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آیت اهلل واعظ طبسی)ره(

من هبرتین رسمایه زندگی خودم را نوکری حرضت می دامن.  چه رسمایه ای از این 
هبرت،  چه اندوخته ای برای آن روز که هیچ چیز برای ما مفید نیست، از این هبرت 
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رهبر معظم انقالب: زندگانی آیت اهلل طبسی هیچ گاه رنگ اشرافی
به خود نگرفت/4

شناسنامه
نگاهی به زندگی  آیت اهلل عباس واعظ طبسی)ره(

مرد قیام و خدمت/6
برگی از خاطرات آیت اهلل واعظ طبسی)ره(

احساس تکلیف کردیم /8
دستگیری پس از سخنرانی در محضر امام)ره(/9

نماز شب را فراموش نکنید/10
رئیس دفتر مقام معظم رهبری در گفت و گو با قدس:

آی��ت اهلل واعظ طبس��ی)ره( لحظ��ه ای از خ��ط امام و رهب��ری فاصله 
نگرفت/12

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:
صداقت» دانش« امانت و فداکاری آیت اهلل واعظ طبسی)ره( مثال زدنی 

است/11
والیت فقیه در کالم  آیت اهلل واعظ طبسي )ره(:

نباید رهبري را تنها گذاشت/14
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزي در گفت و گو با قدس:

صالبت و منطق آیت اهلل واعظ طبسی)ره( محور وحدت بود/16

ردای خدمت
مدیریت اسالمی از دی��دگاه آیت اهلل طبسی)ره(/18

علی کریمی،  قائم مقام اسبق آستان قدس رضوی:
مدیریت آیت اهلل واعظ طبسی)ره( کالن و چند وجهی بود/20

قائم مقام پیشین آستان قدس رضوی:
آیت اهلل طبس��ی الگوی مدیریت موفق اس��المی و مای��ه مباهات نظام 

بود/22
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:

فعالیت های آیت اهلل طبسی)ره( با اقدام های 1200 ساله پیش از انقالب  
قابل مقایسه نیست/25

نیم نگاهی به دیدگاه های اقتصادی تولیت فقید آستان قدس رضوی 
آیت اهلل واعظ طبسی)ره(  مردی برای تمام فصول مدیریت/26

استاندار پیشین خراسان رضوی:
آیت اهلل واعظ طبسی)ره(همواره مطیع محض والیت بود/30

مروری بر دیدگاههای فرهنگی آیت اهلل واعظ طبسی)ره(
معرفی اسالم ناب، برترین ثواب است/32

مروری بر خاطرات یاران
فق��رزدای�ی  دغدغه بنیادی آیت اهلل واعظ طبسی)ره( بود/34
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ش��خصیت هایی مانند آیت اهلل واعظ طبس��ی)ره(، در زمان حی��ات خود اغلب با 
عملکرد حوزه های اجرایی منسوب به ایش��ان مورد ارزیابی قرار می گیرند و پس 
از رحلت در مجموعه ای از نکوداش��ت های عاطفی، مصادیقی از ویژگی های بارز 
مدیریتی، علمی، اخالقی و سیاسی آن ها بازگو می شود و پس از گذشت چند سال 

به خاطره ای ماندگار در اذهان و رویدادی در تاریخ بدل می شوند.
آیا وظیفه ما در برابر بزرگانمان در عرصه اندیش��ه و مدیریت تنها همین اس��ت یا 
می توانیم از خورشید فکر آنان تا سال ها مس��یر پیش روی خود را روشن کنیم و 
به ذخایر دانش مدیریتی و فکری خود بیفزاییم و با شناخت صحیح فکر و اندیشه 

ایشان و نقد بی تعصب آن بر سکوی باالتری از دانش قرار گیریم؟
گزارش خدمات و عملکرد حوزه های مسؤولیتی آیت اهلل واعظ طبسی الزم است چرا 
که عدم ارایه گزارش دقیق، بهنگام و اثربخش این تالش ها، در زمان حیات ایش��ان 
موجب ش��ده بود تا شخصیت واالی ایش��ان آنچنان که شایسته و بایسته آن مدیر 
اندیش��مند می باشد  به درستی معرفی نشود و بخش��هایی از جامعه و حتی  برخی 
بزرگان  نگرش واقع بینانه ای از عملکرد و خدمات آستان قدس رضوي نداشته باشند. 
هر چند با عنایت حضرت رضا)علیه السالم( به خادمشان، بدرقه باشکوه و کم نظیر 

مردم و مسؤوالن، نشان قدرشناسی از این خدمتگزار راستین بود.
البته ارزش��مندترین میراث آیت اهلل واعظ طبسی )ره( عملکرد وی نیست، بلکه 
اندیش��ه و فکری است که آن عملکرد را آفریده است و این همان گوهر گرانبهایی 
است که بسیاری از بزرگانمان به رایگان به ما ارزانی داشته اند و ما چقدر ناسپاسانه 

آن را با غفلت از دست داده ایم.
به نظر می رس��د، ضروری ترین اق��دام درباره آیت اهلل واعظ طبس��ی)ره( و دیگر 
اندیش��ه ورزان صاحب س��بک، در گام نخست مستندس��ازی و حفظ آثار و افکار 
آن هاست و در گام دوم ارایه منظومه فکری و سبک عملی این افراد به جامعه علمی 
است تا هم زمینه ش��ناخت و بهره گیری بهتر از آن فراهم شود و هم نقد عالمان، 

غنای آن را افزون سازد.
این مهم، مسؤولیتی بزرگ بر دوش آستان قدس رضوي و مراکز علمی - پژوهشی 
می گذارد و مقدم بر همه مناس��ب اس��ت خاندان فرهیخته آیت اهلل واعظ طبسی 
و بویژه یادگار ارزشمند ایش��ان »حجت االسالم علی واعظ طبسی« این خدمت 

بزرگ را عهده دار شوند.
ان شاء اهلل

تکریم فکر و اندیشه
  رضا خوراکیان

اخالق    و  منش
دکتر والیتی در گفت و گو با قدس:

منزل مس��کونی آیت اهلل طبس��ی)ره( در تمام این سال ها 
تغییر نکرد/36

حجت االسالم راشد یزدی:
مرحوم واعظ طبس��ی)ره( هی��چ گاه به ح��ق التولیه نظر 

نداشت/38
در گفت وگو با حاج علی شمقدری مطرح شد

آیت اهلل طبسی)ره( به آنچه اعتقاد داشت عمل می کرد/40

صدقه   جاریه
موقوفه هایی ماندگار  از آیت اهلل واعظ طبسی)ره( /42

در   سپهر کالم
روایت آن روز .../46

شعر /47
بعد از مرگ من مشخص می شود.../48

گاهی باید رفت/49
به روایت تصویر/51



مصطفی لعل شاطری: آیت اهلل واعظ طبسی تولیت فقید آستان قدس رضوی 
و نماینده ولی فقیه در خراسان، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو 
چه��ار دوره مجلس خب��رگان رهبری پس از یک دوره بیم��اری و یک هفته 
کما، بامداد روز جمعه 14 اسفند 1394 در 81 سالگی به دیار باقی شتافت.

   همسنگر دوران غربت و شدت
 این عالم وارس��ته بر اساس دوستی دیرینه، پیوسته در مالزمت رهبر معظم 
انقالب قرار داشت، چنانکه در فقدان این یار صادق انقالب، حضرت آیت اهلل 

خامنه ای در پیام تسلیتی فرمودند:
ایشان برادری همدل و همزبان برای اینجانب و مریدی َصدیق برای امام راحل 
و خدمتگزاری پایدار و سختکوش برای انقالب بودند. از نخستین طلیعه های 
مبارزات نهضت اسالمی، مشهد مقدس شاهد حضور شجاعانه و اثرگذار این 
روحان��ی محترم در عرصه ه��ای پرخطر و قبول دش��واری های آن بود و این 

حضور صریح و صادقانه تا آخرین روزهای مبارزات ملت ایران ادامه یافت.
پس از انقالب، اعتماد امام بزرگوار به ایش��ان منش��أ کس��ب افتخار تولیت و 
خدمت به آس��تان مب��ارک رض��وی علیه آالف التحیة  والثنا ش��د و خدمات 
بی س��ابقه به این آس��تان مقدس با همت و عزم راس��خ ایشان شکل گرفت و 
امید است توجهات آن حضرت ش��امل حال این خدمتگزار با اخالص گردد. 
موضع انقالبی و وفاداری به آرمان های نظام اسالمی و مجاهدت در این مسیر 
دش��وار که غالباً بدون تظاهر انجام گرفته است، خود فصل دیگری از زندگی 

این روحانی عالیقدر است.
ایش��ان در ادامه از مرحوم آیت اهلل واعظ طبس��ی به عنوان »برادر مهربان و 
همسنگر دوران غربت و شدت« یاد کرده  و از خداوند رحیم پاداش شایسته 

و غفران و رضوان الهی را برای ایشان مسألت می نمایند ]1[.
    انسانی صریح، مؤمن و قاطع

همچنی��ن رهبر معظم انق��الب در دیدار اعضای مجل��س خبرگان رهبری 
با اش��اره به ش��خصیت ممتاز حضرت آیت اهلل واعظ طبس��ی بیان داشتند: 
ایش��ان جزو کس��انی بودند که به معنای واقعی کلم��ه در مجلس خبرگان 
جایگاه خبرگی را حف��ظ کردند و حقیقتاً امتحان خوبی دادند. مرحوم آقای 
طبس��ی )رحمةاهلل علیه( که سوابق مبارزاتی ایش��ان در دوران اختناق، بعد 
هم خدمات ایشان در آستان قدس و در مجموعه  مسایل انقالب، برای اغلب 
افراد شما روشن است؛ منتها یک برجستگی هایی هست که این برجستگی ها 
را نمی ش��ود انس��ان ندیده بگیرد؛ رحمت خدا بر این مرد بزرگ و برادر عزیز 
ما. ایشان در حّس��اس ترین مواقع، جایگاه انقالبی خودش را به طور واضحی 
ظاهر کرد و حفظ کرد و بر آن اصرار ورزید و تصریح کرد. مرحوم آقای طبسی 
در فتنه  سال 88 همه  مالحظات را کنار گذاشت و آمد وسط میدان؛ رفاقت ها 
و رودربایستی ها و مانند این ها را کنار گذاشت؛ مواقع زیادی ما از ایشان این 

حالت را دیدیم؛ انس��ان صریح، مؤمن، قاطع. این ها آن چیزهایی است که در 
حفظ ش��خصّیت افراد و در تاریخ زندگی افراد می ماند؛ در حس��اب الهی هم 

این ها باقی است. 
   تبلیغاتی کذب

اف��زون بر این درباره زندگانی س��اده و به دور از تجمالت ای��ن عالم مجاهد، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای بیان داشته اند: زندگی این مرد مؤمن و بزرگوار در 
طول این دوران مس��ؤولیت، تغییر پیدا نکرد؛ ایشان در همان خانه ای از دنیا 
رفت که ما قبل از انقالب بارها و بارها به آن خانه رفته بودیم؛ در همان خانه و با 
همان اثاث زندگی. آن روزی که ماها نشستن روی مبل را بلد نبودیم، ایشان 
در خانه اش مبل داشت؛ همان مبل 40 سال، 45 سال قبل، امروز هم در خانه  
ایشان اس��ت و از همان ها استفاده می کردند. زندگی خودش را توسعه نداد، 
وضع اشرافی به خود نگرفت. خب این ها در مردم اثر می گذارد؛ با اینکه علیه 
ایش��ان تبلیغات هم زیاد می کردند، لکن دیدید مردم مش��هد چه بدرقه ای 
کردند از این انسان. تشییع جنازه  مرحوم آقای طبسی و نماز بر ایشان، مثل 
بزرگ ترین راهپیمایی هایی بود که در مش��هد انجام گرفته بود که ما دیدیم؛ 
آن صحن باعظمت، مملو از جمعّیت بود و همه هم مردم مشهد -اوقات زواری 
هم نبود که بگوییم زوار آمده بودند؛ نه، مردم مش��هد بودند- آمدند قدردانی 

کردند؛ قدرشناسی کردند. رحمت خدا بر این فقیِد عزیز ما ]2[.
   خدمتگزاری با اخالص

 همچنین رهبر معظم انقالب در اجتماع زائ��ران و مجاوران حرم رضوی در 
لحظات تحویل س��ال جدید ضمن بیان ویژگی های ب��ی مانند این مجاهد 
یگانه فرمودند: تنها کمبودی که امسال در این سفر و در این جلسه احساس 
می کنیم، فقدان برادر عزیزمان جناب آقای طبس��ی، عالم مجاهد و مبارز و 
خدمتگزاِر با اخالص این بارگاه مقّدس اس��ت. وجود ایشان وجود مغتنمی 
بود؛ جزو س��ابقین انقالب محس��وب می شدند و فقدان ایش��ان برای همه  
کسانی که ایشان را می شناختند، به معنای حقیقی کلمه یک ضایعه  بزرگ 
اس��ت. از خداوند متعال می خواهیم که روح مطّهر ایش��ان را در سایه  الطاف 
حضرت اباالحسن الّرضا )سالم اهلل علیه( قرار بدهد و از رحمت و مغفرت خود 

برخوردار کند ]3[.

   پی نوشت ها:
1- پیام تسلیت در پی درگذشت آیت اهلل واعظ طبسی، مورخه 1394/12/14.

2- س��خنان رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، 
مورخه 1394/12/20.

3- س��خنان رهبر معظم انقالب در اجتماع زائ��ران و مجاوران حرم رضوی، 
مورخه 1395/1/1.

رهبر معظم انقالب:

زندگانی آیت اهلل طبسی 
هیچ گاه رنگ اشرافی
به خود نگرفت
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 شناسنامه



آیت اهلل عباس واعظ طبس��ی در بهم��ن 1314 در خانواده ای 
روحانی دیده به جهان گش��ود. مادرش، زنی متقی و پرهیزکار 
بود و پدرش، حاج شیخ غالمرضا واعظ طبسی از مشهورترین 
واعظان عصر و مبلغان اسالمی آن دوره بود که آوازه منبرهای 

پرشورش در سراسر جهان تشیع پیچیده بود.
 این خطیب توانا یک سال بعد از تولد فرزند، در راه سفر به تهران 
به قصد برپایی منابر افش��اگرانه علیه حکومت تازه تأس��یس 
رضاخانی، دار فانی را وداع گفت، به گونه ای که به گواه بسیاری 

از علمای آن روزگار، او را به شهادت رساندند. 
آیت اهلل واعظ طبس��ی تحصیل را در مش��هد آغاز و تا س��طح 
دبیرستان در مدارس جدید ادامه داد، اما شور و اشتیاق تحصیل 
علوم دینی و عالقه به دروس حوزوی باعث شد که با وجود کسب 
موفقیت های فراوان، به ح��وزه روی آورد. وی در حوزه علمیه 
مش��هد از محضر اس��تادانی همچون مرحوم ادیب نیشابوری 
)ادیب ثانی(، حاج آقا مدرس یزدی، حاج شیخ مجتبی قزوینی، 
حاج شیخ هاشم قزوینی و مراجع عالی قدری همچون آیت اهلل 

میالنی کسب فیض کرد. 
آیت اهلل واعظ طبسی در مصاحبه ای که از او در سال 1362 در 
مجله پیام انقالب چاپ ش��ده است، به خاطرات خود از محضر 
درس ادیب نیشابوری اشاره می کند و می گوید: »یادم می آید 
که ماه مبارک رمضان مصادف با تابس��تان ب��ود، بعد از ظهر ها 
مثل باران عرق می ریختیم و به تنها چیزی که فکر نمی کردیم، 
گرمای هوا بود. توجهمان به درس ب��ود. مجذوب گفتار ادیب 
بودیم و ایش��ان در هر زمینه ای که شروع به تدریس می نمود، 
ما را عالقه مند به همان رش��ته می کرد. گاهی اوقات که بحث 
می کرد و برداشت های جالبی از بعضی مراجع و فقهای بزرگ 
اس��الم و ش��خصیت های بزرگ علمی به ما معرفی می کرد، ما 

بیشتر نسبت به درس خواندن مشتاق می شدیم. «
   شروعی برای مبارزه 

س��ال 1330 در زندگ��ی آیت اهلل واعظ طبس��ی اتفاق مهمی 

افتاد، اتفاقی که مسیر زندگی او را تغییر داد. در این سال شهید 
س��یدمجتبی نواب صفوی در سفری که به مش��هد داشت، با 
سخنان پر شور خود در مدرس��ه علمیه نواب، شور و شوقی نو 
در دل طالب جوان ایجاد کرد و این سرآغازی بود برای سال ها 

مبارزه با ظلم و استبداد. 
آیت اهلل واعظ طبس��ی می گوید: »مبارزه علن��ی بنده وجمع 
دوستان تقریباً از سال 1335 شروع شد در آن موقع برادرمان 
جناب آقای خامنه ای)رهبر معظم انقالب( در مشهد تشریف 
نداشتند و شهید هاشمی نژاد هم در قم بودند، بنا بر این در آن 
زمان من تنها بودم و خیلی سخت می گذشت، به جهت آنکه در 
حوزه هم افکار خاص ضد مبارزه حاکم بود. بعدها با پیوستن این 
دو بزرگوار، محور واحدی را در خراسان تشکیل دادیم. دراوایل 
نشست هایمان از هم جدا بود، اما بعد تصمیم گرفتیم مرکزیتی 

داشته باشیم و دوستان مشترک به آنجا مراجعه کنند.«
آیت اهلل واعظ طبسی نخستین بار در سال 1339 هنگامی که 
در سرای محمدیه درباره عدل زمامداران صحبت می کرد، مورد 
اعتراض ساواک قرار گرفت و با تعطیلی جلسات سخنرانی اش، 
ممنوع المنبر ش��د و این ممنوعیت البت��ه بیش از هفت ماه به 
طول نینجامید و با فشار اقشار گوناگون مردم شکسته شد. در 
همین سال دومین اتفاق مهم در زندگی آیت اهلل واعظ طبسی 
رخ داد. او در همین س��ال با بنیانگذار نهضت اس��المی، مرجع 
عظیم الشأن، حضرت امام خمینی)ره( آشنا شد و این آشنایی 

زمینه یک عمر عشق و دلدادگی را فراهم آورد. 
س��ال 1341 پس از برگزاری رفراندوم فرمایش��ی محمدرضا 
پهل��وی و به دنبال ایراد چند س��خنرانی علیه ای��ن رفراندوم، 

آیت اهلل واعظ طبسی دستگیر و به تهران انتقال داده شد. 
چند ماه بعد از قیام پانزده خرداد به عنوان نماینده حوزه علمیه 
مشهد به محضر حضرت امام خمینی)ره( رسید و به پیشنهاد 
ایشان در مجلسی با حضور علما و طالب حوزه علمیه قم به ایراد 
سخن پرداخت و ابعاد گوناگون قیام پانزده خرداد را تشریح کرد. 

نگاهی به زندگی  آیت اهلل عباس واعظ طبسی)ره(

مرد قیام و خدمت
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به دنبال این س��خنرانی در قم، دستگیر و به زندان قزل قلعه 
تهران منتقل می شود. 

آی��ت اهلل واعظ طبس��ی س��ال 1344 پس از یک سلس��له 
سخنرانی در رفسنجان بار دیگر ممنوع المنبر شد. او در این 
س��ال ها با دیگر یاران انقالب همچون ش��هید باهنر ، شهید 
مطهری و شهید بهش��تی  آشنا شد و در سایه راهنمایی های 
امام خمینی)ره( ب��ه همراه دیگر روحانیان مبارز، کوش��ید 
زمینه شکل گیری تحولی اساس��ی در قالب انقالب اسالمی 

را فراهم کند.
   پس از پیروزی انقالب اسالمی 

با پیروزی نهضت اسالمی در بهمن 1357، امام خمینی)ره( 
که نسبت به دستگاه مقدس امام رضا)علیه السالم( حساسیتی 
فوق العاده داشتند، در نخستین احکامی که صادر فرمودند، 
سرپرستی آستان مقدس و ملکوتی ثامن الحجج)علیه السالم( 
را به آیت اهلل واعظ طبس��ی سپرده و دو س��ال بعد با توجه به 
سوابق وکارنامه درخشان ایش��ان در مدت زمان سرپرستی 
و تالش��های صورت گرفته، حضرت آیت اهلل واعظ طبسی را 
طی حکمی درمورخ 15 فروردین ماه 1359 به سمت تولیت 
آستان قدس رضوی منصوب کردند. پس از رحلت آن بزرگوار، 
این حکم از س��وی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، رهبر 

معظم انقالب اسالمی و ولی امر امت اسالم تأیید شد.

   حکم رهبر کبیر انقالب اسالمی)ره( بدین شرح بود:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای مسلتطاب حجت االسلالم عباس واعظ 
طبسی دامت افاضاته 

نظر به س��ابقه ای که جناب عالی در اداره امور آستان مقدس 
حضرت ثامن االئمه صلوات اهلل و س��المه علی��ه و علی آبائه 
الطاهرین داری��د و اعتمادی که در این ب��اره به جناب عالی 
می باشد، به سمت تولیت آن آستانه مقدسه منصوب می شوید 
تا با کم��ال جدیت و به طور دقی��ق از متعلقات آنجا خصوصاً 
کتابخانه و خزینه ومحتویات ضریح مقدس و موقوفات و سایر 
متعلقات آن آس��تان مقدس محافظت کامل را بفرمایید و از 
حیف ومیل و ضیاع اموال جلوگیری نمایید و حضرات خدام 
محترم با جناب عالی در این امر الزم تشریک مساعی خواهند 
نمود و آنچه الزم به تذکر اس��ت این مطلب می باشد که هیچ 
یک از نهادهای جمهوری اس��المی مانند جهاد س��ازندگی 
وهمچنین وزارت ارشاد ملی و یا اشخاص عادی حق دخالت 
در موقوفات و س��ایر متعلقات آستان قدس را ندارد. از خدای 

تعالی موفقیت را در انجام وظایف الهی مسألت دارم.
والسلالم علیکلم ورحمله اهلل وبرکاتله، 18 جمادی 
االولی 1400، 15 فروردین ماه 1359، روح اهلل الموسی 

الخمینی

آیت اهلل واعظ طبس��ی همچنین به افتخ��ار نمایندگی ولی 
فقیه در استان خراس��ان نایل شد. وی همچنین از نخستین 
پایه گذاران کمیته انقالب اسالمی و نیز سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی در استان خراسان است. 
عالوه بر این، آیت اهلل واعظ طبسی در مجلس خبرگان قانون 
اساسی به نمایندگی از استان خراسان حضور یافته و پس از 

آن در هر سه دوره مجلس خبرگان رهبری نیز حاضر شد. 
آیت اهلل واعظ طبس��ی در س��ال 1375 به حکم مقام معظم 

رهبری ب��ه عضویت مجمع تش��خیص مصلح��ت درآمد تا 
همچنان درخدمت نظام مقدس اسالمی و اهداف واالی آن 
باشد. این عضویت در سال 1379 تجدید شد. آیت اهلل واعظ 
طبس��ی عالوه بر دارا بودن افتخار خدمتگ��زاری  در بارگاه 
منور رضوی، عضوی��ت در مجلس خبرگان رهبری و مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام، مدیریت عال��ی حوزه های علمیه 

خراسان را نیز بر عهده داشت.

   وداع با خادم خورشید
س��رانجام پس از س��ال ها خدمت بی دریغ در آستان نورانی 
حضرت رضا)علیه السالم( آیت اهلل واعظ طبسی، یار دیرین 
امام خمین��ی)ره( و رهبر معظم انقالب و مجاهد خس��تگی 
ناپذیر انقالب اس��المی در 14 اس��فندماه 1394 دار فانی را 

وداع گفت و به دیدار معبود شتافت.
حضرت آیت اهلل واعظ طبس��ی ظهر روز جمعه هفت اسفند، 
پس از حضور در شعبه اخذ رأی مستقر در صحن آزادی حرم 
مطهر رضوی و ش��رکت در انتخابات پنجمین دوره مجلس 
خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسالمی، در 
منزل دچار مشکالت تنفسی شده و در پی آن به بیمارستان 
امام رضا)علیه السالم( منتقل ش��د. این عالم ربانی سرانجام 
پس از 80 سال عمر بابرکت در سحرگاه جمعه 14 اسفندماه 

1394 دار فانی را وداع گفت.  
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احساس تکلیف کردیم 

ملیکا درودی: بیان خاطرات بزرگان انقالب 
بخوبی می تواند نشلان دهنده اوضاع حاکم 
بر کشلور در پیلش از انقالب باشلد. در زیر 
چند خاطلره از آیت اهلل واعظ طبسلی)ره( 
که مبارزات خود را از سلال های 1335 آغاز 
کرد، از زبان خود آن مرحوم تقدیم می شود.

