قرار داشت، جو سیاسی مشهد تغییر کرد و توده 
محرومی که سال ها زی��ر زور و ستم و اختناق، 
توان نفس کشیدن برایشان نمانده بود و از ترس 
ِدژخیمان ساواک آرام و ق��رار نداشتند، کم کم 
فریاد برآوردند و بدی��ن ترتیب با سرعت هر چه 
بیش��تر و زودتر مسیر حرکت مردم خراسان به 
جهت انقالب و مبارزات ضد ِرژیم و علیه عمال 
پلید دستگاه سیا و صهیونیسم برگردانده شد و 

وحشتی در درون دستگاه حاکم به وجود آورد. در 
همین روزها بود که رهبر فقید انقالب اسالمي 
با خوشحالی فراوان در اعالمیه هایش��ان از شهر 

مشهد به عنوان »مشهد بیدار شده« نام بردند.
  آيت اهلل العظمی شيرازی بازوی توانای انقالب

مردم شهر خ��ون و شهادت، مش��هد، به خوبی 
می دانستند ک��ه آی��ت اهلل العظم��ی شیرازی 
طی سال های طوالن��ی چه در ای��ران و چه در 
عراق ب��ا کمال شهام��ت و ق��درت ایمانی خود 
علیه رژیم ه��ای استعمارگ��ر و ستمکاری های 
قدرت های شیطان��ی، فریاد ب��رآورده و به طور 
بی امان به مبارزه ب��ا آنها پرداخت��ه و اینک در 
بازگش��ت مجدد به ایران، همان گونه که رهبر 
انقالب آیت اهلل العظمی امام خمینی)قدس سره( 
پرچم مبارزه را بر دوش گرفته و ملت مسلمان 
ایران و دیگر ملل مستضعف و مردم را به حرکت 
درآورده است، معظم له نیز به عنوان پیشتازترین 
مراجع معظ��م تقلید و یک��ی از بازوهای توانای 
انقالب اسالمی، رسالت خطیرتری را در مسیر 
قیام عمومی علیه رژیم ستمگر و مزدور پهلوی 
بر عهده دارد و اقش��ار مختلف مردم با آگاهی از 
این تجرب��ه تاریخی، قدرتمندت��ر و مصمم تر از 
همیشه به پیش می رفتند تا آرمان های مقدس 
خود را برای براندازی رژیم ستمشاهی و استقرار 
جمهوری اسالمی ایران تحقق بخشند و با الطاف 
الهی دیری نپایید که ای��ن آرزو تحقق پذیرفت 
و سرانج��ام در 22 بهمن 1357 ب��ه دنبال یک 
نهضت تاریخی و مبارزه یکپارچه ملت، انقالب 

اسالمی ایران تحقق یافت.
  بيت آيت اهلل العظمی شيرازی تكيه گاه 
حوزه علمي�ه و مأم�ن و پناهگ�اه مردم و 

انقالبيون 
مردم قهرمان پرور شهر خون و شهادت، مشهد 
مقدس در طول دوران مب��ارزات بی امان خود 
برضد رژیم ستمشاهی، بیت فقید سعید آیت اهلل 
العظمی شی��رازی را به عن��وان مأمن و مرکزی 
برای حرکت های هماهن��گ مبارزاتی برگزیده 
بودند و با اجتم��اع در این محل و تقویت نیروی 
معنوی و ایمانی خود و در پناه مرجعیت شیعه و 
روحانیت متعهدی که پیشگام حرکت آنان بودند 
همانند مقام معظم رهب��ری آیت اهلل خامنه ای 
)مدظله العالي( که در آن روزها پیش��گام ترین 
فرد روحانیت مبارز مش��هد مق��دس بودند، به 
مقابله با دشمن می شتافتند و پیام های کوبنده 
و خط دهنده بنیانگذار انق��الب، امام امت را که 
از خارج می رسید و نی��ز اعالمیه ها و بیانیه های 
تهییج کننده و نیروبخش آن مرجع عظیم الشأن 
و مجاهد نستوه ک��ه از این محل صادر می شد و 
سخنرانی های پرشور و تکان دهنده و نیروبخش 
سخنرانان مبارز همانند شهید واالمقام مرحوم 
حجت االس��الم والمسلمی��ن سیدعبدالکری��م 
هاشمی نژاد، حرکت ه��ای هماهنگ و مبارزات 
یکپارچ��ه ای را ب��ه دنب��ال داشت، ت��ا آنجا که 
دژخیمان پهلوی در برابر این بیت و خیابان های 
اط��راف، در چند نوب��ت با حمله ه��ای سبعانه 
به مردم مب��ارز و باایم��ان این شه��ر مقدس و 
گلوله باران بی��ت آن مرجع مجاه��د، عده ای از 
فرزندان مسلمان این سرزمین را شهید و مجروح 