   ممنوعیت سخنرانی در پیش از انقالب
در سال 1339 به مجلس��ی در سرای محمدیه در بازار 
منبر می رفتم. عنوان بحث ما »عدل زمامداران« بود. از 
همان ش��ب اول تا شب نهم که جلسه را تعطیل کردند، 
مجلس همیشه محصور به نیروهای ساواک و دستگاه 
اطالعاتی بود. ش��ب هشتم بنده را به دستگاه اطالعات 
احضار کردن��د. قرار بود، ما را تبعی��د کنند. یک عده از 
بزرگان از طبقه مطرح مشهد تماس گرفتند که اگر این 
کار بش��ود، قطعاً اوضاع به هم می ریزد. لذا آن شب ما را 
نگه نداشتند. آن موقع شخصی به نام تیمسار برخوردار 
رئیس شهربانی های اس��تان خراسان بود. آن شب من 
را آزاد کردند و ما آمدیم برای س��خنرانی، قبل از اینکه 
من برسم، معلوم شد که وضع جلسه خیلی شلوغ بوده. 
این جور گفته شد، عیال ما- که تازه سال اول ازدواج ما 
بود- می گفت ما در بالکن که نشسته بودیم، یک خانمی 
روسری خود را برداش��ت ]و[ در بین مردان انداخت و 
گفت، شما مرد نیس��تید، باید روسری سرتان کنید، به 
خاطر اینکه فالنی را گرفته اند و شما نشسته اید و همین 
اقدام موجب شد که این مس��أله پیش بیاید و سرانجام 
مقاومت دس��تگاه اطالعاتی شاه شکست. هرچند شب 
بعد باالخره ریختند و اطراف و اکناف را محاصره کردند 
]و[ جلسه را تعطیل کردند. بعد هم سخنرانی های ما در 
سراسر کشور تعطیل ]و[ ممنوع شد. بعد از مدتی باز با 

صحبتی که بعضی داشتند، برگشتیم.)1(

   احساس تکلیف کردیم
واقعا ما نمی دانیم کجا هستیم و چه خبر است. دوستان 
من! برادران من! استادان محترم!... خواهران، برادران! 
ق��در بدانید نمی دانی��م هنوز در چه فضایی هس��تیم. 
نمی دانیم امام ما و رهبر ما و ملت ما چه پدیده استثنایی 
ایجاد کرده اند و چه تحول بزرگی را در فضای مادی دنیا 

آفریدند. من دو تا خاطره عرض بکنم.
ما خان��ه ای در کوچه آب میرزا اجاره کرده بودیم و آنجا 
می نشس��تیم که س��اواک فردی به نام حج��ازی را به 
عن��وان نماینده تعیین کرده بود. حاال اس��م واقعی اش 
بود یا مس��تعار، نمی دانم س��خنرانی من هم در سراسر 
کشور ممنوع ش��ده بود و مشغول تدریس بودم. رئیس 
ساواک خراس��ان س��رتیپ بهرامی بود. به دنبال چند 
روزی که بازداش��ت بودم، احضار کردند اتاق سرتیپ. 
بعد از مقدمه چینی گفت، ما منبر تو را تعطیل کردیم، 
درس تو را هم تعطیل می کنیم. فکر کردی که با درس 
می شود جای منبر را گرفت؟ گفتم، من احساس تکلیف 
می کردم که سخنرانی کنم، ولی نگذاشتید و تکلیف ما 
را برداش��تید. االن هم که تدریس می کنم، باز احساس 

تکلیف می کنم. اگر نگذاشتید، تکلیف من ساقط است. اما در هر حال در هر حوزه ای و در هر مسؤولیتی 
ما وظیفه خودمان را انجام می دهیم.

س��اواک ظاهراً از طرف پاکروان، رئیس سازمان امنیت کل کش��ور، حجازی را فرستاده بود مشهد، 
حجازی مأموریت داش��ت با چند نف��ر از جمله حقیر مالقات بکند. ی��ک روز در منزل بودیم، دیدیم 
در می زنند. در را باز کردیم، یک عده به همراه حجازی بدون اینکه ما تعارفی بکنیم، وارد ش��دند. در 
صحبت ه��ای او هم تهدید بود و ه��م تطمیع. مثاًل یکی از حرف هایش این بود که فالنی ما متأس��ف 
هستیم، شما علی رغم موقعیت اجتماعی کذایی  که دارید، تلفن ندارید. خانه ندارید. االن اگر بخواهم 
بگویم به او چه گفتم و صحبت ما به کجا انجامید، مثنوی هفتاد من کاغذ می ش��ود. پیش��نهاد او این 
بود که ما هرگز از شما نمی خواهیم با ما باشید که نخواهید بود! اما می خواهیم مطمئن هم باشیم که 
خطری از ناحیه ش��ما رژیم را تهدید نمی کند. این تعبیر را کرد. گفت، ببینید این گروه های سیاسی 
که در کشور فعالیت می کنند، اسم هم برد که من نمی خواهم بگویم حتی اسم رهبرانشان را هم برد، 
گفت هم به نعل می زنند هم به میخ، بنابراین ش��ما فعالیت سیاس��ی خودتان را بکنید. اما آن جوری 

که ما می گوییم!
به او گفتم آقای حجازی ما منادی دین و منادی اسالم هستیم، بحث تلفن و منزل کودکانه و بچگانه 
اس��ت، زن و فرزندان من از این زندگی که دارند، لذت روح��ی می برند. توی حرف هایش این بود که 
اگر مطمئن بشویم هم سخنرانی هایت در سراسر کشور آزاد می شود و هم آقای طبسی صاحب خانه 
و تلفن می ش��ود! گفتم اما ش��ما بدان که بنده اهل به نعل و میخ زدن نیس��تم. ما تکلیفمان را انجام 
می دهیم، بالفاصله این چهره ای که قبال متبس��م بود، مانند یک عقرب، یک جانور آنجا را ترک کرد. 

این بود شرایط کشور در آن روزها.
آقای شیخ عبدالکریم عبید از شخصیت های برجس��ته حزب اهلل که حداقل حدود 11-10 سال در 
زندان های اس��راییل به سر برده بود، آمد مشهد و من ایشان را زیارت کردم، خاطراتی می گفت، از آن 
زندان، گفت تنها چیزی که اسراییلی ها رویش بسیار حساسیت نشان می دادند، رهبری و امامت ایران 
اس��المی است؛ صریحاً می گفتند ایران است که یک چنین تحولی و یک چنین گرایش به معنویت و 

دینداری را در دنیا ایجاد کرده است.)2(

   در یک انقالب پول تقسیم نمی کنند 
در نشس��تی که ما داش��تیم در تهران قبل از پیروزی انقالب که در آن جلسه آقای بهشتی بود و شهید 
باهنر و جمعی از عناصر فکری و فرهنگی، آیت اهلل بهشتی جمع را مورد خطاب قرار داد. ایشان فرمودند، 
دوستان دقت می کنید! دوستان برای چه دور هم گرد آمده ایم؟ برای اصالح و رفرم یا برای انقالب که اگر 

نشسته ایم برای زمینه سازی یک انقالب و یک تحول عظیم فرهنگی، پس آماده باشید برای شهادت.
در یک انقالب پست و ریاست و پول تقس��یم نمی کنند، در یک انقالب موقعیت سیاسی و اجتماعی 
به کس��ی نمی دهند، بلکه موقعیت های سیاس��ی و موقعیت های اجتماعی را انقالب گاهی می گیرد 
و باید داد. یک نفر جان می دهد، عده ای باید آبرو بدهند، اعتبار بدهند، حیثیت خودش��ان را بگذارند 

برای انقالب.)3(
پی نوشت ها:

2- 85/9/8 - دیدار با ائمه جماعات و فرماندهان بسیج 1- 85/9/19- دیدار با بانوان استان 
3-77/11/17- دیدار با فرهنگیان

برگی از خاطرات آیت اهلل واعظ طبسی)ره(
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دستگیری پس از سخنرانی در محضر امام)ره(
یک��ی از ویژگی های آیت اهلل واعظ طبس��ی، همپایی 
ایش��ان در دوران به ثمر رساندن انقالب در کنار رهبر 
کبیر انقالب بوده است، ایشان در یکی از خاطرات خود 

نقل می کند:
 بعد از آنکه امام )ره( از حصر آزاد شدند، بنده به عنوان 
نماینده حوزه علمیه مشهد همراه با عده اي از استادان 
خدمت امام رفتیم تا ع��رض ارادت نماییم. من در آن 
جلس��ه خطاب به حضرت ام��ام)ره( گفتم، با توجه به 
اینک��ه جنابعالی روز 15 خرداد بازداش��ت بودید، اگر 
اجازه بدهید من گ��زارش کوتاهی از آن روز بدهم که 
چه اتفاقاتی افتاد و مردم چه کردند. من وقتی گزارش 
می دادم، امام)ره( بشدت اشک می ریخت و بدن ایشان 
تکان می خورد. امامی که در شهادت آقامصطفی، آن 

فرزند ممتاز و برجسته اش اشک نریخت، اما آنجا... .
بعد گفتم که م��ا آمده ایم برای عرض س��الم و بیعت 
مجدد ب��ا جنابعالی و برای اینکه مراتب ایمان و اعتقاد 
خودم را به نهضتی که ش��ما آغاز کردید، نشان بدهم. 
می خواهم عرض کنم که بهره من از زندگی، تنها یک 
فرزند اس��ت که آم��اده ام این فرزند را ه��م در راه این 
انقالب، تقدیم اس��الم کنم. صحبت م��ن در آنجا 35 
دقیقه طول کشید. از آنجا که آمدیم، مشخص بود که 
تحت تعقیبیم. خیلی اصرار بود که برای سخنرانی به 
منزل چند تن دیگر از علما برویم، اما من گفتم نه، من 
منحصراً برای ام��ام)ره( آمدم. هنگام مراجعت، من را 
دستگیر و برای دومین بار به قزل  قلعه منتقل کردند. 
مدیر اجرایی و اداره کنن��ده آن، مردی عجیب بود، او 
با هر زندانی ای که زیردس��ت بازجو، اعتراف می کرد، 
خیلی خشن بود و برعکس به کسی که مقاومت می کرد 

و حرفی نمی زد، احترام می گذاشت.
س��لولی که مقابل آن، فضای عمومی قزل قلعه بود، به 
من دادند. صبح که رفتم برای وضو گرفتن، دیدم فردی 
در حال وضو گرفتن اس��ت. این آقا، ش��یخ علی اصغر 
مروارید را ندیده بودم، ولی از نشانه  هایی که از ایشان 
شنیده بودم، او را ش��ناختم. در آنجا آقای مروارید به 
من گفت، امام درباره ش��ما پیام��ی داده که قباًل برای 
هیچکس این کار را نکرده اس��ت. ایش��ان خطاب به 
س��اواک گفته اند، شما میهمان من را گرفتید، پس در 

حقیقت خود من را گرفتید.

   منزلی که در آن سوگند مقدس جاری شد
سه عنصر کلیدی که رهبری نهضت مردم مشهد را در 
دوران ستمش��اهی بردوش داشتند، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، آیت اهلل واعظ طبسی و شهید هاشمی نژاد 
بودند. آیت اهلل واعظ طبس��ی در خاط��رات خود نقل 

می کند:
 ما در مشهد س��ه نفر بودیم که در حقیقت یک فرد را 
تشکیل مي دادیم. در اوایل نشست ها و جلسه هایمان 
از هم جدا بود، اما بعداً تصمیم گرفتیم که یک مرکزیتي 

داشته باشیم و دوستان مشترک هم به آنجا مراجعه کنند. من این بحث را مطرح کردم 
که برای اینکه انگیزه ما صددرصد خالص باش��د و دنبال هیچ چیز جز مسایل مربوط به 
مبارزات نباش��یم، خوب است یک س��وگندی یاد بکنیم که این سوگند کاماًل تعهدآور 
باش��د. اولین بار این س��وگند بین من و آیت اهلل خامنه ای بود. ما سوگند یاد کردیم که 
در این قسم قصد انشا داشته باشیم و متعلق س��وگندمان هم این بود که برای تشکیل 

حکومت اسالمی و مرجعیت امام خمینی )ره( تالش کنیم.
در خانه من مذاکره ای ش��د بین من و »آقا«، مبنی بر اینکه با جناب آقای هاشمی نژاد 
صحبت کنیم. ما نظراتی درباره روش سیاس��ی ایشان داش��تیم که قرار شد، به ایشان 
منتقل کنیم و به دنبال آن، ایشان هم در سوگند ما وارد بشوند. همین اتفاق هم افتاد و 
شهید هاشمی نژاد هم با ما هم قسم شدند. ما برخوردهایمان به نحوي بود که هریک از 
برادران قبل از آنکه براي حیثیت انساني و اسالمي خود ارزش قایل شود، براي دیگري 
ارزش و احترام قایل مي ش��دیم. امکان نداشت، ما س��ه نفر نسبت به هم کوچک ترین 
کدورتي در دل راه بدهیم و بهترین تعبیر همین اس��ت که بگویم ما سه نفر یکي بودیم. 
لذا مي توانستیم محور حرکت براي طلبه ها و حوزه و... باشیم. یک راه برویم و یک هدف 
را دنبال کنیم و دنباله رو امام باشیم و بتوانیم از رهبري امام به عنوان رهبر و مرجع بزرگ 

آشنا با فقه و ارزش هاي اسالمي و واقف بر بینش هاي صحیح اسالمي استفاده کنیم.
آن روزها واقعاً برای تش��کیل حکومت اسالمی و مرجعیت امام)رحمه اهلل علیه( تالش 
می کردیم. من بعدها بعد از درس رس��ائلم معموالً به حرم مش��رف می شدم. خطاب به 
حضرت رضا)علیه السالم( عرض کردم که من االن برای سفر حج، استطاعت مالی ندارم. 
تقاضای من از شما این است که آن روزی مش��رف بشوم که در ایران حکومت اسالمی 
تشکیل شده باشد. همین طور هم شد و سال61 عازم این سفر معنوی شدیم. بنابراین 
مهم ترین خاطره این خانه عالوه بر همه اتفاقات کوچک و بزرگ، همان پنجش��نبه ای 

بود که این قسم در اینجا منعقد شد.

    ورود امام به میهن
روز دوازدهم بهمن را که امام به میهن بازگشت، به خاطر دارم. در آن روز نه تنها فضای 
ایران، بلکه فضای جهان بسیار ملتهب بود و بسیاری از رجال سیاسی غربی و بخصوص 
آمریکایی ها، به دنبال روزنه فراری از این وضعی��ت بودند، اما امام همه راه ها را به روی 

متفکران سیاسی آن روز بست.
بنده هم قبل از ورود امام به میهن، در تهران به س��ر می بردم. بسیاری از دوستان در آن 
روزها نگران بودند؛ زیرا راه های هوایی بسته بود و نیروهای انتظامی و مسلح وابسته به 
رژیم طاغوت، اجازه هیچ پروازی را با اعالم رسمی برای ورود امام به کشور نمی دادند. از 
طرفی دیگر، بسیاری از مبارزان سیاسی و انقالبی، معتقد بودند که تحت هیچ شرایطی 
امکان سرنگونی حکومت شاه نیست. لذا پیش��نهاد دادند که شاه، سلطنت و حکومت 
خود را به عنوان یک مقام تش��ریفاتی ادامه دهد و در امور اجرایی دخالتی نکند. عده ای 
داشتند، به این سمت قدم بر می داشتند، اما امام خمینی در کمال شجاعت این پیشنهاد 

را نپذیرفتند و در کنار ملت ماندند و این انقالب را به پیروزی رساندند.

   آینده نگری امام
هنگامی که حضرت امام، مردم را در مدرسه علوی مورد تفقد خویش قرار می دادند، بنده 
به خدمت ایشان رفتم. بعد از اینکه امام مرا مورد عنایت قرار دادند، به ایشان عرض کردم 
که بنده در خدمت ش��ما باشم یا به مشهد بروم؟ ایشان با یک دنیا اعتماد و اطمینان و با 
شادابی و نش��اطی که در حد یک جوان بیست ساله بود، فرمودند: شما به مشهد بروید 
و آماده باشید که بزودی من دولت را مشخص خواهم کرد. بهتر است که شما به مشهد 

بروید تا با همفکری برای آینده برنامه ریزی کنیم و به پیش برویم.
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نماز شب را فراموش نکنید

مرحوم واعظ طبس��ی، در یکی از مراس��م آغازین 
س��ال تحصیلی ح��وزه علمیه خراس��ان رضوی، 
تأکید فراوانی ب��ر اقامه نماز اول وقت داش��تند و 
خاطره زیبایی را برای طالب جوان تعریف کردند 
که بسیار خواندنی اس��ت. این خاطره جذاب را از 

زبان خود ایشان بخوانید:
دوره ای از تحصیل بنده در زمان طلبگی، در مدرسه 
نواب گذش��ت و افتخار زیارت رهبر معظم انقالب 
را در این مدرس��ه داش��تم. در آن زمان، بخشی از 
طالب، شب را در مدرسه اقامت می کردند، اما من 

جزو طلبه های شب خواب مدرسه نبودم. 
گاهی می شنیدم که اندکی از طلبه ها، در سحرگاه 
به هنگام نواختن نقاره خانه با عجله از خواب بیدار 
می ش��وند، وضو می گیرن��د و نماز صب��ح خود را 
می خوانند. بعضی از کس��به خیابان نادری آن روز 
و خیابان شیرازی امروز که اهل تهجد و نماز شب 
بودند، نق��ل می کردند که طلبه نباید در آس��تانه 
طلوع خورشید، مقدمات نماز صبح را فراهم کند.

این نقل ه��ا و صحبت ها روزی ب��ه گوش مرحوم 
حاج هاشم قزوینی)یکی از استادان ما( رسید که از 
ابهت و جذبه خاصی برخوردار بودند. ایشان وقتی 
علت این کار را از برخی طلبه ها می پرسیدند، آن ها 
در جواب می گفتند که خدای متعال اجازه فرموده 

که تا قبل از طلوع آفتاب، می توان نماز خواند.
روزی ای��ن عالم فرهیخت��ه در کالس درس خود 
گفتن��د: آقایان ط��الب بدانند که بد اس��ت یک 
بازاری اهل تهجد و نماز شب باشد، اما طلبه ای که 
مسیر اجتهاد را دنبال می کند و قرار است در آینده 
هدایت جامعه را به سوی اسالم بر عهده بگیرد، قبل 

از طلوع آفتاب نماز بخواند.
ش��یخ قزوینی، بعد از ایراد این س��خنان، قدری از 
فضیلت های نماز ش��ب گفتند و چندین روایت و 
حدیث نقل کردند و طالب، چنان منقلب شدند که 
گریستند و جلسه درس، به جلسه گریه تبدیل شد.

   حجاب خانم نخست وزیر!
مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی، در یکی از دیدارهای 
خود با مدی��ران فرودگاه هاش��می نژاد مش��هد، 
خاط��ره ای خواندنی از س��فر نخس��ت وزیر فقید 
پاکس��تان بازگو کرده اند که در ادامه  از زبان خود 

ایشان آمده است:
زمانی که خانم »بوتو« نخست وزیر وقت پاکستان 
بود، به مشهد آمد و درخواست مالقات با اینجانب 
را مطرح کرد. آن زمان، دکت��ر والیتی، وزیر امور 

خارجه کشور بودند. ایشان با بنده تماس گرفتند و توصیه کردند که حتماً این مالقات ترتیب 
داده ش��ود. من به ایشان گفتم: آقای دکتر! اینجانب طلبه حوزه هستم. در صورتی ایشان را 
می پذیرم که پوشش اسالمی را رعایت کرده باشند. دکتر والیتی نیز در پاسخ به بنده گفت: 
حق با شماست. من از شما در خواست می کنم که چند نفر را به فرودگاه بفرستید. اگر ایشان 
پوش��ش اس��المی را رعایت کرده بود، او را به حضور بپذیرید و اگر اینگونه نبود، هر طور که 

صالح دانستید، عمل کنید.
در فرودگاه مشهد اما وضع ظاهری نخست وزیر پاکستان با همه جا تفاوت داشت. استاندار 
وق��ت نیز حجاب و پوش��ش وی را تأیید کرد و ایش��ان را به نزد ما فرس��تاد. خانم بوتو خود 
درخواس��ت چادر مش��کی کرد و با چادر مش��کی با ما مالقات کرد و روی خود را هم محکم 
گرفته بود و در طول حضور خود در ایران، به حجاب اسالمی خود بسیار پایبند بود. بله! این 
است، قدرت نظام اسالمی که همگان را به پذیرفتن قوانین خود وا می دارد و همگان با روی 

گشاده، این قوانین و اصول را می پذیرند.

   خادم افتخاری
مرحوم آیت اهلل واعظ طبس��ی در یکی از دیدارها با فرمانده��ان و کارکنان نیروی انتظامی 
خراسان رضوی، خاطره ای بیان می کنند که در نوع خود بسیار شنیدنی بوده و نشان می دهد 

که خداوند مهربان، هیچ یک از اعمال بندگان خود را بدون پاسخ نمی گذارد:
»ما در همین زندانی که امروزه در اختیار نیروی انتظامی خراس��ان رضوی است و آن روزها 
در اختیار دیگران بود، به همراه شهید هاشمی نژاد زندانی بودیم. در زمان اسارت، نامه ای را  
از زندان رد کردم و به همین سبب به همراه شهید هاشمی نژاد، هر دو به سلول های انفرادی 
فرس��تاده شدیم و به بند یک زندان رفتیم. در این بند، شخصی بود، به نام استوار خانی که از 
هم��ان ابتدا، راه ارتباط و محبت را با ما باز کرد؛ البته قاعده ما هم این بود که ابتدا با یک نگاه 

بی اعتمادانه سخنان او را گوش می دادیم. 
دفعاتی به همین منوال گذشت و استوار خانی، آن قدر از امام خمینی)ره( و آیت اهلل میالنی 
و آیات قرآن برای ما صحبت کرد تا س��رانجام اعتماد ما جلب شد. کم کم این اعتماد آن قدر 
ریشه دوانید که استوار خانی، پیام های ما را از زندان به بیرون منتقل می کرد و صحبت های 

بیرون را برای ما می آورد.
روزی این ف��رد نزد ما آمد و گفت: حاج آقا، تا یک س��اعت دیگر پلی��س می ریزد تا مدارک 
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احتمالی زندانی ها را  گرفته و بعد به حساب زندانی ها برسند. 
من و دوستم جلوی سلول ش��ما و آقای هاشمی نژاد می آییم. 

شما هم هر مدرکی دارید، محو کنید و از بین ببرید. 
درست رأس ساعت پلیس آمد و با چوب و باتوم های عجیب و 
غریب و همانند ش��مر بن ذی الجوشن به جان زندانی ها افتاد. 
در این لحظه هم استوار خانی به همراه دوستش به مانند شیر 
جلوی سلول ما ایستادند و به پلیس ها اشاره کردند که مدرکی 

در سلول ما موجود نیست.
این ماجرا تمام شد و ما هم از زندان آزاد شدیم و  چند سال هم 
از پیروزی ش��کوهمند انقالب اسالمی گذشت. با خودم گفتم 
که من به این شخص مدیونم و هر کاری هم که انجام دهم، باز 
هم پاداش عمل او نمی ش��ود. عمل ایشان واقعاً مصداق بارزی 
از فداکاری بود و ممکن بود که این کار، به قیمت جان ایش��ان 
تمام ش��ود. در هر صورت بنده اولین کاری که کردم، ایشان را 
به اداره مرکزی آستان قدس رضوی منتقل کردم و  یک حکم 
خادمی افتخاری را هم به ایشان دادم. ایشان همچنان در حال 
خدمت هستند و بنده اطمینان دارم که خداوند متعال پاداشی 

متناسب به وی خواهد داد.

   مشورت با استاد برای ملبس شدن به لباس روحانیت
مرحوم شیخ هاشم قزوینی یکی از اس��تادان عالیقدر مرحوم 
آیت اهلل واعظ طبس��ی بود که وی برخی دروس حوزوی مانند 

کفایه، مکاسب و رسائل را نزد ایشان آموخت.
مرحوم واعظ طبسی با اش��اره به لطافت بیان استاد خود بیان 
می کند: شیخ قزوینی، بیانی بس��یار جذاب،  ملیح، دلنشین، 
روان و قاب��ل فهم داش��تند، به گونه ای که حتی دش��وار ترین 
و پیچیده ترین مس��ایل علمی، با بیان بی بدیع ایش��ان، قابل 

درک بود. 
اول طلوع آفتاب، ایشان درس کفایه را آغاز می کردند و پس از 
آن، به تبیین مکاسب می پرداختند. تمامی مطالب این دو درس 
مهم را در طی یک س��اعت و نیم بیان می کردند و کس��ی نبود 
که در آن کالس گرفته محدود آن هم با اندک نور کم س��ویی، 
احس��اس خس��تگی بکند و یا حتی خمیازه ای بکشد. قدرت 
بیان شیخ، به قدری سلیس و روان بود که همیشه کالس درس 
ایشان مملو از جمعیت و طلبه های جوان بود و حتی عده ای در 

ایوان می نشستند تا از محضر استاد بهره ببرند.
ایشان به قدری در ارایه دروس خود مسلط بودند که به هنگام 
بیان مطالب درس مکاس��ب از قول ش��یخ انص��اری و آخوند 
خراسانی، تصور می شد که تمامی این مطالب، همچون حلقه 

انگشتری در دستان این بزرگوار بود.
مرحوم شیخ قزوینی، احس��اس مسؤولیت شدیدی نسبت به 
ش��اگردان خود داش��ت و به هنگام بیان مطالب، ابتدا شبهات 
دینی مرتبط را ابراز می کرد و س��پس به تبیین و روشنگری و 

پاسخگویی می پرداخت تا حق مطلب بخوبی ادا شود.
مرحوم واعظ طبس��ی در خصوص ش��خصیت سیاسی استاد 
عالیقدر خود می گوی��د: مرحوم قزوینی، با وجود روش��نفکر 
بودن و آزاد اندیش��انه عمل کردن، هرگز تح��ت تأثیر فضای 

سیاس��ی آن روز قرار نگرفت و متأثر از این فضا، در مسایل دینی اظهار نظر نکرد؛ البته 
ایش��ان نسبت به مسایل فکری و اعتقادی بسیار حساس بودند، اما تلفیق این مسایل 

را با فضای سیاسی نابخرد آن دوران کار درستی نمی دانستند. 
شایان ذکر اس��ت که مرحوم حاج ش��یخ در آن زمان، با دو جریان سیاسی در ارتباط 
بودند و رهبران هر دو جریان نیز به ایشان احترام می گذاشتند، اما با وجود این، ایشان 
در موضع گیری ها به هیچ یک از این گرایش ها توجهی نش��ان نمی دادند و همیش��ه 
تأکید داشتند که روحانیون و عالمان دینی، باید عزت نفس و استقالل خود را در برابر 
جریان های سیاسی حفظ کنند. همچنین تأکید داشتند که روحانیت باید در هدایت 
فکری و سیاس��ی جامعه مؤثر باش��د و نباید به ابزار دست قدرت های سیاسی و رجال 

قدرت طلب تبدیل شوند. 
مرحوم حاج شیخ، به وحدت جهان اسالم آن روزها می اندیشیدند، اما برای دستیابی 

به این مهم، هرگز به عقاید دیگران توهین نکردند.
مرحوم واعظ طبس��ی، از دیگر فضایل اخالقی استاد محترم خود را تشویق طالب به 
همراه بیان نظر واقعی خود دانس��تند و گفتند: حاج ش��یخ، تشویق و ترغیب طلبه ها 
را]مدنظر[ داش��تند و در پایان نظر خود را هم بدون تأثیرپذیری از جریانات مختلف، 
اظهار می کردند. به یاد دارم که در ایام فاطمیه، در منزل یکی از مش��هدی ها صحبتی 
را پیرامون معرفت اهلل داشتیم. یک روز دیدم  که حاج آقا شیخ هم در جلسه اند. در آن 
زمان من هنوز به لباس روحانیت ملبس نبودم، اما در هر صورت با قدری اعتماد به نفس 
و اتکا به خداوند، اجازه گرفتم و وارد صحبت شدم. بحث اینجانب تا آن جایی پیش رفت 
که به تعبیر امروزی ها، منبر گرفت. باالخره جلسه آن روز تمام شد و یک سال بعد از آن، 
بنده هنوز تردید داشتم در اینکه لباس روحانیت بپوشم یا خیر. فکر کردم که بهتر است 
با شیخ مشورتی کنم. شبی پس از نماز مغرب و عشا در خیابان شیرازی قدم می زدم و 
منتظر بودم تا ایشان از نماز جماعت خود در حرم حضرت رضا)علیه السالم( برگردند. 
ایشان رسیدند و من سالمی عرض کردم و با همان چهره جدی فرمودند: سخنت را بگو.