کردند.
روزه��ا از اقامت آیت اهلل العظم��ی شیرازی در 
مشهد مقدس می گذشت و با گذشت هر روز و 
صدور اعالمیه ها، پیام ها و سخنان قاطع و ارزنده 
ایش��ان، موج های تازه ای از حرکت امیدبخش 
مردمی پدید می آمد و کم کم قش��رهای عظیم 
مردم ساک��ت رنج دیده، مهر سک��وت را از لب 
برداشته و جرئ��ت یافتند تا اغل��ب از مظالم و 
جنای��ات و اعم��ال فاشیستی و ض��د اسالمی 
رژیم سخن به می��ان آورن��د و درددل خود را 
بازگو و ب��ه تدبیر و چاره اندیش��ی برخیزند و با 
گردآمدن در اطراف بی��ت مرجع مجاهدشان 
مرحوم آی��ت اهلل العظمی شی��رازی و انسجام 
کامل میان خود، به این معنی بیندیش��ند که 
در مقابل این همه بیدادگری و جنایت، دارای 
تکلیف شرعی هستند و ب��ه این آگاهی دست 
یابند که اگر مسلمانان این سرزمین به وظایف 
خطیر دینی و تکالیف اسالم��ی و انسانی خود 
عمل کنند، نیروی ظال��م را هرچند قدرتمند 
باشد به زانو درخواهن��د آورد. کم کم جو آرام و 
بی تفاوت مشهد به محیطی سرشار از تالش های 
امیدبخش تبدیل ش��د و بیت این فقیه مجاهد 
و آگاه که مرکزی پرتوان و ملجأیی برای حوزه 
علمیه و پایگ��اه تبلور حرکت علم��ی حوزه و 
جوش و خروش فضال و اساتید حوزه بود، پایگاه 
عظیم��ی نیز ب��رای هرگونه تحری��ک انقالبی 
شد و با هدای��ت و تدبیر آن مرج��ع عالیقدر و 
همکاری و حضور مستمر و مؤثر علمای اعالم 
مشهد مقدس همانند حضرات آیات حاج شیخ 
میرزاجوادآق��ا تهران��ی، ح��اج شیخ حسنعلی 
مروارید، حاج شیخ میرزاعلی آقا فلسفی، حاج 
شیخ ابوالحسن شی��رازی )اولی��ن امام جمعه 
مش��هد مق��دس پ��س از پی��روزی انقالب(، 
حاج سیدکاظ��م مرعش��ی، حاج سیدابراهیم 
علم الهدی، حاج سید عزالدین حسینی زنجانی، 
حاج آقا حسین شاه��رودی و روحانیان آگاه و 
مبارز حوزه بود که اجتماعات و تظاهرات عظیم 
م��ردم از این محل شک��ل می گرفت و خروش 
آنان شهر را به لرزه درمی آورد و در همین پایگاه 
مبارزاتی بود ک��ه به وسیله علم��ا و روحانیان 
مبارز و متعهد تصمیمات مه��م انقالبی اتخاذ 
می شد و ب��رای مقابله شدید با رژی��م و عمال 
سرسپرده اش، حرکت های وسیع و همه جانبه 
صورت می گرفت ت��ا اینکه نهایت��اً به پیروزي 

انقالب اسالمي انجامید.

روزه�ا از اقام�ت آي�ت اهلل العظمی 
مق�دس  مش�هد  در  شي�رازی 
می گذش�ت و ب�ا گذشت ه�ر روز و 
صدور اعالميه ه�ا، پيام ها و سخنان 
قاط�ع و ارزن�ده ايش�ان، موج های 
تازه ای از حرکت اميدبخش مردمی 
پدي�د می آم�د و کم کم قش�رهای 
عظي�م م�ردم ساک�ت رنج دي�ده، 
مه�ر سك�وت را از ل�ب برداشته و 
جرئت يافتند ت�ا اغل�ب از مظالم و 
جنايات رژيم سخن ب�ه ميان آورند 
و به تدبير و چاره انديش�ی برخيزند

م�ردم قهرمان پ�رور شه�ر خون و 
شهادت، مش�هد مق�دس در طول 
دوران مب�ارزات بی ام�ان خ�ود در 
پن�اه مرجعي�ت شيع�ه و روحانيت 
متعهدی که پيش�گام حرکت آنان 
بودن�د همانند مقام معظ�م رهبری 
آي�ت اهلل خامن�ه ای )مدظله العالي( 
که در آن روزها پيش�گام ترين فرد 
روحانيت مبارز مشهد مقدس بودند، 
به مقابله ب�ا دشم�ن می شتافتند و 
از  ه�ر روز سنگ�ر شاخصت�ری 
مبارزات انقالبی را فت�ح می کردند