گفتم: حاج آقا ش��یخ، ش��ما که می دانید، ما طلبه ایم  و افتخار حضور در جلسه درس 
جنابعالی را هم داشته ایم. آن مقداری هم که بتوانیم، وظایف تبلیغی خودمان را انجام 

می دهیم. مردد هستم که آیا لباس روحانیت بپوشم یا نه؟ 
ایشان بالفاصله فرمود که آیا مش��ورت می کنید؟ گفتم: بله، مشورت می کنم. ایشان 
گفتن��د: به نظر من الزم نیس��ت، منبرت را دیدم، منبر خوبی بود. ش��ما در حوزه اید، 
می توانید مؤثر باشید؛ البته می توانید در بین غیر روحانیون هم مؤثر باشید. لذا مراقب 
منبر خود باش��ید و مسایل دینی را به بهترین ش��کل ممکن به مردم ارایه دهید تا در 

نزد خداوند رو سفید باشید.
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سید محمد امام پور: رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت: آیت اهلل 
واعظ طبسی)ره( دس��ت بیعت با امام خمینی)ره( داده بود و در این 
مسیر یک لحظه عقب نش��ینی نکرد و لحظه ای از خط امام و رهبری 

فاصله نگرفت.
حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی در گفت وگو با خبرنگار 
ما اظهار داشت: در زمانی که ندای مبارزه رهبر کبیر انقالب در قم بلند 
شد، چند نفر پاسخ مثبت به لبیک امام راحل دادند و در مشهد رهبر 
معظم انقالب، ش��هید هاش��می نژاد و آیت اهلل واعظ طبسی با لبیک 

خود فرمان امام خمینی)ره( را اجابت کردند.
وی افزود: آیت اهلل واعظ طبسی)ره( دست بیعت با امام خمینی)ره( 
داده بود و در این مس��یر یک لحظه عقب نش��ینی نکرد و لحظه ای از 

خط امام و رهبری فاصله نگرفت.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اش��اره به خدمات ش��ایان تولیت 
فقید آس��تان ق��دس رض��وی در این م��کان مقدس، خاطرنش��ان 
کرد: ای��ن مجاهد فقید در زمان مس��ؤولیت خود در آس��تان قدس 
 رض��وی خدمات ش��ایانی را ب��ه زائ��ران و مجاوران ول��ی نعمتمان 

حضرت علی بن موسی الرضا)علیه السالم( ارایه داد.
محمدی گلپایگان��ی تصریح ک��رد: این عالم ربانی ت��ا آخرین لحظه 
عمرش پای اعتقادات خویش ایس��تاد و هرگز از این مس��یر فاصله 
نگرفت و پس از ارتحال ملکوتی حض��رت امام خمینی)ره( هم یک 

لحظه از فرمان پذیری از ولی فقیه دست برنداشت.
وی تأکید کرد: آیت اهلل واعظ طبس��ی)ره( پ��س از پیروزی انقالب 
ش��کوهمند اس��المی همواره به عن��وان یکی از اس��توانه های نظام 
مقدس جمهوری اس��المی ایران مورد توجه قرار داش��ت و از سوی 
امام خمینی)ره( به عنوان نماینده ایشان در خراسان و تولیت آستان 
قدس رضوی منصوب و پس از رحلت آن بزرگوار، این حکم از س��وی 
رهبر معظم انقالب اسالمی و ولی امر امت اسالم تأیید شد و خدمات 

شایانش تا آخرین لحظه عمرش امتداد یافت.
رئی��س دفت��ر مق��ام معظ��م رهب��ری، مهم تری��ن ویژگ��ی 
آیت اهلل واعظ طبس��ی )ره( را زه��د و تقوای ای��ن مجاهد فقید 
دانس��ت و گفت: ساده زیس��تی محصول زهد و تقوایی است که 
در ای��ن مجاه��د فقید وجود داش��ت و به واقع زه��د و تقوی از 
بارزترین ویژگی ه��ای اخالقی بزرگمردی بود ک��ه در جایگاه 

واالیی از مدیریت قرار داش��ت.
محمدی گلپایگان��ی بی��ان ک��رد: مش��هد مق��دس باالتری��ن 
آم��ار حض��ور زائر در س��ال را در جهان دارد، ب��ه نحوی که در 
تمام مذاهب اس��المی و غیر اس��المی بی رقیب اس��ت و چنین 
جمعیتی نیازمند توس��عه ای بود که آیت اهلل واعظ طبسی)ره( 
با دوراندیشی و خس��تگی ناپذیری با تمهیدات و تدابیر مناسب 

آن را به نحو احس��ن اجرا کرد.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در گفت و گو با قدس:

آیت اهلل واعظ طبسی)ره(
لحظه ای از خط امام و رهبری فاصله نگرفت
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نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: صداقت» دانش« امانت 
و فداکاری آیت اهلل واعظ طبس��ی)ره( مثال زدنی اس��ت و نزدیک به 
چهار دهه با پاکی و پاکدستی دس��تگاه عظیم آستان قدس رضوی 

را اداره کرد.
آیت اهلل علم الهدی گفت: تولیت فقید آستان مقدس رضوی از ابتدای 
پیروزی انقالب اس��المی و همچنی��ن در دوران انق��الب، خدمات 
زیادی ارایه ک��رد و صداقت»دانش« امانت و فداکاری آیت اهلل واعظ 

طبسی)ره( مثال زدنی است.
امام جمعه مشهد مقدس با بیان اینکه عشق به امام رضا)علیه السالم( 
و مش��هد مقدس در چهره مرحوم آیت اهلل واعظ  طبسی موج می زد، 
خاطرنش��ان کرد: آیت اهلل واعظ  طبس��ی)ره( اگر می خواست حق 
تولیت شرعی و قانونی خود را برداشت کند، در شمار ثروتمندترین 
مردم ای��ران قرار می گرفت، اما این مجاهد فقید حاضر به برداش��ت 

این حق نشد. 
آیت اهلل علم الهدی با تأکید ب��ر اینکه این عالم فقید پیش از پیروزی 
شکوهمند انقالب اس��المی از ش��خصیت های انقالبی و مبارز بود، 
تصریح کرد: آیت اهلل واعظ طبس��ی)ره( مجاهدت های بزرگی انجام 
داد و جایگاه انقالبی تولیت فقید آس��تان قدس رضوی در سال های 
طوالنی مبارزه با رژیم ستمش��اهی زبانزد اس��ت و پ��س از پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی هم خدمات زیادی در آستان قدس رضوی 

و حوزه علمیه خراسان داشت.
وی تأکید کرد: آیت اهلل واعظ طبسی)ره( از ارکان مهم نظام اسالمی 
در به ثمر رساندن انقالب اسالمی و ادامه آن به شمار می رود و نقش 
ویژه ای در استقرار نظام اس��المی داشت و همیشه مطیع امر والیت 
بود و هرگاه مش��اهده می کرد کسی مسیر حرکتی اش از خط والیت 
فاصله گرفته بشدت واکنش نشان می داد و به واقع جزو استوانه های 

محکم انقالب و نظام بود.
نماین��ده ولی فقیه در خراس��ان رضوی با اش��اره ب��ه اینکه آیت اهلل 
واعظ طبسی)ره(، یکی از س��رمایه های عظیم انقالب و از معتمدین 
امام و رهبری بود، گفت: این مجاهد فقی��د پیش از پیروزی انقالب 
اسالمی و در جریان نهضت، اقدام های زیادی انجام داد و سختی های 
بسیاری را متحمل شد، پس از انقالب هم در عرصه های مختلف بویژه 
به عنوان تولیت آستان قدس رضوی خدمات ویژه ای را به زائران بارگاه 
منور حضرت رضا)علیه السالم( و همه مردم ایران اسالمی ارایه داد.

آیت اهلل علم اله��دی گفت: با حکم امام خمینی)ره( تولیت آس��تان 
قدس رضوی پس از پیروزی ش��کوهمند انقالب اسالمی به آیت اهلل 
واعظ طبس��ی)ره( سپرده ش��د و این مس��ؤولیت در دوران رهبری 

آیت اهلل خامنه ای هم استمرار یافت.
وی اف��زود: خدمات آیت اهلل واعظ طبس��ی)ره( در پی��ش و پس از 
پیروزی ش��کوهمند انقالب اسالمی بر کس��ی پوشیده نیست و این 

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:

صداقت» دانش« امانت و فداکاری آیت اهلل واعظ طبسی)ره( 
مثال زدنی است

شخصیت در دوران رژیم پهلوی متحمل شکنجه های فراوانی شد.
عض��و مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه تولیت فقید آس��تان قدس رضوی 
در موضوع موقوفات حساس��یت ویژه ای داش��ت، عنوان ک��رد: آیت اهلل واعظ 
طبسی)ره( در مورد موقوفات بسیار دقیق و با حساسیت عمل می کرد و از نظر 
تقوا نیز فردی بس��یار قوی بود  و شأن و جایگاه علمی مثال زدنی ای داشت و به 

معنای واقعی یک شخصیت انقالبی بود.
آیت اهلل علم الهدی تصریح کرد: رابطه آیت اهلل واعظ طبسی)ره( با رهبر معظم 
انقالب بسیار نزدیک بود و مبنای کار این مجاهد فقید همکاری، رفاقت و همدلی 
با ایشان بود و می توان گفت آیت اهلل واعظ  طبسی)ره( دارای کارنامه ای درخشان 

در تمامی ابعاد بود.
وی تأکید کرد: آیت اهلل واعظ  طبسی)ره( حوزه های کاری تولیت آستان قدس 
رضوی، نمایندگی ولی فقیه در اس��تان های خراس��ان و اداره حوزه های علمیه 

خراسان را عهده دار بود و در مدیریت های کاری عملکرد بسیار موفقی داشت.
نماینده ولی فقیه در خراس��ان رضوی با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم 
تشییع آیت اهلل واعظ طبسی)ره(، خاطرنشان کرد: مردم در پانزدهم اسفند ماه 
سال گذشته حضوری باشکوه و مثال زدنی در مراسم تشییع پیکر مطهر تولیت 
فقید آستان قدس رضوی داشتند و این حضور، نشانه قدرشناسی آن ها از خادم 

خود در حرم مطهر رضوی بود.
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بنابر ادله و شواهد دینی، تشکیل حکومت اسالمی، حکومتی که 
بر مبنای احکام خداوندی باشد، الزم است در رأس این حکومت 
فردی قرار گیرد که در فهم احلکام الهی صاحب نظر و متخصص 
بوده و دارای امتیازاتی باشلد که بتواند مشکالت جامعه را حل و 
فصل کند که به این انسلان، ولی فقیه می گوینلد و این والیت به 
معنای والیت فقیه است. بر این اساس، والیت مطلقه فقیه، یعنی 
کسی که از دیدگاه اسالم واجد شرایط حکومت است و از نظر علم، 
تقوا و مدیریت جامعه، شباهت بیشتری به معصوم )علیه السالم( 
دارد و می تواند حکومت تشلکیل داده و تمام شلؤون حکومت با 
 اجازه او اداره می شود. در این راستا یکی از موضوعات مورد تأکید
 حضرت آیت اهلل واعظ طبسلی، تأکید ویژه بلر اطاعت پذیری از 
والیت فقیه بوده اسلت. ایشلان در بیشلتر مواقع از مقام معظم 
رهبری و ولی فقیه به عنوان »امام جامعه مسللمین« یاد می کند 
و در عملل نیلز از ابتدای مبلارزات انقالبلی خود تا پایلان عمر 
پایبند اوامر ولی فقیه بود. مرور دیدگاه های ایشلان در خصوص 

والیت فقیه خالی از لطف نیست:

   انقالبی مبتنی بر الگوی حسینی
آیت اهلل واعظ طبسی با اشاره به تأثیر اسالم بر شکل گیری انقالب اسالمی 
می گوید: اس��تقالل و هویت جمهوري اسالمي ایران، در پرتو اصل امامت 
و والیت اس��ت. امروز اعتراف دنیاي مستکبر غرب و مرعوبیت قدرت هاي 
اس��تعمارگر از قدرت ملت ایران، رهبري نظام اس��ت. مردم شریف ایران 
نه تنه��ا در انتخابات، بلکه در دوران پی��روزي انقالب پایبندي به حمایت 
از والیت فقیه را به اثبات رس��اندند ]1[. جمهوري اسالمي ایران با الهام از 
قرآن کریم و الگوبرداري از راه حضرت حس��ین )علیه الس��الم( و خاندان 
پاک او توانس��ت با تالش، وحدت، احس��اس اعتماد به نف��س و اتکاي به 
خداوند، اس��تفاده از امامت و رهبري امام راح��ل و رهبري معظم انقالب 
اسالمي، نظامي را ش��کل بدهد که پایه هاي فکري آن اسالم است و پیام 
او براي دنیا، اجراي عدالت اس��ت، احترام و تکریم به انسان هاست، اتحاد، 
صمیمیت، وحدت و برادري است و در نهایت ما نشان دادیم که اگر بخواهیم 

مي توانیم]2[.

   احکام الهی، اثبات کننده ضرورت والیت
ایشان همچنین درباره ضرورت پیروی از رهبری در جامعه اسالمی بیان 
می کند: امروز حجت ما، امامت جامعه  اسالمي و رهبر ماست. ما سیاستي 
را دنبال مي کنیم، در آن جهتي قرار مي گیریم، در برابر هر جریان آن چنان 
موضع مي گیریم که رهبر ما داراي موضع اس��ت و او حجت است بین ما و 
خدا و من به س��هم خودم فرداي قیامت اگر از من سؤال بشود، چرا نسبت 
به آن جریان و آن گروه آن جور برخورد کردي، چرا در آنجا سکوت کردي، 
چرا در اینجا موضع گرفتي، من حجت دارم. اینجا، جایي نیس��ت که ما از 

والیت فقیه در کالم  آیت اهلل واعظ طبسي )ره(:

نباید رهبري را
تنها گذاشت

خود مایه بگذاریم و این است معناي والیت و امامت که اساس و پایه  دین است و جزو 
مس��ایل اصولي است. من مي گویم و از عهده  این سخن برمي آیم، نه اینجا که در بحث 
علمي حاضرم بحث کنیم. با فرض اینکه احادیث، سنداً، آیات، داللتاً، براي اثبات والیت 
مطلقه  فقیه قصور داش��ته باشند � که ندارند � عقل و منطق که بهترین دلیل ماست و 
از پایه هاي استدالل است در احکام الهي، اثبات کننده  ضرورت والیت و امامت جامعه  

اسالمي است]3[.

   والیت فقیه، ضد سلطه و دیکتاتوری
آیت اهلل واعظ طبسی در جایی دیگر می گوید: ما معتقد هستیم تنها اصلي، تنها محوري، 
تنها عاملي که مي تواند با استبداد و خودکامگي مبارزه کند و زمینه این سلطه گري ها 
و استثمار و استعمار را از بین ببرد، آن محور و عنصري که مي تواند آزادي ایجاد بکند، 
انسان ها را مس��تقل و با عزت نفس تقویت کند، خوداتکایي را در انسان ها ایجاد کند، 
بدون ش��ک والیت و حکومت والیت فقیه و امامت جامعه  اسالمي است. ولي امر، ولي 
 فقیه اس��ت که این نقش را مي تواند در جامعه ایجاد کند. بحث والیت فقیه هنوز براي 
بسیاري داراي ابهام است. البته آن هایي که اهل مطالعه و دقت هستند، مي فهمند، اما 
عناد و کینه آن ها  نسبت به اسالم و اصرارشان بر رسیدن به خواسته هاي نفساني مانع 
از این مسایل است]4[. آنکه با اس��تبداد و با دیکتاتوري برخورد شدید دارد، رهبري 
است، والیت فقیه است. محور وحدت، محور صمیمیت و برادري و جلوگیري از تفرق 
و پراکندگي، رهبري است. آنکه فضا را همیشه آرام و امن نگه مي دارد و از حقوق جامعه 
و افراد دفاع مي کند و موضع دس��تگاه سیاس��تگذاري و اجرایي را در برابر قدرت هاي 
ستمگر دنیا مشخص مي کند � که اگر غیر از این باشد، موضع خواهد گرفت � این نقش 
رهبري است. اوست که با برخورداري از دلیلي روشن از جانب خداي متعال و بصیرت 
و روش��ن بیني  در دین و مباني دیني و یقین و باوري که به راه دارد، ما را در این موضع 
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نگه داشته و چنین امتیازات بزرگي عاید ما شده است]5[.
   با جریان های متعارض با رهبری برخورد شود!

ایشان همچنین به ثمرات وجود رهبری در جامعه اشاره می کند و می افزاید: اگر 
رهبري و امامت جامعه  اس��المي، اقتدار و علم و ایمان و شناخت و نفوذ معنوي 
و رابطه عمیق فکري و عاطفي با جامعه نداشت، انقالب به وجود نمي آمد و اگر 
نق��ش رهبري نبود، اگر قدرت معنوي رهبري نب��ود، اگر جاذبه  رهبري نبود و 
ارتباط قلبي و عاطفي و فکري و اعتقادي بین رهبري و جامعه  اس��المي نبود، 
قطعاً انقالب اس��تمرار نمي یافت. اینکه ما در دف��اع مقدس و جنگ گرم پیروز 
ش��دیم، تحولي در تاریخ جامعه  بشري ایجاد ش��د، دنیا در مقابل عظمت ملت 
ایران س��ر خضوع بر زمین نهاد، اینکه در تاریخ، برگ زریني به عنوان انعکاس 
دنیایي از اخالص، پایداري و مقاومت و احساس استقالل و هویت و خودباوري 
ثبت کرد، همه و همه نقش تعیین کننده و محوري رهبري است. نگاه ما و نگاه 
بسیج و نگاه ملت ما به رهبر است. حرکت سیاسي ما در همان مسیري است که 
رهبري براي ما ترسیم کرده است. هر جریاني که مورد حمایت و تأیید رهبر ما 
باشد، مورد حمایت و تأیید است. کساني که در برابر نظام � به مفهوم عام کلمه � 
در برابر قانون اساسي، در برابر رهبري، موضع آن ها، موضع تعارض و تضاد است، 
در برابر آن ها هیچ گذش��تي نشان نداده و نشان نمي دهیم. ملت ما و نظام ما در 
پرتو رهبري داهیانه و مدبرانه  رهبر معظم انقالب و در پناه وحدت، یکپارچگي، 
انسجام برادري همه جریان ها فکري در خدمت نظام است. این انقالب به یاري 
خدا تضمین شده اس��ت و خواهیم دید و اگر ما نباش��یم، خواهند دید که این 
انقالبي است که زمینه تشرف جامعه  بشري را به محضر مقدس بقیة اهلل االعظم 

)روحي فداه( ان شاءاهلل فراهم خواهد کرد]6[.

   سیاست رهبری دشمن را زمینگیر کرده است
آیت اهلل واعظ طبسی پیوسته در س��خنان خود بر نقش رهبری در برابر هجمه 
سیاسی دش��منان اس��الم و ایران تأکید داش��ته و می گوید: امروز � بخصوص 
آمریکایي ها � خیلي تالش کردند و تالش مي کنند که نظام اس��المي را منزوي 
کنن��د، اما خود آمریکایي ه��ا مي دانند که ایران و جمهوري اس��المي ایران در 
همه  عرصه هاي سیاسي و اجتماعي و فکري و فرهنگي بزرگ ترین نقش را ایفا 
مي کند. بدون حضور ایران و بدون اس��تمداد از ایران، کار مؤثري نتوانستند و 
نمي توانند انجام بدهند. بیشترین تحریم هاي اقتصادي را بر ما تحمیل کردند، 
بیشترین فشار سیاسي را بر ما آوردند، کشورهاي همسایه ما را پیوسته علیه ما 
تحریک مي کنند و مي کردند، اما سیاست و تدبیر ما که تدبیر رهبري و سیاست 
رهبري و سیاست امام جامعه  اسالمي است، امروز بعد از امام هم سیاستي است 
که دش��من را که در جاي خود زمینگیر کرده است. بنده شاید از سن 16� 15 
سالگي در مسایل سیاسي و مبارزات حضور داشتم. تا امروز که حساب مي کنم، 
به نظ��ر من حوادثي که بعد از رحلت امام راحل اتف��اق افتاد، در دوران رهبري 
ولي امر جامعه  اس��المي، بسیار حوادث سیاسي پیچیده اي بود. اگر نبود تدبیر 
حکیمانه  رهبري، اگر نبود این توجه و تکیه به خداي رهبري، اگر نبود آن روح 
معنویتي که بر وجود ایشان حاکم است، اگر نبود آن شجاعت و صراحت لهجه 
و دش��من را خوار و ناچیز دیدن، امروز فضاي جامعه  ما چیز دیگري بود. اوست 
ک��ه با اقتدار، با اتکاي به خداوند و البته اتکاي به مردم، امور را پیش مي برد، اگر 
پش��توانه  مردمي نباش��د، امام معصوم هم نمي تواند تشکیل حکومت اسالمي 
دهد. مش��روعیت امام و رهبر با خداست و به  وسیله انبیا و پیامبران الهي است، 
اما مقبولیت رهبري و تأثیرگذاري او بر فضاي جهان با حمایت مردم است. این 
ع��زت، این عظمت، این امید و دلدادگي نوجوان��ان و جوانان دنیا به ملت ما، به 

رهبر ما، به کشور ما، این تأثیر نقش رهبري است]7[.

   ناکثین، قاسطین و مارقین را باید شناخت!
بر این اساس، ایشان بر حمایت از رهبری تأکید ویژه داشته و می گوید: در چنین 
شرایطي نباید رهبري را تنها گذاشت. به کي ما مي خواهیم بها بدهیم؟ به کي ما 

مي خواهیم امتیاز بدهیم؟ مگر مي شود دو جریان را با هم داشت؟ امکان ندارد. 
یا حق است یا باطل. انسان هایي که عالقه مند به نظامند و خود را وابسته  به نظام 
مي دانند، حتماً باید اعالم موضع بکنند، مشخص باشد راه، روش و منش آن ها. 
به خدا قسم اگر ناکثین نبودند، اگر طلحه و زبیر � بیعت شکنان � نبودند، هرگز 
قاسطین � معاویه و عمروعاص � جرأت نفس کشیدن در مقابل علي )علیه السالم( 
را نداشتند. چرا باید امیرالمؤمنین)علیه السالم( در یک دوره  طوالني صبر بکند و 
تحمل بکند؟ چرا باید دنیایي از علم و تقوا و فضیلت و دانش و معنویت در زاویه قرار 
بگیرد و چپاولگران، پول پرستان و قدرت طلبان سرکار بیایند؟ علت همین بود. 
یک عده اي بیعت شکستند، یک عده اي با برداشت غلط از اسالم که مارقین بودند، 
متحجران آن روز بودند، انسان هایي که داراي جمود فکري بودند، انسان هایي که 
با هر نوآوري و طرح اندیشه  نو مخالفت مي کردند، انسان هایي که کاماًل افکارشان 
در یک چارچوب خاصي محاصره ش��ده بود و محدود بود، آن ها نمي توانس��تند 
علي )علیه السالم( را تحمل کنند. تمام این ها من حیث المجموع موجب شد که 
حق، حقیقت، آنکه محور حق است، محور عدالت است و حق را باید با آن سنجید 
که آن روز علي )علیه السالم( بود، نتواند به عنوان یک حاکم و یک ولي اسالمي، 

حکومت اسالمي را دنبال کند و ادامه بدهد]8[.

   رهبري یک تنه ایستاده است
حضور رهبری در شرایط سخت و بحران ها، یکی از محسوس ترین موضوعات 
در سال های پس از انقالب بود. آیت اهلل واعظ طبسی در این باره بیان می گوید: 
نگاه دنیا به ما، به ملت ما، این همه فشار بر این ملت، این همه فشار بر این دستگاه 
اجرای��ي و قانونگذاري و سیاس��تگذاري، این همه نگاه بدبینانه و حس��ودانه و 
کینه توزانه به رهبري و امام جامعه  اسالمي، این بیانگر قدرت و تأثیرگذاري ما 
در دنیاس��ت. بنابراین ما توانستیم و چنین تحولي ایجاد کردیم و مي توانیم. در 
رأس نظام ما، امام اس��ت، رهبر معظم انقالب است، فرماندهي کل قواست که 
مي بینیم چگونه یک تنه البته به اتکاي خداي متعال و این مردم، در برابر دشمن 
ایستاده. تردید نکنید رضایت رهبري و حرکت در چارچوب سیاست هاي رهبري 
و رضاي او مهم ترین عامل است در پیروزي]9[. این همه فشار، این همه کار، این 
همه صرف نیرو و انرژي براي کوبیدن دین، با یک فکر، با یک دقت، با یک تدبیر 
مي تواند علیه خود آن ها تمام بش��ود و بدون رهب��ري یک امام معصوم)علیهم 
السالم( یا امام عادل نیز عملي نیست. آن قدرت و نیرویي که مي تواند جامعه را 
در برابر تبلیغات دش��من نفوذ ناپذیر کند، با هدایت امام و رهبري جامعه است. 
اینکه امیرالمؤمنین)علیه السالم( مي فرماید؛ موج هاي سنگیني که بر فضاي 
جامعه  اسالمي و بشري سایه  افکنده، به وسیله کشتي هاي نجات، هدایتگران، 
کساني که بیان، سیره ، روش و مشي آن ها، براي ملت ها سرمشق است، مي تواند 
موج ها را شکس��ت، راه را باز کرد، هموار کرد، براي ایجاد یک فضاي مناس��ب و 

رسیدن به مقصود]10[.
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صدیقی:آیلت اهلل عالملی، نماینلده وللی فقیله در وزارت جهاد 
کشلاورزی و نماینده مردم خراسلان در مجلس خبرگان رهبری 
است . پیشینه آشنایی وی با آیت اهلل واعظ طبسی به  سال های 44 
بازمی گردد.ایشلان برخی دروس را در محضر آیت اهلل فقید تلمذ 
نموده اسلت. ِآیت اهلل عالمی  تا سلال 48 پای درس آیت اهلل واعظ 
طبسی در مشلهد بوده و پس از آن برای ادامه تحصیالت حوزوی 
به قم عزیمت کرده اسلت. البته ارتباط این اسلتاد و شلاگرد قطع 
نشلده، بلکه به ارتباطات سیاسی و مبارزاتی نیز منجر شده است. 
اسلتقبال وی از گفت وگو درباره استاد خویش از ارادتش به استاد 

حکایت دارد.
آیت اهلل عالمی ضمن بیان سلابقه آشنایی با آیت اهلل واعظ طبسی 
بله خبرنگار ما ملی گوید:مطالبی را که عرض می کنلم یا خودم از 
ایشان شنیده ام یا دیده ام و ارتباطات مستقیم بنده با ایشان بوده 
اسلت. مهم ترین مطلب که در ذهنم وجود دارد، این است که ما در 
برخورد با ایشان، جوهره اصلی طلبگی و اخالق اسالمی را آشکارا 

مشاهده می کردیم. 

   استاد مسلط حوزه
این عضو مجلس خبرگان از آیت اهلل واعظ طبس��ی به عنوان استاد مسلط 
حوزه در س��ال 44 سخن می گوید و می افزاید:  در آن زمان شخصیتی که از 
ایش��ان بروز می کرد دو جنبه داشت، یکی شخصیت علمی، که سبب شده 
بود ایش��ان به عنوان یک استاد مس��لط  حوزه علمیه، برای طالب شناخته 
ش��ده باشد و دیگری شخصیت سیاس��ی و مبارزاتی ایشان که با شخصیت 
علمی ایش��ان آمیخته بود و از خاطراتی که در این زمینه عرض خواهم کرد 

نیز همین نکته درک می شود.
   بیان شیوا و سلیس

به یاد دارم ایش��ان کرسی درس حاشیه مالعبداهلل داش��تند و تا زمانی که 
ساواک ممانعت هایی ایجاد نمی کرد، درس معالم هم ادامه داشت و همین 

که از دست ساواک آزاد می شدند، تدریس را از سر می گرفتند.
بنده خودم در درس حاشیه شرکت می کردم و بعد که معالم می گفتند نیز 
در درس ایشان شرکت کردم. بعد از آن یادم هست که ایشان کتاب قوانین 

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزي در گفت و گو با قدس:

صالبت و منطق آیت اهلل واعظ طبسی)ره( محور وحدت بود
را نیز تدریس می کردند.

در همه دوران شرکت در محافل علمی ایشان، این نکته را به خاطر دارم که خیلی بیان 
روشنی داشتند و در انتقال مطالب به طالب از بیان شیوا و سلیس استفاده می کردند و 
در برگردان مطالب از عربی به فارسی تبحر خاصی داشتند. من یادم نمی آید از مطالب 
علمی چیزی را برای ما بیان کرده باشند و آن مطلب در بوته ای از ابهام مانده باشد. بسیار 

متقن مطالب را بیان می کردند. 
   دلسوز طالب

از دیگر ویژگی های ایشان برخورد محترمانه با طالب و شاگردان بود. برای طلبه ها خیلی 
دلس��وزی می کرد که دروس علمی را بخوبی فرا بگیرند. یادم هس��ت سعی می کردند 
طلبه ای که در درس شرکت کرده است را از همه جهات مورد تربیت و تاثیر قرار دهند. 

قسمتی از وقت را به نصیحت و تذکر نکات اخالقی اختصاص می دادند.
   تدریس پس از آزادی از زندان

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با یادآوری خاطره ای دیگر از اهتمام آیت اهلل 
واعظ طبس��ی به تدریس می گوید:از دیگر خاطراتی که یادم هست این است که ایشان 
را از زندان آزاد کردند و ایشان درس ها را شروع کردند. در مسجد گوهرشاد - شبستان 
گرم- درس حاشیه مالعبد اهلل بود. چند دقیقه ای گذشت و ما دیدیدم که  یک خادم با 
لباس خادمی آمد و گفت از باال به ما گفته اند که شما اینجا درس نگویید. آیت اهلل واعظ 
طبس��ی فرمود: خوب امروز که آمده ایم درس می گوییم فردا نمی آییم و درس را ادامه 
دادند. آن خادم رفت و چند دقیقه بعد آمد و گفت: دس��تور آمده که همین اآلن تعطیل 
کنید. ایشان تأملی کردند و بعد کتاب را بستند و رفتند به حرم. در نتیجه درس تعطیل 

شد، همه رفتیم داخل حرم.
   تحقیر افسر شاهنشاهی در مراسم استقبال

یادم هست حدود سال های 1345 یا 46 بود که ایشان را از تبعید آزاد کرده بودند و قرار 
بود با هواپیما به مشهد برگردانند که طالب در فرودگاه به استقبال ایشان رفتند، از جمله 
خود من هم رفتم. آن قدر جمعیت بود که درجه داران و سربازانی آمده بودند که استقبال 
کنندگان را کنترل کنند. یکی از آن ها که یادم می آید درجه باالیی هم داشت بلندگویی 
دس��ت گرفت و باالی بلندی رفت که حرف بزند، اما ابهت جمع و حضرت آیت اهلل واعظ 
طبس��ی او را گرفت و به جای کنترل جمعیت چند کلمه غلط ردیف کرد، به طوری که 

جمعیت مدتی به او می خندیدند و بسیار خجالت کشید و نتوانست حرفش را بزند.
   محور وحدت گروه های سیاسی

آیت اهلل واعظ طبسی به عنوان نماینده ولی فقیه و فردی که عمر خویش را در راه اسالم 
و انق��الب صرف کرده بود، هم��واره به عنوان مرکز وحدت همه گروه های سیاس��ی در 

خراسان بزرگ شناخته می شد.
آیت اهلل عالمی درباره اس��رار این امر می گوید: از همان زمانی که سر درس ایشان تلمذ 
کرده ایم تا زمان حیات ایشان، ما هیچ تزلزل و تذبذبی در افکار، گفتار و مواضع یا رفتار 
ایش��ان ندیده ایم. صالبتی داش��ت که سبب می ش��د مواضعش را با استدالل و محکم 
انتخاب و ابراز کند. این اخالق موجب ش��ده بود بهانه را از مخالفان بگیرد و طوری باشد 
که کس��ی نتواند به مواضع ایشان خدشه جدی وارد کند که اشکال او وارد باشد. همین 
منش سبب شده بود یک وحدت رویه را در جریان های مبارزاتی پیش و پس از انقالب، 
در زم��ان نمایندگی حضرت امام خمینی )رحمه اهلل علیه( و پس از آن نمایندگی رهبر 
معظم انقالب، تا آخر عمر با برکتش��ان شاهد باش��یم. ایشان در بحث های والیت فقیه، 
پیروی کاملی که از رهبر معظم انقالب داش��تند و حضرت آقا را »امام جامعه اسالمی« 
خطاب می کردند. در جریان فتنه 88 و تحرکات بدخواهان نظام اسالمی در استان، اگر 

نبود مواضع با ثبات ایشان توازن سیاسی در استان دچار تزلزل می شد.
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ردای خدمت



    مدیریت با جهان بینی انسان در ارتباط است
مدیریت یک فکر اس��ت؛ یک اندیشه. به تعبیری دیگر، یک ایدئولوژی 
اس��ت از مجموعه آنچه باید محقق شود و آنچه در خارج دارای وجود و 
هستی است. مدیریت با چنین اموری ارتباط و پیوستگی دارد. مدیریت 
یک تفکر و یک نظر محس��وب می شود و با جهان بینی انسان در ارتباط 
است. اگر جهان بینی، مادی باشد، مدیریت انسان، مدیریت غربی است 

و اگر جهان بینی، الهی و توحیدی باشد، مدیریت اسالمی می شود.
بعضی غربزده ها می گویند، مدیریت یک علم اس��ت و اس��الم متعهد و 
تضمین کننده ورود در مس��ایل علمی نیست. این بسیار دور از اعتبار و 
توجه است. مدیریت یک فکر و یک علم است و اسالم و پیشوایان معصوم 

ما درباره آن نظر داده اند.
اگر کسی تصور کند، اسالم در زمینه زندگی انسان و دوره های مختلف 
حیات بش��ری قوانین، ضوابط، مالک و معی��اری پیش بینی نکرده، در 
حقیقت قرآن و کتاب های آس��مانی را انکار کرده است. در اسالم آنچه 
می توان��د در تحقق ضرورت ها و نیازهای زندگی جوامع بش��ری نقش 

داشته باشد، به عنوان قانون آمده است.

یونلس طاهریان: حضرت آیت اهلل واعظ طبسلی 
به اذعان بسلیاری از صاحب نظلران مدیریتی با 
برخوردار بودن از شاخصه های مدیریتی همچون 
درایت، شجاعت، صراحت و دوراندیشی در دوره 
تولیت آسلتان قدس رضوي توانست جلوه ای از 
مدیریت موفلق مبتنی بر آموزه هلای دین مبین 

اسالم را عملیاتی کند.
از این رو مرور برخی دیدگاه های مدیریتی ایشان 

خالی از لطف نیست:

مدیریت اسالمی از 
دیــدگاه
آیت اهلل طبسی)ره(

     چند آفت مدیریت
اکنون چند عامل که آفت مدیریت اس��ت، ذکر می کنی��م. در هر مدیریتی که این 
عوامل راه یاب��د، دیر یا زود مجموعه یا س��ازمان تحت نظر آن مدیریت شکس��ت 
می خورد؛ یعنی نه تنها مدیر به اهداف و سیاس��ت های اصولی خود نمی رسد، بلکه 

سازمان هم نابود می شود.

    استفاده نکردن از تجربه دیگران
نخستین آن ها اس��تفاده نکردن از انس��ان های باتجربه و دانشمند است. استفاده 
نکردن از انس��ان های خبره و آگاه، باتجربه، دانش��مند، برخوردار از اخالق، تفکر و 
اندیشه ای که نشان دهنده پایبندی او به مقررات نظام اسالمی باشد، بدون تردید 

زمینه سقوط سازمان را فراهم می کند.
براستی چرا از چنین افرادی اس��تفاده نمی شود؟ یکی از دالیل می تواند این باشد 
که چون مدیر خود را ناتوان می یابد، نمی تواند افراد توانمند، مجرب و برخوردار از 
دانش را تحمل کند. وقتی خود دارای نوآوری، خالقیت و ابتکار نیس��ت، نمی تواند 

همکاری انسان های خالق، مبتکر و برخوردار از تدبیر را جذب کند.
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دلی��ل دیگر اس��تفاده نک��ردن از تجربه ه��ای دیگران، تن��گ نظری ها، 
محدودنگری ها و یا مسایل سیاسی است.

بنابراین به عنوان یک دس��تور اداری الزامی و ب��ه عنوان یک فرمان والیی 
می گویم: باید نیروهای��ی را به کار گیرید که از علم، اخ��الق، ایمان، تقوا، 

خالقیت، ابتکار و اقتدار تصمیم گیری برخوردارند.

    مشورت نکردن و استفاده از یک سلیقه
آفت دوم این است که مدیر اهل مشورت و احترام به افکار و نظرات دیگران 
نباشد و تنها نظر و سلیقه خود را مالک عمل بداند. با اطمینان کامل می توان 
گفت، هیچ مجموعه مدیریتی با یک سلیقه نمی تواند اداره شود. از همه ی 
س��الیق، دیدگاه ه��ا و نظرات باید اس��تفاده کرد. البته کس��انی که طرف 
مشورت قرار می گیرند، باید از درکی عمیق با جنبه های فکری و اعتقادی 
و جریان های فکری س��الم نظام برخوردار باش��ند، ولو همراه ما نباشند یا 

اختالف نظر با آن ها داشته باشیم.

    بی توجهی به مسایل اخالقی و ارزشی
یک��ی دیگر از آفت هایی که یک مجموعه مدیریتی را س��اقط می کند، این 
است که مدیران نگاهشان تنها به یافته ها و داشته های علمی خودشان باشد 

و مسایل اخالقی و ارزشی را فراموش کنند.
ویژگی های مهم برای مدیر را برشمردیم: علم، ایمان، تقوا، تدبیر، خبرویت، 
آش��نایی با مس��ایل فنی و حرفه ای، اما ایمان ]از همه مهم تر اس��ت[. اگر 
مجموعه ای را به دست یک مدیر عالم، اما فاقد جنبه های اخالقی، اعتقادی 
و ایمانی بسپریم، قطعاً مدیریتی که او به کار بگیرد، مدیریت غربی خواهد 
بود. چنین فرد و افرادی نمی توانند به مسایل ارزشی و اخالقی فکر کنند.

   برخی مالک های مدیریتی
1- ثبات در مدیریت

ما نباید هر دو س��ال یک بار یا بعد از یک سال یک مدیری را کنار بگذاریم، 
یکی دیگر بیاوریم. این نش��ان می دهد که گزینش ما درس��ت نیست. باید 
مطالعه کرد، بررس��ی کرد، گذش��ته های سیاس��ی افراد، مسایل فکری و 
اعتقادی افراد، مواضع سیاس��ی افراد، مبلغ ارتباط فکری و عاطفی ش��ان 
با نظ��ام، با رهبری، با ام��ام جامعه. این ها را باید س��نجید، میزان قدرت و 
توانمن��دی این ها راباید نگاه کرد، فکر کرد. همی��ن جور دل را می زنیم به 

دریا؛ امروز یک نفر، فردا یکی دیگر.
یکی از خصوصیات برجس��ته یک مدیریت، ثبات مدیریت اس��ت و ثبات 
مدیریت به معنای ارث بردن نیس��ت، این را بس��پار به دست او، یکی باشد 
که این انتخاب آن چنان حس��اب شده اس��ت که اقاًل 10 سال از وجودش 
می شود استفاده کرد و ما کم نداریم. به این ها ما می گوییم شایسته ساالری.

2-  گزینش صحیح
  در مدیریت نباید رودربایس��تی باش��د. این توهین به شماست ]که[ من 
عرض بکنم، دوس��ت بازی نباید باش��د. حتی به اینکه من یک مقداری با 
سوابق او آشنا هستم، کافی نیس��ت. دقت می خواهد، مطالعه می خواهد، 
کار می خواهد، یک هسته گزینش��ی قوی می خواهد. هسته گزینشی که 
سیاسی نباش��د، با این گروه و آن گروه ارتباط نداشته باشد، نفی و اثباتش 
براساس انگیزه های سیاسی نباش��د. آن ها کار کارشناسی بکنند، تحقیق 
بکنند. تحقیق هم به معنای اینکه به اعتبار یک فرد لطمه بزنند و زیر سؤال 

ببرند، نیست این کارها غلط است.

ویژگی های 
مهم   مدیر: 
علم، ایمان، 
تقوا، تدبیر، 
خبرویت، 
آشنایی با 

مسایل فنی 
و حرفه ای، 
اما ایمان ]از 
همه مهم تر 

است[.

یکی از 
خصوصیات 
برجسته یک 

مدیریت، 
ثبات مدیریت 
است و ثبات 
مدیریت به 
معنای ارث 

بردن نیست، 
این را بسپار 
به دست او، 

یکی باشد که 
این انتخاب آن 
چنان حساب 
شده است که 
اقاًل 10 سال 
از وجودش 

می شود 
استفاده کرد و 
ما کم نداریم. 
به این ها ما 
می گوییم 
شایسته 
ساالری.

خیلی آرام، بدون س��ر و صدا یک بررسی شود و انتخاب 
بکنیم. در کنار گذاشتن هم همین طور است. آن جا هم 
باید اعتب��ار و موقعیت افراد را مالحظ��ه کرد، اما وقتی 
رس��یدیم به اینکه فالنی باید برکنار بشود، باید تصمیم 
گرفت. هیچ جای معامله و مجامله و این حرف ها نیست.

3- شایسته ساالری؛ مالک مدیریت اسالمی
اولی��ن بحث در مدیریت اس��المی بع��د از آنکه خدای 
متعال رهب��ر و امام جامع��ه را نصب فرمود، شایس��ته 
ساالری اس��ت؛ یعنی همه مدیران در سطوح مختلف 
باید به این برنامه و این سیاس��ت توجه کنند. عدول از 
شایسته ساالری، دستگاه مدیریت نظام و سازمان های 
وابس��ته به نظام را ساقط می کند و لذا در اسالم شخص 
پیامبر و امیرالمؤمنین ]علیهما السالم[ در این مسأله با 
هیچ کس مالحظه سیاسی نمی کردند. دقیقاً آن کسی 
که از بیش��ترین فضایل اخالقی و عملی و شایستگی ها 

برخوردار بود، او را به عنوان مدیر انتخاب می کردند.
رسول خدا ]صلی اهلل علیه و آله[ یک جوان بیست ساله 
را آن روز به فرمانداری مک��ه منصوب کرد و بعد فرمود 
اگ��ر در تحقیقاتم به فردی بهتر از تو می رس��یدم، او را 
منصوب می کردم. ]همچنین[ اس��امه بن زید که یک 
جوان 19 ساله بود، به وسیله پیامبر ]صلی اهلل علیه و آله[ 
فرمانده لشکر اسالم برای حفاظت از حدود شام شد؛ چه 

مسؤولیت بزرگی!
قبیله س��االری، خویشاوندس��االری، دوست ساالری، 
فرزندساالری، این ها در اسالم نیست؛ مالک، شایستگی 
است که شایستگی ها عبارت است از ایمان، تعهد دینی، 
علم و تجربه در مدیریت، تق��وی و پرهیزگاری، قدرت 
نظارت و تصمیم گیری، نگاهی به آینده و دور و نزدیک، 
جامع نگر بودن، از شجاعت و شهامت الزم برای اجرای 
سیاس��ت های اصولی نظ��ام برخوردار ب��ودن، قدرت 
تصمیم گیری داش��تن، اهل مش��ورت بودن و در برابر 
دشمن نظام و دشمنان نظام موضع گیری درست کردن 

این ها شاخص هاست، البته برخی از شاخص هاست.
    برگرفته از مدیریت اسالمی بایدها و نبایدها و 

مدیریت موفق اسالمی
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   ساده زیستی
آقای علی کریمی قدوس��ی در ابتدا درباره س��اده زیس��تی و زندگی آیت اهلل واعظ طبس��ی می گوید: 
زندگی ایش��ان بر خالف آن چیزی که بسیاری ادعا می کردند، بسیار ساده و شاید مثال زدنی باشد؛ زیرا 
کوچک ترین امتیازی از آس��تان قدس در زندگی شخصی ایشان وجود نداشت، چنانکه در همان منزل 

قدیمی که پیش از انقالب برایشان بود، زندگی کرد.
قائم مقام اسبق تولیت آستان قدس رضوی می افزاید: شاید برای بسیاری از جوانان و نیز مردم قابل قبول 
نباشد که یک مدیر کالن کشوری با همه آن امکانات وسیع و عریض این چنین ساده زندگی کرده باشد، 
در حالی که ایشان جز حرم مطهر و آستان قدس به چیز دیگری فکر نمی کردند. وقتی همه در تعطیالت 

و مرخصی بودند، آیت اهلل واعظ طبسی در روز دوم فروردین هر سال در دفتر کارشان حاضر بود.
وی درباره عالقه و وابستگی قلبی آیت اهلل واعظ طبسی به حرم مطهر رضوی و امام  رضا)علیه السالم( 
عنوان می کند: ایشان اگر یک روز از مشهد دور می شد، دلتنگ حرم می شدند؛ زیرا مقید بود هر روز دو 

بار صبح و شب به حرم مشرف شود.

   توسعه سخت افزاری و نرم افزاری   حرم مطهر
کریمی قدوسی در ارتباط با اقدام های مهمی که ایشان در آستان قدس رضوی انجام دادند، خاطرنشان 
می کند: با مدیریت جامع مرحوم آیت اهلل واعظ طبس��ی تحول بزرگی در حرم مطهر رضوی اتفاق افتاد. 
اگر چه شاید خیلی ها خرده بگیرند که این تحول در حوزه سخت افزاری بوده است، اما من معتقدم توسعه 

نرم افزاری نیز همپای سخت افزاری و حتی بیش از آن در حرم مطهر اتفاق افتاده است.
قائم مقام اس��بق تولیت آستان قدس رضوی تأکید می کند: بس��یاری اطالع ندارند که آستان قدس در 

 مرضیه رضایی: علی کریمی 
قدوسی  در سمت  قائم مقام 
تولیت آستان قدس به مدت 17 
سال در کنار آیت اهلل واعظ طبسی 
عهده دار امور اجرایی و مدیریتی 
آستان قدس رضوی بوده است. 
به بهانه فرارسیدن چهلمین روز 
درگذشت آیت اهلل واعظ طبسی 
دقایقی را میهمان او بودیم تا 
از خاطرات خود و نکاتی که در 
طول دوره خدمت خود در آستان 
مقدس رضوی از ایشان دیده است 
و به یاد دارد، بشنویم.

علی کریمی،  قائم مقام اسبق آستان قدس رضوی:

مدیریت آیت اهلل واعظ طبسی)ره(
کالن و چند وجهی بود
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پیش از انقالب یک کتابخانه بیشتر نداشت، در حالی که با مدیریت ایشان امروز 
مخزن عظیمی از کتاب در آستان قدس وجود دارد که در خاورمیانه بی نظیر 
است که متأسفانه رسانه ها به این موضوع نپرداخته اند که آستان قدس رضوی 

از زوایای گوناگون چه تحول ها و پیشرفت هایی داشته است.

   پیشنهاد راه اندازی کرسی دوره مدیریت آیت اهلل واعظ طبسی
وی با بیان اینکه بس��یاری از مردم درباره اقدام های ایشان اطالعات چندانی 
ندارند، می گوید: این عده گمان می کنند توس��عه حرم تنها محدود به اماکن 
متبرکه بوده است، در حالی که آستان قدس در همه ابعاد کار کرده و امروز الزم 
است کرسی هایی وجود داشته باش��د تا نقاط قوت و ضعف در دوره مدیریتی 
ایش��ان را بررس��ی کنند و نیز مردم به ش��یوه مدیریت مرحوم آیت اهلل واعظ 

طبسی آگاه تر شوند.
 قائم مقام اسبق تولیت آستان قدس رضوی همچنین ادامه می دهد: متأسفانه 
خیلی ها می گفتند، ایش��ان در کاخ زندگی می کند، اما اگر وارد خانه آیت اهلل 
واعظ طبسی می ش��دند، مالحظه می کردند که زندگی ایشان از خیلی افراد 
عادی هم عادی تر اس��ت و در خانه ای دارای سقف شیروانی زندگی کردند که 

امروز بندرت چنین خانه هایی پیدا می شود. 

   مدیریت کالن و چند وجهی
 کریمی درباره ش��یوه مدیریت آیت اهلل واعظ طبس��ی خاطرنش��ان می کند: 

مدیریت ایش��ان یک مدیریت کالن و چند وجه��ی بود، چنانکه در 
همه بخش های علمی، فقهی، مبارزاتی، سیاس��ی، فرهنگی 

تبلیغاتی، انجام خدمات زیربنای��ی و امور موقوفات یک 
مدیر جامع بود.

وی می گوید: به عبارتی دیگر می توان گفت، آیت اهلل 
واعظ طبسی یک دانشگاه مدیریتی بود، دانشگاهی 
در رشته های مختلف و امروز الزم است اقدام های 
مثبت ایش��ان مورد ارزیابی ق��رار گیرد که اگرچه 
ممکن اس��ت نقدهایی هم به ایشان وارد باشد، اما 

این نقدها باید ناصحانه انجام شود.

   نخستین اقدام آیت اهلل واعظ طبسی در آستان 
قدس رضوی

کریمی قدوسی عنوان می کند: نخستین کاری که آیت اهلل واعظ 
طبسی در تولیت آستان قدس رضوی شروع کرد، مربوط به امور وقفنامه ها 

بود، چنانکه هیأتی متشکل از استادان حوزه و دانشگاه را مأمور کرد تا وقفنامه ها 
را بخوانند و موضوعات آن ها را بررسی کنند.

وی با بیان اینکه رس��یدگی به امور وقفنامه ها اساس کار آستان قدس رضوی 
تاکنون بوده است، خاطر نشان می کند: امروز نیز شاهدیم که بر خالف سازمان 
اوقاف و دیگر س��ازمان ها، آستان قدس رضوی نسبت به مدیریت موقوفات به 

طور جامع عمل کرده است.
قائم مقام تولیت آس��تان قدس رضوی در فاصله سال های 60 تا 80 همچنین 
می افزاید: توسعه حرم از دیگر موضوعاتی بود که در تفکر مدیریتی ایشان قرار 
داش��ت و به بهترین نحو به اجرا در آمد. به طوری که حرم مطهر رضوی پیش 
از انقالب تخریب شده بود و ش��مار زیادی رقبات از بین رفته بودند، به نحوی 
که با یک فضا و میدان وسیع بدون هر گونه معماری اسالمی روبه رو بودیم که 

هیچ گونه همخوانی نیز با آستان قدس و اماکن نداشت.
کریمی قدوسی ادامه می دهد: نخس��تین گامی که آیت اهلل واعظ طبسی در 
خدمت به آس��تان قدس رضوی برداش��ت، طرح جامع اماکن متبرکه بود که 
در آن آین��ده زائران را پیش بینی کرده بود و این نش��ان دهنده  آینده نگری و 
ژرف نگری در مدیریت این بزرگوار بود که افق آینده را به نحوی ترسیم کرد که 

توسعه حرم بتواند میزبان 20 میلیون زائر باشد.
وی یادآور می شود: برای انجام این کارهای سخت افزاری بسیار پیچیده که در 

ابتدای انقالب برنامه ریزی شده و در مدیریت ایشان اتفاق افتاد، مرحوم آیت اهلل 
واعظ طبسی مشاوران دارای صالحیت را انتخاب کرد و مطالعات جامع و کاملی 

در این باره انجام شد.
کریمی قدوسی ادامه می دهد: نخستین گام مطالعاتی نیز موضوع ترافیک اطراف 
حرم بود که با احداث زیرگذر، ترافیک عبوری از ترافیک مقصدی جدا شد؛ زیرا 
50 درصد ترافیک در اطراف حرم مقصدی و به سمت حرم است و 50 درصد دیگر 

ترافیک عبوری است که از چهار خیابان منتهی به حرم عبور می کنند.
قائم مقام اسبق تولیت آستان قدس رضوی خاطرنشان می کند: احداث زیرگذر 
و پارکینگ ها و توسعه اماکن به شیوه ای انجام شد که امروز در بیان رهبر معظم 
انقالب شاهد بودیم که بر 10 برابر شدن توسعه حرم مطهر رضوی صحه گذاشتند.

   تملیک فضای توسعه ای حرم با هزینه آستان قدس رضوی
وی تصریح کرد: توسعه حرم دارای پیچیدگی های بسیاری از جمله تملک اطراف 
حرم بود که پیش از انقالب این کار توسط دستگاه های حکومتی انجام می شد، اما 
پس از انقالب هیچ دستگاه حکومتی دخالتی در این کار نداشت و آستان قدس 
رضوی به صورت مستقل وارد عمل شد و در کار تملیک، خرید و احداث، دیناری 

از دولت کمک نگرفت.
کریمی همچنین می افزاید: توسعه عظیم حرم به نحوی انجام شد که برای توسعه 
کمی و کیفی عتبات عالیات یعنی حرم امیرالمؤمنین علی)علیه السالم( و حرم 

امام حسین)علیه السالم( از آن الگوبرداری شد.

   توجه به معماری اسالمی
قائم مقام اس��بق آس��تان قدس رضوی با اش��اره به اینکه 
موضوع مورد اهمیت دیگر در نزد آیت اهلل واعظ طبسی 
توجه به معماری اسالمی بود که هیچ گاه از دید ایشان 
پنه��ان و مغفول   نماند، می افزای��د: برای آرایه های 
حرم گاه ساعت ها با کارشناسان وقت می گذاشت و 
امروز شاهدیم که هر کدام از آن ها یک جلوه عظیم 

هنری است.
وی با بیان خاطره ای در این زمینه می گوید: در زمانی 
که ایشان تولیت آستان قدس رضوی را برعهده داشت، 
از مجموعه شرکت هایی که عهده دار توسعه اماکن مکه و 
مدینه بودند دعوت به عمل آوردیم و در چند جلسه بازدیدی 
که داشتند، اعالم کردند که کار آن ها در توسعه اماکن مکه و مدینه 
یک معماری غربی اس��ت، اما توسعه حرم مطهر رضوی را کاماًل مبتنی بر 

معماری اسالمی دانستند.
وی تأکی��د می کند: موضوع م��ورد اهمیت دیگر در نزد آیت اهلل واعظ طبس��ی، 
آسایش زائران در مشهد و سالم و بهداشتی بودن حرم بود تا مردمی که به زیارت 
می آیند، آرامش بیش��تری داشته باش��ند؛ زیرا معتقد بود، در محیط شلوغ عمر 
اقامت زائران در حرم کم می ش��ود و از این رو عنایت خاصی به اصول بهداش��تی 
داش��ت، چنانکه حرم مطهر رضوی جلوه خاصی نس��بت به سایر اماکن مقدس 

دیگر دارد.

   قاطعیت در عمل
کریمی قدوس��ی درباره رابطه با اخالق و منش آیت اهلل واعظ طبسی نیز خاطر 
نشان می کند: قاطعیت ایشان در کارها مثال زدنی است؛ زیرا در کار اجرا در هیچ 
شرایطی چشم پوشی نمی کرد و اگر خطایی رخ می داد، بسرعت به آن رسیدگی 

می کرد.
قائم مقام اسبق تولیت آستان قدس می افزاید: ایشان در هیچ شرایطی از مواضع 
سیاسی و اعتقادی خود عقب نش��ینی نمی کرد، اما این به معنای پرخاشگری یا 
عدم انعطاف ایشان نبود؛ زیرا ضمن حفظ احترام به نظرات دیگران، نظر خودشان 
را شفاف بیان می کرد و این در حالی است که بسیاری از آدم ها وقتی کسی را قبول 

ندارند، تخریب یا حذفش می کنند.
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قائم مقام پیشین آستان قدس رضوی:

آیت اهلل طبسی   الگوی مدیریت موفق اسالمی
و مایه مباهات نظام بود

مهدی کاهانی مقدم

دکتر سید احمد علوی، از اولین 
سال های پس از پیروزی انقالب در 
آستان قدس رضوی مشغول به کار شد. 
او در مدت حدود 35 سال فعالیتش 
در سمت مدیرکلی روابط عمومی، 
مدیریت اماکن متبرکه و قائم مقامی 
آستان مقدس رضوی که تا فروردین 
ماه 93 و زمان بازنشستگی وی ادامه 
داشت، همواره و از نزدیک با آیت اهلل 
واعظ طبسی )ره( ارتباط داشته و ضمن 
آشنایی دقیق از روحیات و شخصیت 
برجسته این عالم ربانی، مجری بسیاری 
از اوامر، سیاست ها و رهنمودهای 
ایشان بود.
به همین منظور ساعتی پای صحبت او 
که هم اکنون عضو هیأت امنای آستان 
قدس رضوی است، می نشینیم تا 
گوشه ای از زندگی گهربار و پربرکت 
مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی را که 
شخصیتی کم نظیر، انسانی وارسته و 
مدیر بزرگ و موفق جهان اسالم و مایه 
مباهات و افتخار نظام اسالمی ما بوده، از 
زبان او بشنویم.

    سه مسؤولیت مهم
وی در ابت��دای این گفت وگو، ارتحال حضرت آیت اهلل واعظ طبس��ی )ره( را به یار و همرزمش��ان، رهبر معظم 
انقالب، جهان اسالم، ملت ایران و بویژه زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی و بیت ایشان، تسلیت گفته و توفیق 
خدمتگزاری در این بارگاه تحت مدیریت درخشان آن عالم فرزانه را بزرگ ترین افتخار زندگی خود عنوان کرد 

که خاطرات، یافته ها و آموخته های بسیاری برایش به ارمغان داشته است.
وی خاطرنشان کرد: آیت اهلل واعظ طبسی به جز اولین سال های پس از پیروزی انقالب که مسؤولیت و سمت های 
مختلفی داش��ت، تا پایان عمر پربرکت خود عهده دار سه مس��ؤولیت مهم نمایندگی ولی فقیه در استان های 
خراسان، مدیریت عالی حوزه علمیه مشهد و خراسان بزرگ و همچنین تولیت آستان قدس رضوی بود که در 

تمام این عرصه ها الگوی مدیریت موفق اسالمی را به نمایش گذاشت.
وی گفت: حضرت آیت اهلل واعظ طبسی در مسؤولیت نمایندگی ولی فقیه در خراسان بزرگ، به عنوان یکی از 
استان های پهناور و دارای موقعیت خاص و حساس امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از همجواری 

با کشورهای مختلف و قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم، بخوبی و درخشان عمل کردند.
به گفته علوی، خراسان بزرگ از همان اولین سال های پیروزی انقالب، مورد توجه جریان های مختلف سیاسی 
همچون نهضت آزادی، منافقین، توده ای ها و سایر احزاب و فرقه ها بود که با مدیریت مدبرانه و کارآمد آیت اهلل 
طبس��ی نه تنها هیچ صدمه ای از این ناحیه به اموال بیت المال، آستان مقدس رضوی، کاخ ها و ساختمان های 

عمومی استان وارد نشد که طی آن سال  ها اتفاق ناگوار و مشکالت امنیتی را نیز شاهد نبودیم.

    استادی برجسته و مدیری توانمند در حوزه های علمیه
وی با اشاره به مدیریت عالی حوزه علمیه خراسان بزرگ به عنوان دومین حوزه کاری و مسؤولیت آیت اهلل واعظ 
طبس��ی، تأکید کرد: ایشان از علما و اندیش��مندان بزرگ حوزه های علمیه خراسان و کشور بود و جلسه درس 
بس��یار پرباری در حوزه علمیه داشت. من چند سالی پس از پیروزی انقالب در محضر ایشان رسائل و کفایتین 
را آموختم. همواره در جلس��ات درس، عمق مطالب و مسایل حوزوی را با بیانی شیوا منتقل می کرد و شاگردان 
فراوانی در حوزه علمیه پرورش داد که درحال حاضر در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فعالیت 
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می کنند و مؤثر هستند.
وی افزود: آیت اهلل واعظ طبس��ی عالوه بر کالس درس ش��خصی در حوزه 
علمیه که از س��ال های قبل از انقالب دایر شده و پس از پیروزی انقالب هم 
تداوم یافت، در مدیریت حوزه علمیه خراس��ان با ایجاد شورای مدیریت و 
دعوت از علما و اس��تادان حوزه، س��اختار مدون و منظمی را پیاده س��ازی 
کرده و در زمینه های علمی،  اجتماعی و رسیدگی به امور مختلف حوزویان 

عملکردی مثال زدنی داشت.
وی خاطرنش��ان کرد: در حوزه های علمیه مش��هد و خراسان  بزرگ، یک 
برنامه ریزی دقیق و س��اختار منظم برای رشد چش��مگیر به وجود آمد که 
حاصل همین عملکرد بود. همچنین برای حوزویانی که دارای نبوغ خاص 
بودند، مدارس عالی مانند نواب صفوی و دانشگاه علوم اسالمی رضوی ایجاد 
شد تا در فضا و سیستم آموزشی مناسب از استعداد این افراد استفاده شود.

    الگوی کاربردی و مجسم از مدیریت موفق اسالمی
دکتر سید احمد علوی در خصوص خدمات ارزنده آیت اهلل واعظ طبسی در 
جایگاه تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: وی در این سال ها یک الگوی 
کاربردی و مجسم از مدیریت موفق اسالمی را ارایه داد که اگر فرصتی باشد، 
برخی پایان نامه های دانش��جویان مقطع دکترا در حوزه وقف و موقوفات و 
فعالیت های آس��تان قدس رضوی به آن اختصاص پی��دا کند و با دقت نظر 
این فعالیت ها مورد بررسی قرار گیرد، پی به همان الگوی برجسته مدیریت 
اسالمی خواهیم برد. به طور کلی اگر بخواهیم، پس از گذشت 38 سال که 
از انقالب اسالمی می گذرد، نمونه ای از مدیریت موفق اسالمی را به صورت 
کاربردی و عملی، در جهان اسالم معرفی کنیم، می توانیم این مدیریت را، 

در دوران تولیت آیت اهلل واعظ طبسی ارایه دهیم.

    آرزوی خادمی حضرت رضا)ع( و زائران
وی ادامه داد: ایشان بیش��ترین تأکید را در آستان قدس رضوی بر خدمت 
به زائران داش��ت و می گفت: »تمام آرزوی من این اس��ت که خادم حضرت 
رضا)علیه الس��الم( و زائران آن حضرت باش��م.« و همین طرز تفکر بود که 
انگیزه ای ش��د  برای تالش و مجاهدت های فراوان تا بیش��ترین خدمات به 

زائران ارایه شود.
قائم مقام پیشین تولیت آس��تان قدس رضوی خاطرنشان کرد: در همین 
راستا اولین نیازی که ایشان احساس کرد، ایجاد فضاهای مذهبی و عبادتی 
مناس��ب برای زائران بود. به همین منظور در همان س��ال های اول پس از 
انقالب، از متخصصان، صاحب نظران و مهندسان خواست تا ایده و طرح های 
خود را برای توسعه حرم مطهر ارایه دهند که این خواسته را طی فراخوانی 
از س��وی روابط عمومی آستان قدس رضوی در جراید و صداوسیما منتشر 
کردیم و متعاقب آن افراد زیادی با طرح های مختلف آمدند. پس از بررسی 
10 طرح برجس��ته انتخاب ش��د و تلفیقی از این 10 ط��رح به عنوان طرح 
توسعه حرم مطهر تهیه و عملیات اجرایی آن از همان سال های اول انقالب 

در فازهای مختلف آغاز شد.

وی یادآور شد: با اجرای طرح توسعه، امروز مساحت 130 هزار متری حرم 
مطه��ر به یک میلیون مترمربع افزایش یافته ک��ه در هیچ برهه ای از زمان 
چنین توسعه بزرگی صورت نگرفته است. به عبارت دیگر حرم مطهر بیش 
از هشت برابر مساحت ساخته ش��ده در دوران تمام سلسله های مختلف، 
از ابتدای شهادت امام رضا)علیه السالم( تا اوایل پیروزی انقالب، )بیش از 

هزارسال( طی سال های اخیر توسعه یافته است.

    توسعه مبتنی بر تفکر علمی و برنامه ریزی دقیق
وی ب��ا تأکید بر اینکه در طول مدیریت آیت اهلل طبس��ی بر آس��تان قدس 
رضوی، رشد و توسعه چشمگیری را که مبتنی بر تفکر علمی و برنامه ریزی 
عمیق و دقیق بود، مشاهده می کنیم، ادامه داد: طی این سالها تنها توسعه 
حرم صورت نگرفته، بلکه موضوعات مختلفی همچون معماری اس��المی 
بناهای باشکوه حرم مطهر، میراث فرهنگی با نگاه عمیق، ایجاد مکتب هنر 
ایرانی- اسالمی و حفاظت، صیانت و مقاوم سازی بناهای هزار ساله آستان 

قدس مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته علوی؛ آیت اهلل واعظ طبس��ی همواره تأکید داشت، در حرم مطهر 
رضوی بناها باید به گونه ای باش��د که پیام هنر و معماری اس��المی را بیان 
کند. در این راستا هنرمندان بسیاری در این آستان مقدس مشغول به کار 
و تحقق این فکر بوده اند که امروزه ش��اهد آثار بی نظیر این هنرمندان در 
زمینه های مختلف ازجمله کاش��یکاری، حجاری، نقاشی، گچبری، طال و 

نقره کاری و امثال آن در گوشه گوشه حرم مطهر هستیم.
سید احمد علوی اظهار داشت: عالوه بر این، حفظ معماری قدیمی بناها و 
میراث فرهنگی حرم مطهر مورد اهتمام جدی آیت اهلل طبسی قرارداشت 
که در این راس��تا تمامی معماری ها و بناهای آستان قدس رضوی مربوط 
به دوران ه��ای مختلف تاریخی از تیموریان گرفته ت��ا صفویان و قاجاریه، 
مقاوم س��ازی و حفظ شده است و امروزه گنبد مطهر، گنبد و گلدسته های 
750 ساله مس��جد جامع گوهرش��اد، ایوان مقصوره، نقاره خانه، ساعت و 
دیگر بناهای تاریخی، از جمله آثار و بناهای باش��کوه معماری اس��المی و 
میراث فرهنگی این مرز و بوم به شمار می آید و در روضه منوره حرم مطهر 
کاش��ی های سلطان سنجری با بیش از هزار سال قدمت مورد توجه زائران 

جهان اسالم و گردشگران داخلی و خارجی است.
قائم مقام پیشین تولیت آستان قدس با اشاره به تأکیدات آیت اهلل طبسی بر 
فعالیت های فرهنگی و مذهبی در کنار توجه به توسعه حرم مطهر، متذکر 
شد: ایش��ان اعتقاد داشت، هر زائری که به مش��هدالرضا مشرف می شود،  
باید از فرهنگ عمیق اهل بیت )علیهم الس��الم( و س��یره رضوی به عنوان 
سوغات، بهره ای برداشته و زندگی خود را بر آموزه های ائمه اطهار)علیهم 
السالم( و حضرت رضا)علیه السالم( منطبق کند. به همین خاطر مؤسسات 
آموزشی، پِژوهشی و انتشاراتی را بنا نهاد و امروزه آستان قدس بیش از 15 
مؤسسه مختلف فرهنگی و دو دانشگاه دارد و هزاران دانش آموز و دانشجو، 
صدها پِژوهشگر، محقق و اصحاب فرهنگ، در حوزه های مختلف فرهنگی 
آس��تان قدس مش��غول فعالیت بوده  و محصوالت فرهنگی متعددی را به 

با اجرای طرح توسعه، امروز مساحت 130 هزار متری حرم مطهر به یک میلیون 
مترمربع افزایش یافته که در هیچ برهه ای از زمان چنین توسعه بزرگی صورت نگرفته 
است. به عبارت دیگر حرم مطهر بیش از هشت برابر مساحت ساخته شده در دوران 
تمام سلسله های مختلف، از ابتدای شهادت امام رضا)علیه السالم( تا اوایل پیروزی 
انقالب، )بیش از هزارسال( طی سال های اخیر توسعه یافته است

ایشان در هر زمینه ای از افراد نخبه و فرهیخته استفاده می کرد. در مسایل کلی مجموعه 
آستان قدس رضوی، هیأت امنایی با افراد دارای تخصص گوناگون تشکیل داد که 
سیاست ها و تصمیمات کلی توسط این هیأت امنا اخذ می شود.
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جهان اسالم ارایه می دهند. بس��یاری از انتشارات و آثار 
بنیاد پژوهش های اس��المی در عرصه های بین المللی و 
جهان اسالم مطرح اس��ت و بسیاری از دانش آموختگان 
دانشگاه امام رضا)علیه السالم( در عالی ترین سطوح علمی 
داخلی و خارجی، مشغول فعالیت های علمی، پژوهشی و 

فرهنگی هستند.

    حفظ، احیا و توسعه موقوفات
دکتر علوی در ادامه با بیان اینکه آیت اهلل واعظ طبس��ی 
همواره بر حفظ، احیا و توسعه موقوفات و نیز اجرای دقیق 
نیات واقفان تأکید و توجه ویژه داشت، اضافه کرد: اولین 
کار ایشان بعد از انقالب، تش��کیل هیأتی از کارشناسان 
حوزه و دانشگاه بود که به آن ها مأموریت داد، تمامی بیش 
از هزار وقفنامه موجود را قرائت و نیات واقفان را استخراج 
و براس��اس آن، درآمدها را مش��خص کنند که در نتیجه 
تالش این هیأت، 25 سرفصل و عنوان جمع بندی نیات 
واقفان مشخص و برای هرکدام حساب بانکی جداگانه ای 
ایجاد شد که درآمد هر موضوع موقوفه در حساب مربوطه 
نگهداری و برابر نیات واقفین در همان موارد خاص هزینه 
می ش��ود. به این ترتیب بودجه عمومی آس��تان قدس از 
بودجه موقوفاتی آن مجزا ش��د و این اق��دام بزرگی بود 
که تا پیش از انقالب نه تنها به آن توجهی نمی شد، بلکه 
به اس��تناد اس��ناد موجود، از اموال موقوفه استفاده های 

غیراصولی فراوانی می شده است.

    مدیریت مبتنی بر دانش، شجاعت و آینده نگری 
توس��عه و احیای فعالیت های کش��اورزی و دامداری در 
اراضی موقوفه و تولید ساالنه ده ها هزار تن مواد غذایی با 
راه اندازی مجتمع های کشاورزی، دامپروری و صنعتی 
که ضمن احیای موقوفات، کمک به خودکفایی کش��ور، 
کاهش وابستگی و تأمین نیازهای مردم را به دنبال داشته، 
به گفته عل��وی از دیگر نمونه های مدیری��ت ژرف نگر و 

عالمانه این روحانی برجسته بوده است.
 وی با بیان اینکه مدیریت آیت اهلل واعظ طبس��ی مبتنی 
برعلم، دانش، ش��جاعت، قاطعیت، آینده نگری و داشتن 
چش��م انداز روشن و ش��فاف در کوتاه مدت و بلند مدت 
بود، افزود: این الگوی مدیریتی می تواند، برای آیندگان 

نیز نمونه بسیار خوبی در زمینه اقدامات زیربنایی باشد.
علوی با اش��اره اینکه آیت اهلل طبس��ی اعتقاد زیادی به 
مش��ورت با افراد کاردان و کارشناس داشت، عنوان کرد: 
ایش��ان در هر زمینه ای از افراد نخبه و فرهیخته استفاده 
می کرد. در مس��ایل کلی مجموعه آستان قدس رضوی، 
هیأت امنایی با افراد دارای تخصص گوناگون تشکیل داد 
که سیاس��ت ها و تصمیمات کلی توس��ط این هیأت امنا 

اخذ می شود.
به گفته وی ساخت بیمارستان کم نظیر و مجهز رضوی،  
داروخانه ب��زرگ در کنار بیمارس��تان ام��ام رضا)علیه 
السالم(، تولید بیش از 60 نوع دارو در مؤسسه داروسازی 
ثامن و احداث تعداد زیادی مجتمع بین راهی برای زائران 
در مبادی ورودی خراس��ان رضوی و مش��هد مقدس،  از 
دیگر برکات دوران تولیت و مدیریت آیت اهلل طبس��ی بر 

مجموعه وسیع آستان قدس بوده است.
قائم مقام س��ابق تولیت آس��تان قدس رضوی یکی از اقدامات ماندگار و عمیق آیت اهلل واعظ 
طبس��ی را تعویض ضریح مطهر حرم امام رضا)علیه الس��الم( عنوان کرد و اف��زود: از آنجا که 
س��ال های طوالنی ضریح تعویض نش��ده بود، ضریح جدید با الگوی بسیار هنرمندانه توسط 
استاد فرشچیان طراحی شد. یکی دیگر از اقدامات وی بازسازی شهر هویزه و ساخت دو هزار 
واحد مسکونی در این ش��هر، زیر بمباران جنگ تحمیلی بود که در کنار کمک های فراوان به 

رزمندگان و جبهه های نبرد حق علیه باطل، صورت گرفت.
علوی با بیان اینکه پرداختن به تمام ویژگی های شخصیتی و فعالیت های این مجاهد خستگی 
ناپذیر در مجالی کوتاه نمی گنجد، خاطرنشان کرد: اخالص در عمل و پرهیز از تبلیغ فعالیت ها 
با اعتقاد به اینکه کار را برای حضرت رضا)ع( و زائرانش باید انجام داد و نه برای خودنمایی، ژرف 
اندیشی و آینده نگری و انجام کار با فکر و تدبیر، از خصایص بارز این عالم فقید بود که احداث 
صحن جامع رضوی ش��اید یکی از آشکارترین نتایج مدیریت آینده نگر ایشان بود. چرا که در 
زمان ساخت صحن جامع، کمتر کسی گمان می کرد، امروز در این صحن ده ها هزار نفر مؤمن، 

یکی از بزرگ ترین نماز جمعه های جهان اسالم را بجا آورند.
وی اذعان داش��ت: آیت اهلل واعظ طبس��ی به فعالیت های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی نیز 
نگاهی ژرف و عمیق داشته و همواره تأکید می کرد که سیستم آموزشی دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی باید مجتهدپرور باش��د و به لیسانس و فوق لیس��انس و دکترا اکتفا نکند و باید مراجع 
و مجتهدین اسالم را پرورش دهد. ایش��ان همچنین به محققان بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس توصیه می کرد که به جنبه های مقطعی و تبلیغی توجهی نداشته و آثار و تألیفات 

عمیق و دقیق ارایه دهند.

    حساسیت، دقت نظر و انضباط در مسایل مالی
دکتر علوی در ادامه با تشریح حساس��یت، دقت نظر و انضباط در مسایل مالی آیت اهلل واعظ 
طبسی در دوران مدیریت بر آس��تان قدس رضوی، گفت: درهمین راستا ضمن ایجاد مراکز 
حسابرسی و بازرسی در مؤسسات مختلف، بر فعالیت این مراکز نظارت دقیق داشت و برگزاری 
بموقع و مس��تمر جلسات، مورد تأکید ایش��ان بود و حتی به اینجانب توصیه کرد که چنانچه 
قرار است، حتی هزار تومان به کسی پرداخت شود، این پرداخت باید دارای نظم اداری و سابقه 

مکتوب باشد.
وی گفت: یکی از 25 فصل در بودجه موقوفاتی آستان قدس رضوی، حق التولیه است که واقفان 
معموالً عشر درآمد موقوفه را برای متولی درنظر می گیرند. اما با آنکه حق قانونی و شرعی ایشان 
بود، به هیچ وجه از این درآمد، استفاده شخصی نکردند و از همین محل تعداد زیادی از اماکن 

متبرک، صحن ها، رواق ها، کتابخانه مرکزی و اماکن دیگر احداث شد.
قائم مقام پیش��ین آستان قدس رضوی توجه خاص به نظم و رعایت احترام دیگران را در عین 
داش��تن صراحت لهجه و قاطعیت، از دیگر ویژگی های برجسته آیت اهلل واعظ طبسی عنوان 
کرد و افزود:   امکان نداش��ت، جلسه ای با حضور ایشان برگزار شود و چند دقیقه زودتر از موعد 
مقرر در جلسه حاضر نشود. چون توفیق شاگردی و حضور در کالس درس حوزه ایشان را نیز 

داشته ام، همواره شاهد بودم که در حوزه هم زودتر از شاگردان در کالس حاضر بودند.
دکتر علوی در خصوص صراحت لهجه آیت اهلل طبسی اظهار داشت:   ایشان در عین آنکه مقید 
به رعایت ادب اسالمی و احترام به دیگران بود، مطلب مدنظر خویش را با صراحت و قاطعیت 
به طرف مقابل منتقل می کرد و این خصیصه اخالقی ایشان را بارها حتی در جلسات با رؤسای 

جمهوری و مقامات داخلی و خارجی شاهد بودیم.
علوی با م��روری بر خاطرات فعالیتش در کنار آیت اهلل طبس��ی، اولین س��فر حج خود را که 
درسال 1361 و حدوداً 22 سالگی، زمانی که مسؤولیت روابط عمومی آستان قدس رضوی را 
داشته است، یکی از شیرین ترین خاطراتش می داند و می گوید: این سفر اولین سفر حج آیت 
اهلل طبس��ی هم بود، دلدادگی ایشان به پیامبراکرم)صلی اهلل علیه و آله( و اهل بیت عصمت و 
طهارت)علیهم الس��الم( به یادماندنی بود. در مدینه که بودیم، روزی دو مرتبه با همان لباس 
روحانیت، پیاده به حرم پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( و قبرس��تان بقیع می رفتند. حزن و اندوه 
وی کنار قبرس��تان بقیع خیلی مورد توجه بود. مدام با غم و غصه می گفت، ای کاش مدیریت 
ای��ن مقابر ائمه معصومین مدفون در بقیع و اهل بیت در اختیارش بود و برای هرکدام بارگاه و 

صحن و سرایی همچون بارگاه حضرت رضا)علیه السالم( می ساخت.
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   کارنامه ای باهر و مثال زدنی 
در این راس��تا مهندس مهدی عزیزیان، قائم مقام تولیت آس��تان قدس 
رض��وی، با بیان ویژگی های ممتاز مرحوم آیت اهلل واعظ طبس��ی، عنوان 
کرد: آن عالم ربانی و آن چشمه نوِش فیوضات رضوانی که نامش با توسعه 
حرم رضوی و خدمت رس��انی آبرومند به زائران و دل��دادگاِن این قبله گاِه 
حج فقرا پیوندی جدایی ناپذیر دارد، عالوه بر تولیِت این بهش��ت رضوی، 
نمایندگی امام راحل )قدس س��ره( و رهبر معظم انقالب مّدظله العالی و 
مدیریت عالی حوزه علمیه در خراسان بزرگ، عضویت در مجلس خبرگان 
رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز به عهده داشت و در مجموع، 
کارنامه ای باهر و مثال زدنی از ترویج شعائر اسالمی و تقویت مبانی دینی از 
خود به یادگار گذاشت که مؤید بهره گیری از مفاهیم پایان ناپذیر معارف 
قرآن و اهل بیت)علیهم السالم( و بلوغ و بالندگی مدیریت نظام منِد دینی 
به ش��مار می آید. بی گمان درگذش��ت آن عالم کم  نظیر که جبهه داری از 
والی��ت فقیه را بهترین مس��ؤولیت و جامه نوکرِی ح��رم مطهر رضوی را 
نورانی ترین جّبه سربلندی و صدارت می دانست، آسیبی شگفت برپیکره 
حوزه های دینی سراس��ر ایران و ضایعه ای جبران ناپذیر برای این آستان 

ملک پاسبان خواهد بود.

    توسعه 10 برابری حرم مطهر رضوی
مهندس عزیزیان با بیان افزایش نزدیک به ده برابری و توسعه و عمران 
گس��تره اماکن متبرکه حرم مطهر رض��وی در دوره مدیریت آیت اهلل 
واعظ طبس��ی گفت: حف��ظ اصالت معماری اس��المی و ایرانی بیوتات 
متبرکه، تحکیم ابنیه حرم مطهر با توجه به قدمت و حفظ بنای تاریخی 
و می��راث فرهنگی، افزایش تعداد صحن ها از س��ه صحن به 9 صحن و 
افزای��ش رواق ها از 18 رواق به 32 رواق، از جمله اقدام های شایس��ته 
تحس��ین در 37 سال اخیر است که با همه اقدام های نزدیک به 1200 
س��اله پیش از انقالب قابل مقایسه نیس��ت. امروز با گذشت 37 سال از 
عمر انقالب اس��المی، حرم مطهر امام رضا)علیه السالم( چون نگینی 
درخش��ان، پذیرای میلیون ها زائر از اقصی نقاط جهان است و این مهم 
با نیت خیر واقفین و تالش مس��تمر خادمین ای��ن بارگاه مطهر محقق 
ش��ده اس��ت. در این میان مدیریت ژرف اندیش مرحوم آیت اهلل واعظ 
طبس��ی با حفاظت و صیانت از موقوفات و توسعه و عمران رقبات وقفی 
و عمل به نیات واقفان، توانس��ت، این مجموعه را به عنوان بزرگ ترین 
سازمان موقوفاتی جهان اس��الم و پایگاه عظیم نشر معارف اسالم ناب 

تبدیل کند.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:

آیت اهلل طبسی)ره(
کارنامه ای باهر و 
مثال زدنی از ترویج 
شعائر اسالمی از خود به 
یادگار گذاشت

بی شلک آسلتان قدس رضوی، منظومه ای 
و  هنگلی  فر ی  لیت هلا فعا ز  ا ملل  کا
 اجتماعی محسلوب می شلود و حرم مطهر
 املام رضا)علیه السلالم( همچلون نگینی 
درخشلان، با پذیرایلی از میلیون هلا زائر از 
اقصی نقاط جهان، ایلن امر را به منصه ظهور 
رسلانیده که این مهم در پرتو مدیریتی آگاه 
همچون آیت اهلل واعظ طبسی)ره( بوده است. 
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سلال ها قبل زمانی که استانداران خراسان بر دستگاه مقدس آسلتان قدس رضوی سلطه داشتند ؛ یکی از 
عمال رژیم در صدد برآمد تا بخش هایی به حرم مطهر اضافه کند ؛ چرا که دیگر صحن وسلرای حرم ومسجد 

گوهرشاد پاسخگوی جمعیت  زائران و مجاوران آقا نبود.
او زمین های اطراف را به حق وناحق تصرف کرد و با صرف میلیون ها تومان پولی که ازعایدات آسلتان قدس 
بود، چند صحن ورواق به حرم افزود و دور تا دور حرم نیز میدانی طراحی واجرا کرد و آن را درنظر مردم چنان 

جلوه داد که انگار کاری غیر قابل انجام  را محقق کرده است.
سلال ها گذشت و انقالب شلکوهمند مردم ایران به ثمر نشسلت و امام خمینی )ره( سکان دستگاه مقدس 
رضوی را به یکی از مردان عرصه مقاومت سپرد، مردی که تا پای جان از انقالب مردم و آرمان های امام راحل 

دفاع کرد؛ سال ها سختی زندان و شکنجه را به جان خرید اما کوتاه نیامد.
درروزهای اول برخی براین عقیده بودندکه مدیریت بر دستگاه مقدس رضوی بسیار دشوار است و شاید این 
مرد از عهده اش بر نیاید، اما سلال ها بعد همین افراد تأکید کردند که آیت اهلل واعظ طبسلی نه تنها مدیریت 
خوبی  را بر آسلتان قدس رضوی داشته اسلت، بلکه خود الگویی از مدیریت اسلالمی را درهمه عرصه ها به 

جای گذاشته است.
طی سلال های اخیر نیز که بحث اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب مطرح شد این مرد یعنی تولیت 
فقید آستان قدس رضوی که مدیریت بر یکی از بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی کشور را برعهده داشت، جزو 
اولین نفرهایی بود که به فرمان ایشان لبیک گفت و برنامه ریزی برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی را آغاز کرد.

نیم نگاهی به دیدگاه های اقتصادی تولیت فقید آستان قدس رضوی 

آیت اهلل واعظ طبسی)ره( 
مردی برای تمام فصول مدیریت

 سعید کوشافر
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   اقتصاد مقاومتی و آستان قدس رضوی
اصطالح »اقتصاد مقاومتی« اول بار توسط رهبر معظم 
انقالب در شانزدهم شهریور ماه سال 1389 و در دیدار 
با جمعی از کارآفرینان کشور مطرح شد، ایشان در آن 
دیدار بیان کردند که »ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی 

در کشور پدید بیاوریم«.
رهبر معظ��م انق��الب در تعری��ف اقتص��اد مقاومتی 
می فرماین��د: اقتصاد مقاومتی معنایش این اس��ت که 
ما یک اقتصادی داشته باش��یم که هم روند رو به رشد 
اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب پذیری اش 
کاه��ش پیدا کند؛ یعنی وضع اقتصادی کش��ور و نظام 
اقتصادی طوری باشد که در برابر ترفندهای دشمنان 
که همیشگی و به شکل های گوناگون خواهد بود کمتر 
آس��یب ببیند و اختالل پیدا کند )سخنان رهبر معظم 
انقالب در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت، 

)91/6/2
بر همین مبنا آس��تان قدس رضوی نیز به عنوان یکی 
از مؤسس��ات فعال در حوزه های اقتصادی کش��ور که 
از س��ال های گذشته تالش داشته اس��ت تا توان تولید 
داخلی را ارتقا داده و استقالل اقتصادی را تأمین کند، 
نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی و تحقق جهاد اقتصادی 

می یابد.
مروری بر برخی سرفصل های ابالغ شده سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی و تالش های صورت گرفته توسط 
مؤسسات اقتصادی تحت پوشش آستان قدس رضوی 
در این زمینه می تواند نقش این مؤسسات را در تحقق 

اقتصاد مقاومتی بیشتر نشان دهد.
در مقدمه این سرفصل ها هدف از اقتصاد مقاومتی تحقق 

رشد مولد و درونزا و البته برونگرا معرفی شده است.
در این راستا تکمیل چرخه تولید محصوالت در داخل 
کشور می تواند نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی 

داشته باشد.
مؤسس��ات آس��تان قدس رضوی نی��ز در حوزه های 
گوناگون به گونه ای س��ازمان یافته اند که می توانند 
فعالی��ت یکدیگ��ر را تکمی��ل کنن��د و بنابرای��ن در 
اقتص��اد مقاومتی جای��گاه مهم��ی می یابند. به طور 
مثال محصوالت لبنی دامپروری های آس��تان قدس 
رضوی به ش��رکت لبنیات رضوی فروخته می شود و 
این ش��رکت با به کارگیری تجهیزات پیشرفته و بروز 
محصوالت لبن��ی مورد نیاز ب��ازار را تولید می کند و 
موجب می ش��ود تا چرخه تولید محصوالت لبنی در 

داخل کشور تکمیل شود.
سرفصل س��وم اقتصاد مقاومتی در مورد تقویت رقابت 
پذیری اقتصاد اس��ت؛ این درحالی است که در سازمان 
اقتصادی رضوی نیز ایجاد شرکت های تخصصی مورد 
توجه قرار گرفته تا با به کارگیری آخرین دس��تاوردها 
و روش های مدیریتی و شناخت و به کارگیری آخرین 
تجهیزات و فناوری های صنعتی، رقابت پذیری اقتصاد 
کش��ور افزایش پیدا کند و اقتصاد ای��ران ضمن تأمین 
اس��تقالل اقتصادی بتواند در بازاره��ای جهانی نیز با 

تولیدکنندگان بین المللی رقابت کند.
سرفصل شش��م این سیاس��ت ها برافزایش تولید داخلی 
نهاده ها و کاالهای اساس��ی)بویژه در اق��الم وارداتی(، و 
اولوی��ت دادن به تولید محص��والت و خدمات راهبردی و 
ایجاد تن��وع در مبادی تأمین کااله��ای وارداتی با هدف 
کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص تأکید دارد 
که دراین خصوص مؤسسات اقتصادی آستان قدس رضوی 
نیز با تولید و تهیه محصوالت در داخل کش��ور و کمک به 
ارتقای توان تولید داخلی نق��ش مهمی در تحقق اقتصاد 

مقاومتی ایفا می کنند.
این مؤسس��ات در زمینه های گوناگون اقتصادی با تولید 
داخلی محصوالتی که کشور پیش از این به واردات آن ها 
وابس��ته بوده اس��ت و حتی صادرات ای��ن محصوالت به 
بازار کشورهای همس��ایه نقش مهمی در تأمین استقالل 

اقتصادی کشور داشته است.
از جمله این محصوالت می توان به »بتن س��بک« تولید 
ش��ده در کارخانجات هبلکس رضوی اش��اره کرد که در 
فعالیت های ساختمانی مورد استفاده است و تولید آن در 
داخل کشور زمینه قطع نیاز کشور به واردات این محصول 
را فراه��م کرده و حت��ی این محصول به بازار کش��ورهای 

همسایه از جمله عراق و افغانستان نیز صادر می شود.
همچنین در سرفصل هفتم می خوانیم که  تأمین امنیت 
غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهب��ردی با تأکید بر افزایش 
کمی و کیفی تولید)مواد اولیه و کاال( مورد توجه اس��ت ؛ 
بر همین اس��اس محصوالت کش��اورزی و دامی به عنوان 
کااله��ای اس��تراتژیک نقش مهمی در تأمین اس��تقالل 
اقتصادی کشورها برعهده دارند. آستان قدس رضوی نیز 
با توان تولید صنعتی محصوالت کشاورزی و دامی از جمله 
مؤسساتی است که س��هم مهمی در تأمین نیاز داخلی به 
محصوالت کش��اورزی داش��ته و در این راستا می تواند به 

تحقق اقتصاد مقاومتی یاری رساند.
مؤسسات کش��اورزی و دامی آس��تان قدس رضوی با به 
کارگیری آخرین استانداردهای صنعتی در فعالیت های 
خود، بهره وری فعالیت های کشاورزی و صنعتی را افزایش 
داده ان��د، همچنین وج��ود صنایع تبدیل��ی محصوالت 
کش��اورزی در آس��تان قدس رضوی موجب شده است تا 
این محصوالت تنوع مورد نیاز بازار را برآورده س��اخته، به 
تأمین امنیت غذایی و ارتقای کیفی محصوالت تولید شده 

در داخل نیز کمک رساند.
درهمین راس��تا همچنین قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی می گوید که در مجموعه سازمان اقتصادی رضوی 
در طی این سال ها با همدلی، تالش جمعی و برنامه ریزی 
حرکت بزرگی آغاز ش��د که امروز ماحصل آن بازدهی 30 

درصدی شرکت های وابسته است.
مهندس مهدی عزیزی��ان تصریح کرد:ع��الوه بر تدوین 
برنامه اس��تراتژیک س��ازمان اقتصادی رض��وی، در طی 
جلس��ات فش��رده ای که با نخبگان اقتص��ادی و مدیران 
عامل کارخانجات و مؤسسات وابسته داشتیم، توانستیم 
اثر تحریم ها را کم کرده و آگاهانه به س��مت تحقق اهداف 

اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.

مهندس 
مهدی 

عزیزیان:   
عالوه بر 

تدوین برنامه 
استراتژیک 

سازمان 
اقتصادی 
رضوی، در 

طی جلسات 
فشرده ای 

که با نخبگان 
اقتصادی و 

مدیران عامل 
کارخانجات 
و مؤسسات 

وابسته 
داشتیم، 
توانستیم 

اثر تحریم ها 
را کم کرده 
و آگاهانه 
به سمت 

تحقق اهداف 
اقتصاد 

مقاومتی 
حرکت کنیم
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    اقتصاد مقاومتی 
با خرد جمعی 

اما دراین راستا بد نیست 
عالوه بر عملکرد سیستمی 

نیم نگاهی نیز به دیدگاه های 
تولیت فقید آستان قدس رضوی 

آی��ت اهلل واعظ طبس��ی درخصوص 
مس��ایل اقتصادی داشته باش��یم؛ بویژه 

درب��اب اقتص��اد مقاومت��ی که ایش��ان دریچه 
جدیدی براین مقوله می گشایند.

آیت اهلل واعظ طبسی درباره اقتصاد مقاومتی به مسأله خرد جمعی اشاره 
دارند ؛ مسأله ای که شاید از دیدگاه برخی کارشناسان مغفول مانده باشد، 
به این معنا که از تمام اندیشه های اقتصادی استفاده کرده تا به بهترین ؛ به 
صرفه ترین و مناسب ترین راه برای بهبود اوضاع اقتصادی در سطح آستان 

قدس رضوی بهره برد. 
در این حال تولیت فقید آس��تان قدس رضوی به این نیز قانع نیست و اقتصاد 
مقاومتی را در زمره نیازهای مهم پژوهشی کشور می داند و می گوید: امروز دو 
نیاز مهم پژوهشی جامعه اسالمی، مباحث والیت فقیه و اقتصاد مقاومتی است.

آیت اهلل واعظ طبسی درباره ضرورت اجرا شدن اقتصاد مقاومتی در جامعه 
با توجه به تحریم ها می گوید: آستان قدس رضوی در زمینه اقتصاد کتاب 
خیلی دارد که مورد استقبال هم قرار گرفته است، اما ما می خواهیم اقتصاد 
اسالمی را در جامعه پیاده کنیم و سیاست های مالی و پولی مان بر اساس 
مبانی اسالمی و نگاه قرآن و اهل بیت)علیهم السالم( باشد. باید ببینیم در 

این زمینه چه کرده ایم.
وی تصریح دارد: االن بحث اقتصاد مقاومتی اس��ت. تحریم ها باالخره یک 
روز خواهد شکس��ت و آن روز روزی خواهد بود که ملت ما بر اساس مبانی 
اعتقادی و دینی خود بایس��تد و مقاومت کند. فش��ار دشمن به خاطر این 
است که ملت ما مسیر پیشرفت، تعالی علمی، نوآوری و خالقیت را دنبال 

می کند و فشار دشمن به همین خاطر است.
آیت اهلل واعظ طبسی تأکید کرد: امروز ایدئولوگ های غرب به این نتیجه 
رس��یده اند که با فرض اینکه تمام محصوالت غنی شده را از ما بگیرند، اما 
ایران به جایی رسیده که قدرت رسیدن به انرژی  هسته ای را دارد. حال ما 
اگر این پیش��رفت ها را نمی خواهیم که هیچ، ولی اگر می خواهیم که اراده 
ما همین اس��ت، فش��ارها نیز وجود دارد. چه باید کرد؟ چاره کار، اقتصاد 

مقاومتی است که امام جامعه اسالمی مطرح کرده است.
وی ابراز داش��ت: در این زمینه ابتدا باید فرهنگ جامعه را بسازیم که این 
فکر، اندیشه، تدبیر و نظریه علمی می خواهد. استادان دانشگاه ها، مربیان 
و معلمان بدانند که امروز مصرف ما با ده سال قبل فرق می کند. تعریف ما 
از اقتصاد برای ملتی که می خواهد روی پای خود بایستد و در برابر دشمن 
مقاومت کند، باید به روز باش��د و باید به یک تعریف مش��ترک و قابل فهم 

برای همه برسیم.

   پرهیز از تحمیل 
سلیقه  

دیدگاه ه��ای نماین��ده 
فقی��د رهبر معظ��م انقالب 
در استان های خراسان راشاید 
بتوان یکی از جامع ترین دیدگاه ها 
دانس��ت چرا که ایشان مس��ایل را فراتر 
از جناح ه��ا و گروه های حاکم ی��ا منتقد دیده 
و بررس��ی می کرد و درس��ت بر همین اساس هم بود که 
تحمیل یک سلیقه بر مسایل اقتصادی را موجب خسارت می دید و 
همفکری و همراهی جریان های مختلف با یکدیگر و دوری از تفرقه 

را عامل رشد وبالندگی تلقی می کرد.
 آیت اهلل واعظ طبسی دراین خصوص بیان می دارد: حماسه ما این 
اس��ت که با مقاومت و پایداری و موضع گیری درست، واقع بینانه و 
صحیح در برابر جریان های فکری و سیاسی و با دشمن شناسی در 
برابر همه مشکالتی که دش��منان ایجاد کرده اند، مقاومت کنیم، 
ابتکار عمل به خرج دهیم، سعی کنیم مشکالت سیاسی و اقتصادی 
را با تدبی��ر و اتکای به نفس خود و با اس��تفاده از زمینه  ها و تجارب 

داخل کشور حل کنیم.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام افزود: ای��ن هرگز بدان معنا 
نیس��ت که همه مشکالت ما به دش��منان برمی گردد، بلکه بخش 
مهمی از مش��کالت مربوط به خودمان و ناشی از بی تدبیری، سوء 
مدیریت، نبودن وحدت کلمه و هماهنگی، کوبیدن طرف مقابل و 

امثال آن می باشد.
تولیت فقید آستان قدس رضوی در ادامه اظهار داشت: رهبر معظم 
انقالب از اقتصاد مقاومتی تفسیری فرمودند که بسیار جالب بود و 
جا دارد که نیروهای اقتصادی آستان قدس چه در سازمان اقتصادی 
و جای دیگر روی این کار کنند. نظر مبارک ایشان این بود که اقتصاد 
مقاومتی یعن��ی آن اقتصادی که از درون قابلیت انطباق و انفعال با 
شرایط خاص را داشته باش��د، یعنی به گونه ای پایه ریزی شود که 
در ش��رایط تحریم بتوانیم خودمان را با شرایط تطبیق بدهیم و در 
ش��رایط رفاه بتوانیم از فرصت ها استفاده کنیم و برای آینده برنامه 
داش��ته باشیم، این نیاز دارد به کار، یعنی این کتاب های بزرگی که 
درباره اقتصاد اسالمی نوشته شده کافی نیست. طبعاً باید یک گروه 
عملیاتی بنشینند و محورهایی را استخراج و بر اساس آن محورها 

برای عملیاتی کردن قضایا برنامه   ریزی کنند.

   بن بست اقتصاد  بدون فرهنگ 
آیت اهلل واعظ طبس��ی را بسیاری یک ش��خصیت کاماًل فرهنگی 
می دانند و ش��اید هم همین فرهنگی بودن ایش��ان باعث ش��د تا 
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دیدگاه هایش درباره مس��ایل اقتصاد جامع تر 
وکامل تر از دیگران به چشم آید؛ بویژه درجایی 
که او توجه به مسایل اقتصادی را بدون توجه به 

مسایل فرهنگی ناقص می داند. 
نماینده فقید ولی فقیه در خراس��ان و تولیت 
آستان قدس رضوی درهمین خصوص خیلی 
صریح می گوید: اقتصاد بدون نگاه به فرهنگ 
به جایی نخواهد رس��ید.در همه مکتب ها بین 
اقتص��اد و فرهنگ ارتباط وج��ود دارد و هیچ 
کس نمی تواند اقتص��اد را بدون فرهنگ مورد 

توجه قرار دهد.
وی با تأکید بر ضرورت به کار گیری مؤلفه های 
فرهنگ اصیل اس��المی و ایران��ی در اقتصاد، 
افزود: ما باید سعی کنیم مبانی و اصول فرهنگ 
خودمان، همچون اخالق، تربیت، خصوصیات 
انسانی، مالک های ارزشی، هنر و وجدان کاری 

را در اقتصاد به کار گیریم.
آیت اهلل واعظ طبس��ی س��پس به مقوله عزم 
ملی اشاره و عنوان می کند: باید بدانیم با همه 
اهمیتی که برای مسایل اقتصادی و فرهنگی 
قایلیم، ام��کان ندارد که بدون عزم ملی و اراده 

یک ملت، به هدف مورد نظر دست یابیم.
مدیر عالی حوزه علمیه خراس��ان در ادامه به 
تبیی��ن مقول��ه مدیریت جه��ادی پرداخت و 
گفت: اگر یک مدیر به دنبال تشریفات و توسعه 
دادن به امور باش��د و بخواهد حوزه مسؤولیت 
خود را گسترش دهد، مشکل درست می شود. 
لذا حرکت ما با همین ع��زم ملی، باید حرکت 
جهادی باش��د؛ یعن��ی اخالص، تق��وا، پاکی، 
بی اعتنای��ی به جاذبه های مادی و تالش��ی پر 
شتاب، بسیار مقدس و ستودنی برای رسیدن 
به آن اقتصاد و فرهنگ م��ورد نظر را به همراه 

یکدیگر داشته باشد.

    شایسته ساالری درمدیریت اسالمی
درهمین حال ایش��ان بر شایسته ساالری به 
عنوان کلید بهبود امور اعتقاد داشته و همواره 
بر آن درمدیریت های آس��تان قدس رضوی و 
هم س��ایر مدیریت ها در نظام اسالمی تأکید 
کرده آن را بخش��ی جدانش��دنی از مدیریت 

اسالمی می داند.
نماینده فقی��د ولی فقیه در خراس��ان دراین 
خص��وص اظهار می دارد: اگر مدعی هس��تیم 
در آستان قدس رضوی و در کل کشور و نظام 
که این آستان مقدس هم مجموعه ای از نظام 
اس��ت، مدیریت اسالمی موفقی به طور نسبی 
ارایه شده است، باید با تعریف مدیریت اسالمی 

نیز آشنا باشیم.
تولیت آس��تان قدس رض��وی می افزاید: باید 
ببینیم مدیریت اس��المی چیس��ت و مدیر و 
حاکم در اس��الم و در نگاه اس��المی به وسیله 

چه کس��ی منصوب می ش��ود؟ آیا هر فردی می تواند مدعی باشد 
من مسؤولیت مدیریت این مجموعه را دارم و اگر چنین نیست، از 
چه مبدأ و مجموعه ای و از کدام دس��تگاهی این حکم حاکمیت و 

مدیریت اسالمی در سطح کالن صادر می شود؟
وی خاطرنش��ان می کن��د: ثانیاً اینک��ه یک مدیر و ی��ک حاکم و 
اداره کننده جامعه اس��المی یا یک س��ازمان وابس��ته به مجموعه 
نظام دینی و اس��المی از چه خصوصیاتی باید برخوردار باشد و چه 
مالک ها و شاخص هایی را درباره او باید دید که خصوصیات اخالقی 
و رفتاری او منطبق با آن مالک ها و معیارها باش��د )بایدها( و اینکه 
یک مدیر از ک��دام مرزها نباید عبور کند بلکه نباید وارد بش��ود تا 
بتواند از صالحیت ها و شایستگی های یک مدیر اسالمی برخوردار 

باشد )نبایدها(.
وی با بیان اینکه حاکم در جامعه اسالمی و مدیر امت اسالم بدون 
نصب الهی مش��روعیت ن��دارد، تصریح می کند: م��الک کلی در 
مدیریت، برنامه ریزی و سیاستگذاری در همه زمینه ها و حوزه های 
مدیریتی باید مبتنی بر حق باشد و منظور از حق، ایمان، علم، تقوا 
و قدرت مدیریت برای اجرای برنامه ها و سیاست های اصولی نظام 
است؛ اما آنچه را که نباید به آن فکر بکنیم و وارد این حوزه بشویم، 
دوری از هواها و خواسته های نفسانی است. باید بدانیم آنچه خود 
می پس��ندیم و فقط خواسته شخصی ماس��ت، نباید در مدیریت 

مالک عمل باشد.
عضو س��ابق مجلس خب��رگان رهب��ری با اس��تناد ب��ه احادیث 
معصومین)علیهم الس��الم( اظهار داشت: اولین بحث در مدیریت 
اسالمی بعد از آنکه خدای متعال رهبر و امام جامعه را نصب فرمود، 
شایسته س��االری است؛ یعنی همه مدیران در سطوح مختلف باید 
به این برنامه و سیاست توجه کنند، زیرا عدول از شایسته ساالری، 
دس��تگاه مدیریت نظام و س��ازمان های وابس��ته به نظام را ساقط 

می کند. 
وی افزود، توجه داش��ته باش��یم که مدیریت های محوری این 
س��ازمان و نظام اس��المی که به این سیاس��ت ها عم��ل نکنند، 
مغضوب خدای متعال هس��تند. آن روزی که مدیران ما مسایل 
اصولی و پای��دار را زیرپا بگذارند و آنچ��ه می تواند برای امروز و 
آینده جامعه اسالمی مفید باشد، به کار نگیرند، از مبانی فکری 
و اعتقادی اس��الم عدول کنند، به خاط��ر جلب رضایت جمعی، 
موقعیت اجتماعی فردی را متزلزل نمایند، با دادن ش��عارهایی 
س��طح انتظارات مردم را باال ببرند و از سیاستگذاری اساسی و 
اصولی و پایدار، آنچه به اس��تقالل اقتصادی و سیاس��ی کشور 
کمک می کند و مس��ایلی که می تواند کشور را بسازد، نبینند و 
با ش��عار بخواهند یک سازمانی را اداره کنند، انگیزه آن ها از این 
ش��عارها صرفاً یا نادانی اس��ت و یا عدم تعادل روحی و روانی و 

بی اطالعی از اس��الم و یا خواس��ته ها و هواهای نفس��انی.
وی با بیان اینکه مدیریت تعارف بردار نیست،اظهار داشت : اگر نگاه 
به مس��ؤولیت، ابزاری برای خدمت به نظام، ملت و جامعه باشد، از 
نداشتن مسؤولیت باید احساس راحتی کنیم که تکلیفی را از دوش 
ما برداشته اند و البته اگر توانایی داشته باشیم، پذیرش مسؤولیت، 

بزرگ ترین افتخار برای یک انسان در نظام اسالمی است.
وی با بی��ان اینکه ثب��ات مدیریتی از خصوصی��ات مهم مدیریت 
اسالمی است، گفت: ثبات مدیریت به معنای ارث بردن نیست، بلکه 
نوع انتخاب ماست که باید آنچنان حساب شده باشد که حداقل 10 
سال از توانایی یک مدیر بتوان بهره مند شد و از این دست مدیران 

کم نداریم؛ به این ها ما می گوییم شایسته ساالری.
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  استاندار پیشین خراسان رضوی  از نماینده فقید ولی فقیه می گوید

اسطوره تجربه و اخالص  
آمنه مسلتقیمی: اگرچه بلرکات وجودی برخی از انسلان ها به قول معلروف »اظهُر من 
الشمس« است و نیازی در وصف کماالت آنها نیست، اما با توجه به آنکه بعضًا قدرت رویت 
مسلتقیم نور چنین سلتارگان پُرفروغی برای همگان ممکن و میسور نیست، الزم است 
تا به طرق مختلف بارقه هایی از این نورانیت وصف شلود تا همگان از آن بهره مند شلوند. 
مرحوم آیت اهلل عباس واعظ طبسی، یار امام و رهبری، روحانی مبارز و تولیت فقید آستان 
قدس رضوی از جمله این شلخصیت ها است که برای شناخت حقیقت وجودی اش نیاز به 
قلم زدن های بسلیار است. از این رو، با محمود صالحی، استاندار سابق خراسان رضوی و 
رئیس کنونی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که به واسطه مسؤولیت در دولت 
دهم چند سالی با آن مرحوم در ارتباط بوده است درباره برخی از ابعاد شخصیتی ایشان 

به گفت و گو پرداخته ایم که مشروح آن تقدیم می شود:

   سابقه آشنایی شلما با مرحوم آیت اهلل 
واعظ طبسلی به چه زمانلی بازمی گردد و 
این ارتباط و آشنایی چه برکاتی برای شما 

به همراه داشته است؟
قبل از عهده دار شدن سمت استانداری خراسان 
رضوی چند باری محضر مرحوم آیت اهلل واعظ 
طبس��ی رس��یده بودم، ب��رای مثال ی��ک بار با 
دوستان رزمنده محضرشان رفتیم و یک بار هم 
با جمع��ی از فرماندهان در یکی از اعیاد مذهبی 
که ایش��ان به ما غبار و نبات تبرک��ی دادند؛ اما 
وقتی قرار شد نخس��تین بار به عنوان استاندار 
دولت دهم وارد خراسان شوم 14 شهریور سال 
88 یعن��ی اوج ماجرای فتنه ب��ود. وقتی همراه 
با رئی��س جمهور و هیأت دول��ت در فرودگاه از 
هواپیما پیاده ش��دیم و با استقبال گرم آیت اهلل 
علم الهدی، شهید سرلش��کر نوراهلل شوشتری 
و دیگر مس��ؤوالن مواجه ش��دیم آنج��ا بود که 
دریافتم مرحوم طبسی به دلیل جراحی بستری 
هس��تند. من قبل از رفتن به حرم همراه با وزیر 
کش��ور و مهندس محمدی زاده، استاندار قبل، 
به منزل مرحوم طبس��ی رفتیم و این آغاز فصل 
جدید آش��نایی و ارتباط من با این ش��خصیت 
برجسته جهان اسالم بود. در آن جلسه که آقای 
علوی، قائم مقام وقت آس��تان قدس هم حضور 
داش��ت امور به خوبی پیش رفت و به لطف خدا 
تا پایان عمر ایشان، این هماهنگی و صمیمیت 

وجود داشت. 
من  با نحوه مدیریتی که طی س��ه سال و دو ماه 
همکاری نزدیک از ایشان دیدم بیش از گذشته 
متوجه ش��دم که ایش��ان در مباحث فرهنگی، 
معنوی و نیز علمی و حوزوی نه تنها در خراسان 
بزرگ بلکه در کل کشور اس��وه و نمونه و قطب 
بزرگ و نفر اول در شرق کشور هستند یعنی در 

کشور کم نظیر و در شرق بی نظیر.
در ارتب��اط ب��ا مدیریت عمومی آس��تان قدس 

رضوی برای خدمت رسانی به زائران هم رویکرد ایشان بی نظیر بود، با توجه به آنکه ساالنه 30 میلیون 
زائر از ایران و جهان به این آستان مشرف می شوند به ویژه در ایامی که اوج حضور زائران است همچون 
نوروز، ماه مبارک رمضان و ش��ب های احیا و 28 صفر که خدمات دهی کار ساده ای نیست اما آستان 
قدس به عنوان عظیم ترین قطب فرهنگی در جهان اسالم با مدیریت آیت اهلل واعظ طبسی در خدمات 
دهی بی نظیر عمل کرده اس��ت و باید گفت هیچ کدام از اماکن متبرکه بدون کمک دولت ها به اندازه 

آستان قدس رضوی موفق عمل نکرده اند و این مرهون مدیریت مرحوم طبسی است. 
    اشلاره داشلتید که از همان بدو ورود و دیدار ایشلان، فضا به گونه ای رقم خورد که در 
طول دوران استانداری خراسان رضوی مشکلی بین شما و آستان قدس پیش نیامد، نحوه 
رفتار آیت اهلل واعظ طبسلی چگونه بود که چنین شلرایطی را رقم می زد و فضای کاری را 

تلطیف می کرد؟
مرحوم طبس��ی در عین اقتدار مدیریتی نهایت محبت را نس��بت به همکاران مبذول می داشت و اگر 
بگویم در طول دوران خدمت مثل ایشان را ندیده ام، اغراق نیست تا حدی که تواضع ایشان بین دوستان 
و هم��گان زبانزد بود یعنی در عین اقتدار مدیریتِی ب��ی نظیر با همه خوب و مهربان بودند که در میان 

همه کسانی که من با آنها در این سطح برخورد داشته ام باز هم ایشان را اول می دانم!
در پرتو وجود ایش��ان هماهنگی باالیی بین آستان قدس رضوی و استانداری در زمان مسؤولیت من 
وجود داش��ت و حتی یک مورد را سراغ ندارم که اختالفی و یا سر سوزن کدورتی پیش آید، هرچه بود 
محبت از ناحیه ایشان بود و همین باعث می شد ما برای حضور در محضر ایشان اشتیاق داشته باشیم. 
نائل ش��دن من به مقام خادمی امام رضا )ع( در همان اوایل کار اس��تانداری نیز با حکم ایشان صورت 
گرفت و این بهترین حکم من در دوران کاری ام است. غیر از همجواری با امام رضا)ع( و توفیق خدمت 
در خراس��ان رضوی، یکی از برکات استانداری خراس��ان برای من توفیق آشنایی و استمرار رفاقت با 

آیت اهلل واعظ طبسی می دانم.
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     در جلسلاتی که داشتید معموالً چه مسلایلی به ویژه مرتبط 
با موضوع ارتقای کیفیت و کمیلت زائران و زیارت برای آیت اهلل 
واعظ طبسی اولویت داشلت و بر گره گشایی از چه مشکالتی و 

چه فضاسازی هایی تأکید می کردند؟
تس��هیل حمل و نقل در خط��وط هوایی، ریلی و ج��اده ای برای زائران و 
نیز کاهش خطراتی که متوجه زائران بود از دغدغه های ایشان محسوب 
می ش��د؛ ایشان در جلسات سه ش��نبه ها موضوع ترافیک اطراف حرم به 
ویژه در اوقات نماز را دنبال می کردند که با پیگیری استانداری و مهندس 
پژمان، شهردار وقت خراسان، اتوبوس های تندروی اطراف حرم فعال شد 
و متروی مش��هد نیز با کمک دولت وقت، وزارتخانه های راه و شهرسازی 
و اقتصاد وقت و نیز مجلس جدی پیگیری ش��د و در نتیجه سفر به چین 
و انعقاد قرارداد طرح مترو نهایی و در آذرماه س��ال 89 طرح ابتدایی آن 

راه اندازی شد. 
عالوه بر این، با ش��رکت هواپیمایی ماهان نی��ز توافقاتی صورت گرفت و 
پنج ایرباس از سوی این شرکت در مشهد مستقر شد و به عنوان نخستین 
اس��تان مقرر شد تا هواپیماهای توپولوف یا به طور کلی یا در پایین ترین 
سطح در خطوط هوایی مش��هد پرواز داشته باشند. همچنین، گسترش 
مساحت سالن فرودگاه مش��هد و برنامه ریزی برای تنظیم حمل و نقل و 
کاهش ترافیک اطراف حرم به عنوان دغدغه ایش��ان مدنظر قرار گرفت و 
اگرچه بزرگراه حرم تا حرم کلید خورد اما به دلیل مشکالت بودجه متوقف 
ش��د. به عبارت بهتر دغدغه های مردم به ویژه زائران دغدغه ایشان بود و 
ما هم متناسب با شرایط سعی در هماهنگی و همکاری با ایشان داشتیم.
   با توجه به اینکه آیت اهلل واعظ طبسلی باسابقه ترین مدیر در 
عمر با برکت انقالب اسالمی هستند و به تبع ارتباط و همکاری با 
دولت های مختلف را تجربه کرده اند نوع ارتباطشان برگرفته از 

چه مبانی ای بود و برابر دولت ها چگونه عمل می کردند؟ 
نگاه مدیریتی آن مرحوم برگرفته از فرامین و تدابیر مقام معظم رهبری 
بود، با وجود آنکه ایش��ان با رهبری همرزم و در مبارزه و مباحثه دو رفیق 
قدیم��ی و صمیمی بودند اما در برابر والیت همواره مطیع محض بودند و 
همان گونه که همه دولت های مستقر مورد حمایت مقام معظم رهبری 
بوده و هس��تند حتی اگر برخی افعال یک دولت مورد تایید ایشان نبوده 
باشد، آیت اهلل واعظ طبس��ی نیز همین روال را داشتند و نسبت به همه 
دولت ه��ا نگاه حمایتی داش��تند؛ ب��رای مثال وقتی هی��أت دولت برای 
سفرهای استانی به مشهد مقدس می آمدند همواره مورد لطف و عنایت 
ایشان قرار می گرفتند چرا که نگاه ایشان فراجناحی، فرابخشی، پدرانه و 
حمایتی نس��بت به مسؤوالن بود. در واقع جمیع جهات مدیریتی ایشان 
کم نظیر بود و بیش��ترین بهجت و س��رور را هنگام سفرهای رسمی مقام 
معظم رهبری به مشهد و مدت استقرار ایشان در آنجا از ایشان می دیدیم. 
البته ابعاد مدیریتی و ش��خصیتی مرحوم طبس��ی فراتر از این گفت وگو 
است و ابعاد وسیع و عمیقی دارد همچون نگاه معمارانه ایشان به توسعه 
آستان و مرمت ها به گونه ای که بهترین آینه کاری ها هم اکنون در رواق 
امام خمینی)ره( آستان قدس وجود دارد و اینها همه نیست مگر با دقت 
نظری که تولیت فقید آس��تان قدس رضوی برای انجام بهترین کارها در 

این آستان اعمال می کردند.
عالوه بر این، دولت گاهی زحمت مضاعف برای ایش��ان داشت همچون 
زمان سفر شخصیت های بین المللی و نیز هیأت دولت به مشهد مقدس 
که در این مواقع هم آن مرحوم دس��تور می دادند ت��ا نهایت همکاری با 
دولت شود. نتیجه آنکه همکاری ایشان با دولت بی نظیر بود و من شخصاً 

از ایشان درس مدیریت فرا می گرفتم.
    اشاره داشلتید که فعالیت خود به عنوان استاندار خراسان را 
در بحبوحه فتنه سال 88 آغاز کردید، مدیریت ایشان بر اوضاع و 

آرام سازی فضا را چطور دیدید و نتایج این مدیریت برای استان چه بود؟
کس��ی می تواند این را درک کند که رفتار ایشان به ویژه در حوزه مدیریت را دیده 
باش��د؛ مرحوم طبسی لحنی بسیار آرام، سخنی بسیار دلنشین و چهره ای بسیار 
نورانی داش��تند. در مواجهه با هر سؤالی که به ایشان مطرح می شد تُن صدایشان 
آرام بود در عین اینکه در خطابه ها محکم و غرا س��خن می گفتند. نقش ایشان در 
آرام سازی استان به ویژه در ایام فتنه 88 فراموش نشدنی و بی بدیل است به گونه 
ای که مورد رضایت مقام معظم رهبری هم قرار گرفت و هیچ گونه خسارت جدی 
به استان و آستان وارد نشد و این نبود مگر با همکاری و هماهنگی بی شائبه ایشان 
با بخش های مختلف دولت. همه بخش های دولت و آس��تان قدس در مدت س��ه 

سال و دو ماهی که من استاندار بودم هماهنگ بودند.
به یاد دارم یک بار بین آستان قدس و شهرداری مشهد بر سر نقاشی روی یک دیوار 
اصطکاکی پیش آمد و جالب آن بود که روزنامه های هر دو طرف به یکدیگر خرده 
می گرفتند وقتی من این مس��أله را به مرحوم طبسی اطالع دادم ایشان حکمیت 
را به استاندار سپردند و به لطف خدا و با همکاری شهردار و قائم مقام وقت آستان 

قدس این مشکل برطرف شود.
   رویکرد ایشلان در اقتصلاد و هزینه کردهلا و اولویت های اقتصادی 

چگونه بود؟ 
من هم شنیده بودم و هم به چش��م دیدم که مرحوم طبسی هیچ مقداری از حق 
التولیه آستان قدس را که شرعاً و قانوناً حق ایشان بود، استفاده نمی کردند و حتی 
منزل ایش��ان همان خانه ای بود که قبل از انقالب پدر همسرشان برایشان تهیه 
کرده بود و جالب آنکه این منزل و وس��ایلش همچنان قدیمی بود، اما ایش��ان در 
مقابل توسعه و مرمت حرم نگاهی باز و کالن داشتند و هم از درآمد موقوفات و هم 
سازمان اقتصادی برای این مهم استفاده می کردند. همانطور که می دانید زائران 
جز نذورات عایدی اقتصادی دیگری برای حرم ندارند اما ایش��ان با اموال آستان 
خدمات مختلفی را انجام دادند از آن جمله در بخش درمانی که همیشه برایشان 
اولویت داشت بیمارستان فوق تخصصی رضوی را که در برخی تجهیزات در کشور 
حرف اول را می زند، تأسیس کردند و نیز راه اندازی مدارس همسو با سیاست های 
آستان و تأسیس دو دانشگاه جامع رضوی و امام رضا)ع( و رسیدگی به اماکن بین 
راهی ویژه زائران نیز به همت ایشان صورت گرفت. عالوه بر این ایشان همواره به 
دریافت حقوق آستان از دولت تأکید داشتند چرا که بسیاری از زمین های موقوفی 
آس��تان در اختیار دولت بود که باید اجاره اش پرداخت می ش��د و ایشان مصرانه 
پیگیر بودند که این حقوق پرداخت شود مثل زمین استانداری که موقوفه بود که 
من با اجازه ایشان مسجدالرضا)ع( را در آنجا تأسیس کردم. لذا مباحث اقتصادی 

آستان برای ایشان بسیار اهمیت داشت و خود آن را مدیریت می کردند.
مرحوم طبسی با استفاده از حق التولیه خودشان برای طالب بی بضاعت کارهایی 
انجام می دادند. کاش زمان حیاتش��ان بیشتر ش��ناخته می شدند. ایشان در همه 
مناس��بت های مذهبی در حسینیه ای که از حق التولیه س��اخته بودند، با وجود 
مشکالت جدی جسمی حضور می یافتند و شب های احیا در صحن جامع رضوی 

و نیز راهپیمایی ها حاضر می شدند.
   خودتان به شلخصه از معاشلرت با مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی چه 
حس و حال و تجربه ای کسلب کردید و آیا خاطره خاصی از ایشلان در 

ذهنتان مانده است؟
من خود تاثیر جدی از فضای مدیریت ایش��ان پذیرفتم چرا که کوهی از تجربه و 
اخالص بودند و آخرین خاطره من از ایشان که به شدت تلخ است به آخرین دوشنبه 
قب��ل از ارتحال این عالم ربانی که من بر بالین ایش��ان حاضر ش��دم باز می گردد. 
وقتی ایش��ان را دیدم به شدت مکدر گشتم اما به هر حال این مشیت الهی است و 

آن آخرین دیدار ما بود. 
امید اس��ت همه مسؤوالن وقتی به خراسان می روند متوجه خدمت خود باشند و 
بدانند که این توفیق پایدار نیست، مدت خدمت می گذرد پس باید از فرصتی که 
دارند برای خدمت به زائران اس��تفاده کرده و خدای ناکرده کوتاهی نکنند چنان 

که آیت اهلل طبسی بودند و قطعاً مورد عنایت امام رضا)ع( قرار می گیرند. 
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معرفی اسالم ناب، برترین ثواب است

آستان قدس رضوی با توجه به وجود چندین مؤسسه و بخش های 
مختلف آن که فعالیت های گسترده فرهنگی انجام می دهند، نیاز 
به هماهنگی، سیاسلتگذاری، انسجام بخشلی، هدایت و نظارت 
دارد، از ایلن رو به منظور تحقق این اهلداف مهم با تدبیر حضرت 
آیت اهلل واعظ طبسی، شورای عالی فرهنگی آستان قدس  تأسیس 
شلد. سیاسلتگذاری کالن فعالیت های فرهنگی آسلتان قدس 
رضوی، تبیین خط مشلی ها و اولویت ها با تأکیلد بر رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب، تدوین چشلم انداز 20 سلاله آسلتان قدس 
رضوی، تشلخیص نیازها و مناسلبات جدید فرهنگی در کشور، 
جهان تشیع و جهان اسلالم، از جمله وظایف این شورا می باشد. 
هدف مهم شورای عالی فرهنگی، ایجاد همگرایی بین مؤسسه های 
فرهنگی، پرهیز از فعالیت های موازی و اسلتفاده از ظرفیت های 

مشترک این مؤسسه ها در تولید محصوالت فرهنگی است.
مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی اهتمام ویژه ای به موضوعات فرهنگی 
در حوزه آستان قدس رضوی داشت و انجام اقدامات فرهنگی برای 
جامعه بویژه زائران علی بن موسی الرضا )علیه السالم( را همواره 
مورد تأکید قرار می داد .تأسلیس بیش از 15مؤسسه فرهنگی در 
حوزه های گوناگون، ایجاد معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی و 
تعامل مؤثر با نهادها و مراکز فرهنگی خارج از آستان قدس رضوی 
از جمله اقدامات وی در این حوزه می باشلد . برخی از دیدگاه های 

ایشان که در جلسات این شورا مطرح شده از نظرتان می گذرد:

   سیره ائمه اطهار )علیهم السالم( برترین الگو برای جوانان
آیت اهلل واعظ طبسی در طی دوران حیات، بی وقفه در جلسات شورای 
عالی فرهنگی در س��مت ریاست حضور داش��ته و به بیان نکاتی مهم و 
اساس��ی پرداخته است. ایش��ان درباره رویکرد آستان قدس نسبت به 
جوانان می گوید: انجام کار فرهنگي توس��ط آستان قدس رضوي براي 
جوانان و نوجوانان هرگز ناشي از اقدام انفعالي و متأثر از فضاي جامعه 
نمي باش��د. یکي از نهادهایي که از ابتداي پیروزي انقالب شکوهمند 
اسالمي به امر جوانان توجه ویژه داش��ته و دارد، آستان قدس رضوي 
بوده اس��ت و این امر هرگز منفعل از شرایط جامعه نبوده است. جوانان 
پرسش های زیادي دارند که طبعاً باید پاسخگویي شود. باید براي تمام 
کش��ور و جهان حرف داشته باشیم و  افراد مس��تعد و توانا دیدگاه هاي 
فلس��في، سیاس��ي، فرهنگي و اجتماعي اس��الم را براي عموم تبیین 
نمایند. احساس مي شود که روي نسل جوان ما کمتر کار کرده ایم، هنوز 
هم دیر نیست. به شرط اینکه با امید و انگیزه و احساس مسؤولیت به طور 
جّدي برنامه ریزي قابل قبولي را با بهره گیري از نظرهای انس��ان هاي 

ارزشي، شاخص، اهل فکر و دقت نظر تدوین و اجرا نماییم. 
براي صحبت با جوانان، نوجوانان و دانش��جویان با یک مطالعه مفصل 
و آمادگي نس��بت به مباحث آن ها و شرایط کش��ور، به استقبال آن ها 
برویم. عناوین کلي مورد توجه، بحث درباره اسالم، تشیع، والیت فقیه، 
والیت و امامت، مسایل مربوط به حجاب و روابط زن و مرد، ارتباط دین 
با سیاس��ت اس��ت که برخي معاندان قصد دارند این ارتباط را از ذهن 
جوانان محو کنند و معتقدند دین نباید حکومت کند و دین قدرت اداره 
جامع��ه را ندارد. در بحث امنیت و وحدت ملي و آثار و تأثیراتي که دارد 
در جامعه و ب��ر فضاي ذهني جوان و نوجوان، اگر امنیت نباش��د طبعاً 

مروری بر دیدگاههای فرهنگی آیت اهلل واعظ طبسی)ره(
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وحدت ملي هم نیس��ت، پس هم در زمینه امنیت و هم وحدت ملي کار 
کنیم و بروش��ورهایي زیبا )نه گرانقیم��ت( و خالصه تهیه کرده و به تک 

تک دانشجویان داده تا مطالعه کنند.
فضاي امروز کش��ور و گرایش ها و رفتار عملي نس��ل جوان با س��ال هاي 
گذشته متفاوت است، ولي این امر نباید موجب کمرنگ شدن انگیزه هاي 
ما بشود، زیرا سخنان ائمه اطهار )علیهم السالم( برخوردار از برجستگي 
و محاسن زیادي است و علت ترس دشمن و این همه سرمایه گذاري در 

برابر فرهنگ ها و نظام اسالمي نیز به همین دلیل است.
توجه به جوان و نوجوان و تغذیه فکري، اعتقادي و معنوي آن ها موجب 
پاداش دنیوي و اخروي است و الزمه تحقق این امر تالش و همت مسؤوالن 
مي باش��د تا بتوان در آینده نیروهایي متعهد، معتقد به رهبري، انقالب و 
نظام و ارزش هاي آن پرورش داده و به جامعه اسالمي تقدیم کرد؛ چراکه 
امروز هیچ ثوابي، هیچ اقدام مهمي، مهتر از کار فرهنگي و معرفي کردن 
اسالم ناب و از بین بردن این پرده ابهامي که بین اسالم و بین نسل جوان 
ایجاد کرده اند نیس��ت و باید بیش از پیش مساعي خودمان را براي این 

کار مصروف کنیم.

   حجاِب برتر مورد تأکید قرار گیرد
بی ش��ک نظارت بر حفظ حریم رضوی یکی دیگر از دغدغه های آیت اهلل 
واعظ طبسی بویژه در زمینه حفظ حجاب بانوان در هنگام ورود به حرم 
مطهر بوده اس��ت، از این رو خطاب به مسؤوالن بیان می دارد: با توجه به 
دستورهای صریح دین اسالم در جهت پوشش بانوان و با عنایت به حرمت 
و قداس��ت و معنویت خاص حرم رضوي رعایت این قداس��ت ها ضروري 
اس��ت و الزمه رعایت دقیق این موارد، ناش��ي از مدیریت قوي وکارآمد 
مي باشد. رعایت پوش��ش چادر در حرم مطهر یک امر قطعي است و نیز 
عاملي در جهت جلوگیري از حرکت هاي فردي و س��لیقه اي مي باش��د. 
آموزش خواهران ارشاد و توجیه آنان براي تذکرات مربوط به رعایت امر 
پوشش چادر و حجاب برتر بانوان، به عنوان یک ضرورت مورد تأکید است. 
حرم مطّهر جاي خاصي است، اصاًل اینجا را با هیچ کجا نمي شود مقایسه 
کرد؛ خیلي چیزهاست که اگر انجام بش��ود مباح است، اما اینجا ممکن 
است هتک حرمت محسوب شود. این را باید توجه کرد؛ بنابراین در اینجا 
باید یک پوشش اسالمي وزین و سنگین باشد که در بین همه پوشش ها 
در اولویت است و از نظر وزن و اعتبار هم پذیرفته شده است. باید روي آن 
تکیه بکنیم و آن چادر است؛ البته نوع برخورد هرگز نباید سلیقه اي باشد 
خیلي باید نهایت احترام را به جا آورد چه به آن خانمي که از خارج مي آید 
یعني کش��ورهاي اروپایي، چه از نزدیکان خودمان و چه ترکمن ها، باید 
با همه با احس��ان، ادب و احترام برخورد کرد. اما سیاست همان است که 
گفته ش��د روي آن تکیه بشود. در هر حال سیاست ما استفاده از چادر به 
عنوان کامل ترین حجاب است. نهایت براي اینکه افرادي که فرهنگشان، 

فرهنگ دیگري است، باید س��عي بکنیم تا حد امکان نحوه برخورد مان 
خیلي همراه با احترام باشد.

اینکه ما می گوییم در حرم مطهر افرادي که مشرف مي شوند، خانم ها با 
چادر باشند که انصافاً بهترین  و کامل ترین حجاب است، به خاطر اینکه 
آن جذابیّت ها و آن تلّونات خاصي که قباًل وجود داش��ت و زمینه را براي 
ج��ذب و تهییج بعضي از جوان ها فراهم مي کن��د، از بین برود. آني که ما 
مي خواهیم  پوشش اسالمي است که  حرم بشود یک فضاي کاماًل قدسي، 

ملکوتي، روحاني، معنوي و دل به خدا دادن و در حال توسل و تضرع.

   اولویت آستان قدس؛ نیازهای زائر است
آیت اهلل واعظ طبسی همچنین  درباره نیازهای زائران و بر طرف سازی آن 
اشاره کرده است که در خصوص برنامه هاي متنوع و مؤثر فرهنگي براي 
زائران بي شمار حضرت رضا )علیه الس��الم( رهبر معظم انقالب مجدداً 
تأکید داشتند. بنابراین باید نظرها و پیشنهادها دقیقاً مورد بررسي قرار 
بگیرد و اولویت ها مشخص و به طور جدي روي آن ها کار شود. زماني که 
مي گوییم کار براي زائر این دیگر عام اس��ت و همه را در بر مي گیرد یعني 
متناسب با ذهن و استعداد و گرایش و احساس زائر طبعاً باید آستان قدس 
رضوي برنامه فرهنگي داشته باشد. آنچه براي ما اولویت دارد، صرف نظر 
از یک نگاه کلي و اصولي به مجموعه مس��ایل فرهنگي و تبلیغي آستان 

قدس رضوي فعاًل کار تبلیغي براي زائر مطرح است.
براي آشنایي با مس��ایل و نیازهاي زائران، تحقیق و پژوهش الزم است و 
این کار را باید یکي از مؤسس��ات فرهنگي آستان قدس رضوي عهده دار 
شود که طبعاً دبیرخانه باید این کارها را انجام بدهد. اینگونه تصور نشود 
که بناس��ت همه بحث ها درباره زائر باشد و فراموش بکنیم کارهاي کلي 
را، ن��ه بلکه بحث زائر و پرداختن به مایه ه��اي فکري، فرهنگي و تبلیغي 
 را م��ا در اولویت قرار مي دهی��م. فکر کنی��م روي زمینه هایي از زندگي

امام  علي )علیه السالم( و کار بکنیم، هم صحبت کرده و هم بنویسیم و به 
صورت همان جزوه هایي که دراختیار زائران قرار مي دهیم، قرار بدهید.

با این حال مجموع کارهاي فرهنگي تبلیغي که تاکنون، انجام شده خوب 
است. لکن آنچه مورد تأکید رهبر معظم انقالب است کار براي زائر است، 
منظور ما از تبلیغ و کار تبلیغي هم پیام، محتواي پیام، همچنین روش و 
ابزار کار است و هم نگاه زائر به طور کلي در سنین متفاوت، استعدادهاي 
متفاوت و فضاهاي ذهني و احس��اس گوناگون. باید بررسی شود به چه 
چیزهایي زائر نیازمند اس��ت و مورد توجه اوس��ت و براي او جاذبه دارد و 
اثرگذار است و براي همیشه در خاطره او خواهد ماند و سرانجام در مورد 
مسایل فکري، اعتقادي، سیاسي و اجتماعي و آنچه در اولویت هست به 

آن توجه کنید.
   برگرفته از  تحلیل مصوبات شورای عالی فرهنگی آستان 
قدس رضوی

فضاي امروز کشور و گرایش ها و رفتار عملي نسل جوان با سال هاي گذشته متفاوت است، ولي 
این امر نباید موجب کمرنگ شدن انگیزه هاي ما بشود، زیرا سخنان ائمه اطهار )علیهم السالم( 
برخوردار از برجستگي و محاسن زیادي است و علت ترس دشمن و این همه سرمایه گذاري در 
برابر فرهنگ ها و نظام اسالمي نیز به همین دلیل است.
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فقــرزدایـی
 دغدغه بنیادی آیت اهلل واعظ طبسی)ره( بود

مصطفی لعل شاطری: شخصیت 
آیت اهلل واعظ طبسی دارای ابعاد گوناگون و ممتاز 
بسیاری است، چنانکه روایت شاهدان عینی و 
یاران این بزرگمرد تاریخ معاصر ایران و این خادم 
شایسته بارگاه حضرت علی بن موسی الرضا )علیه 
السالم( گواه این امر است.
در زیر خاطرات دو تن از همراهان ایشان که سالها 
مدیریت دو نهاد مربوط به آستان قدس رضوی را 
بر عهده داشته اند بیان می شود.

   تلمذ در نزد برترین استادان
حج��ت االس��الم والمس��لمین علی اکب��ر الهی خراس��انی، 
مدیرعامل س��ابق بنیاد پژوهش های اس��المی آستان قدس 
رضوی و از جمله دوستان آیت اهلل واعظ طبسی بیان می کند: 
ابتدای آشنایی من با آیت اهلل واعظ طبسی بر می گردد به ایامی 
که طلبه ای در مدرسه میرزا جعفر بودم و آیت اهلل واعظ طبسی 
که هنوز معمم نشده بودند و فقط عبایی بر دوش و عرقچینی 
به سر داش��تند، در مدرس��ه میرزا جعفر رفت و آمد داشتند. 
در آن دوران البت��ه من فقط از دور ایش��ان را زیارت می کردم 
که ش��خصی با این خصوصیات و لباس و خیلی متین بودند. 
همچنین در مسجد مالهاش��م که شب ها آیت اهلل مرحوم آقا 
میرزا حسن علی مروارید نماز جماعت اقامه می کردند، مکرر 
ش��اهد بودم که آیت اهلل واعظ طبس��ی تش��ریف می آوردند 
و در جمع زی��ادی از ط��الِب آن زمان حاش��یه مالعبداهلل و 
معالم االصول را تدریس می کردند. معموالً شاگردان ایشان از 
طلبه های جوان، خوش استعداد، جدی حوزه و با عالقه مندی 
فراوان بودند. من شاهد بودم که هنوز ایشان نیامده بود و وارد 
مسجد نشده بودند، ولی شاگردان جمع شده در صحن مسجد 
و منتظر و یا در شبس��تان می نشس��تند تا ایشان حضور یابد. 
چون جمعیت هم زیاد بود، هر کس هم سعی می کرد نزدیک 
ایشان بنشیند که بهتر درس را بش��نود. بنابراین درس هایی 
که آیت اهلل واعظ طبسی می فرمودند، به نظر من بسیار موفق 
بود، بخصوص که در اثنای درس هم مطالبی در جهت هدایت 
شاگردان یا روش��نگری آنان بیان می داشتند که از این جهت 
هم درس ایش��ان یک درس صرف متن درسی نبود و سخنان 
ایش��ان در مس��ایل مختلف و مس��ایل روز مفید و سودمند، 
بنابراین مورد عالقه ش��اگردان قرار می گرفت. آیت اهلل واعظ 
طبس��ی با اینکه معالم و رس��ائل را چند بار درس داده بودند، 
ولی باز هم اگر می خواستند برای دوره دوم، سوم و دوره های 
بعد بازگو کنند، مطالعه می کردن��د و حتی گاهی برای اینکه 
چگون��ه و با چه بیانی، این مطالب را به ش��اگردان القا کنند تا 
بهتر بفهمند، اهتمام جدی داش��تند. همچنین خیلی منظم 
بودند و درس های ایشان تعطیلی نداشت و سر ساعت شروع 

می شد و سر ساعت پایان می یافت.
   منبری غنی برای فرهیختگان

حجت االس��الم والمس��لمین اله��ی خراس��انی در مورد فن 
س��خنوری و س��خنرانی های منحصر به فرد آی��ت اهلل واعظ 
طبس��ی یادآور می ش��ود: خوب است این ش��عر عربی را ذکر 
کنم: »فی الکرام... و من یش��ابه«. یعنی ادیب، پس��ر حاتم به 
پدرش حاتم در جود و س��خاوت و کرم اقت��دا کرد و هر کس 
که به پدر خود ش��بیه و مانند باشد، جفا نکرده است. آیت اهلل 
واعظ طبسی نیز همچون پدرشان واقعاً سخنور فصیح و بلیغ 
و مالحتی منحصر به فرد در سخنوری و صدای بسیار رسایی 
داشتند و بسیار مسلط صحبت می کردند. ایشان ارث را از پدر 

برده و به پدر خود ش��بیه و همانند بودند. در سخنرانی های ایشان که من مکرر در بعضی از آن ها شرکت می کردم، به 
یاد دارم که در منزل مرحوم آیت اهلل میرزا مهدی نوغانی یک دهه منبر داش��تند و انصافاً در سخنرانی بسیار ورزیده 
و بس��یار فصیح و بلیغ و پر مطلب بود و نوع مستمعان و شرکت کنندگان در مجالس ایشان، قشر جوان و تحصیلکرده 
و افراد فرهیخته بودن��د. به این معنا که منبر در واقع برای یک طبقه باس��واد و تحصیلکرده و فرهیخته زمان بود، نه 
صرفاً عوام. معموالً ترکیب مس��تعمان ایش��ان یا جوان بود یا افراد بازاری فرهیخته ای که اهل سواد و مطالعه بودند و 

پای منبرها بزرگ شده بودند. 
   ترس ساواک و ممنوع المنبری

وی می افزاید: با این حال، س��خنرانی های آیت اهلل واعظ طبسی بس��یار جالب و جذاب بود و بخصوص که در آن ایام 
هم ایشان مسایل سیاسی را مطرح می کردند و به همین جهت دستگاه حکومتی مزاحم ایشان می شد، به طوری که 
سخنرانی ایشان در 1340/4/14 در سرای محمدیه مشهد درباره عدل زمامداران بود و در نتیجه ساواک و مسؤوالن 
بر نمی تابیدند، بنابراین مورد اعتراض ساواک قرار گرفت و سخنرانی های آیت اهلل واعظ طبسی تعطیل شد و به مدت 
هفت ماه نیز ممنوع المنبر شدند که بعد با فشار اقشار مردم و به اصطالح اصراری که دیگران کرده بودند، آن حکم رفع 
شد، ولی در سال های بعد نیز به دنبال ایراد چند سخنرانی، دستگیر و پس از چند روز ،  روانه زندان های گوناگون شدند.

   مدیریتی فارغ از منافع اطرافیان
دکتر علی محمد برادران رفیعی، مدیر اس��بق سازمان کتابخانه ها، 
موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی که سال های بسیاری مالزم 
آیت اهلل واعظ طبسی بوده است در خاطرات خود بیان می کند: ایشان 
در زمینه ه��ای مختلف منحصر به فرد بودن��د، چنانکه یکی از آن ها 
نگارش بود. آیت اهلل واعظ طبس��ی فردی قاط��ع و دارای ثبات رأی 
بویژه در مدیریت بودند. در مباحث مدیریتی بس��یار ریز بینانه عمل 
می کردند، چنانکه به عنوان مثال نوشتند »اگر برای یک کار صد نفر 
نیرو الزم داشته باشد، حرفی نیست، ولی اگر برای یک کاری احساس 
شود یک نیرو اضافی است، علناً من راضی نیستم«. همچنین ایشان 
در بحث ه��ای مدیریتی از اقوام خود حمای��ت نمی کردند و در مورد 
فرزندان هم حالت اعتدال را داشتند. یکی دیگر، مسأله انجام کار مشترک با سایر مؤسسه ها بود، به نحوی که امتیازی 
بی جا به کس��ی نمی دادند و این دقت را داش��تند که هر کس در حد صالحیت و ارزش��ی که دارد، کاری به او سپرده 
شود. با اینکه ایشان مجبور بودند در مجامع مختلط در مسایل مدیریتی اظهارنظر کنند، کمتر نظرات سطحی بیان 

می کردند و در هیچ جا نشده بود جمع بندی ایشان، ضعیف باشد.
   بلند نظری و آینده نگری ممتاز

وی درباره نگاه ژرف آیت اهلل واعظ طبس��ی می گوید: موردی که به یاد دارم، مس��أله بیمارستان رضوی است. زمانی 
که پیش��نهاد ش��د این مرکز احداث ش��ود، صحبت کمتر از یک میلیارد تومان برای کل قضیه بود، اما موقعی که در 
 عمل وارد ش��دیم و مقداری طوالنی تر شد، هزینه اش بسیار بیشتر شد  و اواس��ط کار ده ها نفر درپی آن بودند تا نظر

 آیت اهلل واعظ طبس��ی را تغییر بدهند و پیش��نهادهایی عجیب و غریب بیان می کردند. اما ایشان یک تنه به ساخت 
ای��ن مرکز اهتمام ورزی��د و حادثه ای را که واقعأ در ایران بی نظیر بود را به وجود آورد که نش��انگر بلند نظری و آینده 
نگری ایش��ان بود. همچنین به یاد دارم که به ایشان پیشنهاد کردیم که اجازه بدهند که یک چاپخانه مستقل عالوه 
بر انتش��ارات خود آستان قدس، وظیفه چاپ س��ایر آثار را بر عهده گیرد و بر این اساس نامه تقاضا فرستادیم. ایشان 
نوشتند »یک کاری بکنید چاپخانه درست بشود که برای شرق ایران و حتی کشورهای همسایه بتواند جواب بدهد«. 

این حرف که ایشان در آن سال ها بیان داشتند، بی شک نشانه خردمندی این عالم برجسته بود. 
   زمان سنجی دقیق و مبتکری ممتاز

دکتر برادران عالوه بر این درباره ویژگی های ش��خصیتی این عال��م فرزانه بیان می دارد: یکی دیگر از اموری که برای 
من جالب بود، برخوردهای آقای واعظ طبس��ی با اطرافیانشان بود که در آن بسیار موفق بودند. عالوه بر این، ایشان 
نسبت به وقت خیلی حساس بودند. اآلن بعضی از بزرگان را داریم که تعهد ندارند. وقتی می گویند ساعت ده، ده و نیم 
حضور پیدا می کنند. ولی آقای طبس��ی در جلساتی که مثاًل ده اعالم می شد، اگر کمی زودتر آماده می شدند، پشت 
در می ایس��تادند تا ده بشود و داخل جلسه شوند. یکی دیگر از ویژگی های آیت اهلل واعظ طبسی کمک به نیازمندان 
و نیز حفظ آبروی آنان مبتنی بر طرح های کار آفرین بود. بی ش��ک دو گونه می ش��ود به افراد بی بضاعت کمک کرد، 
یکی اینکه پولی به آن ها داد و بگوییم س��ر ماه بیایند بگیرند، یکی س��عی کنیم یک اشتغالی ایجاد شود که خانواده 
آبرومندانه کار کند. در این حوزه دوم آس��تان قدس خیلی موفق بود، چنانکه بنا بر توصیه های مکرر آقای طبس��ی، 

مراکز تولیدی و کارخانه های بسیاری ایجاد شد و افراد زیادی در آن مشغول به کار شدند.
   منابع:

1.مصاحبه با علی اکبر الهی خراس��انی، »تاریخ ش��فاهی حوزه روحانیت«، آرشیو مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 
مورخه 13/ 12/ 1386.

2.مصاحبه با علی محمد برادران رفیعی، »تاریخ شفاهی انقالب اسالمی در مشهد«، آرشیو مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی، مورخه 8/ 9/ 1386.

   با تشکر از بنیاد تاریخ شفاهی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی.
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مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: آیت اهلل واعظ طبسی چنان زاهدانه 
زیست که منزل مسکونی اش در تمام این سال ها تغییر نکرد. آنچنان زاهد بود که مال دنیا 

هرگز ایشان را وسوسه نکرد. 
دکتر علی اکبر والیتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل و عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در گفت گو با قدس آنالین ویژگی های مدیریتی و شلخصیتی آیت اهلل واعظ 

طبسی را تشریح کرده است. 

دکتر والیتی در گفت و گو با قدس:

منزل مسکونی
آیت اهلل طبسی)ره( در تمام 
این سال ها تغییر نکرد

   آیت اهلل واعظ طبسلی از دیدگاه شما دارای چه 
ویژگی هایی بوده است؟

بی تردید درگذشت مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی فقدانی 
غیر قابل جبران است. بزرگمردی که قبل و بعد از پیروزی 
انقالب اس��المی تمامی عمر خود را وقف اعتالی اسالم و 
انقالب کرد. مبارزات ضد شاهنش��اهی آیت اهلل طبسی 
ایش��ان را در زمره ش��اخص ترین افراد موثر در پیروزی 
انقالب اس��المی قرار داده بود، به نحوی که از موثرترین 
افراد بنام در حمایت از حضرت امام خمینی)ره( به شمار 

می رفتند. 
س��ختی ها و لطمات زیادی که در مبارزه با رژیم پهلوی 
کش��یده بودند، هرگز ایش��ان را مجبور نکرد که پرچم 

انقالب را در خراس��ان زمین بگذارد. ایشان 
هم��واره با تکیه ب��ر رهنمودهای امام 

خمین��ی)ره( و اتکا ب��ه امدادهای 
ام��ام هش��تم)علیه الس��الم( 
هم��واره پرچ��م انق��الب را 
برافراش��ته ن��گاه داش��تند. 
مرح��وم آیت اهلل طبس��ی با 
ارادت و نزدیکی خاصی که به 
مقام معظم رهبری داشتند، 
همواره با ایشان در یک جبهه 

قرار داش��ته و تابع تام ولی فقیه 
بودند. 

ب��ا پیروزی انقالب اس��المی حضرت 
امام خمینی )ره( به دلیل شناخت کامل از 

ویژگی های شخصیتی مرحوم طبسی، ایشان را به 
سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب کردند و این 
مس��ؤولیت خطیر در زمان رهب��ری مقام معظم رهبری 
نیز تداوم یافت تا روزی که ایش��ان بدرود حیات گفتند . 
بی شک مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی الگوی مثال زدنی 
بودند که با زهد، تالش، استقامت و خستگی ناپذیری به 
عنوان یک مدیر انقالبی الگوی بسیار خوبی برای مدیران 

در نظام اسالمی محسوب می شوند.
   اگر ممکن است، برای نمونه کمی از ساده زیستی ایشان را شرح دهید؟

ساده زیستی محصول زهد و تقوایی است که در ایشان وجود داشت و یا بهتر است، بگویم که زهد و 
تقوی از بارزترین خصوصیات اخالقی بزرگمردی بود که در جایگاه واالیی از مدیریت قرار داشت.

 مرحوم آیت اهلل طبس��ی بعد از انقالب در س��مت و جایگاه باالیی قرار گرفتند و در سایه تولیت 
آستان مقدس امام رضا)علیه السالم( دسترس��ی قابل توجهی به اموال و دارایی های مختلفی 
داشتند، بنابراین قرار گرفتن در چنین جایگاهی شاید کسی را که اهل زهد و تقوا نباشد، دچار 

وسوسه کند. 
آیت اهلل واعظ طبسی آنچنان زاهد بود که مال دنیا هرگز ایشان را وسوسه نکرد. منزل مسکونی 
س��اده ای که ایشان قبل از انقالب در آن سکونت داش��ت، شاهد این مدعاست. مرحوم آیت اهلل 
طبسی تا زمان وفات همچنان در آن منزل قدیمی زندگی می کردند و قرار گرفتن در مقام تولیت 

آستان حضرت رضا)علیه السالم( تغییری در زندگی مادی و زاهد مآبانه ایشان ایجاد نکرد.
 بی ش��ک زندگی ساده ایش��ان بیانگر نمونه ای عالی از زندگی یکی از عالی ترین 
سطوح مدیریتی در جمهوری اسالمی ایران است که آدمی را به یاد زندگی 

ساده زیستانه اصحاب امیرالمومنین )علیه السالم( می اندازد.
   ارزیابی شما به عنوان یکی از مدیران انقالبی در طول بیش 
از سله دهه تولیت عظمای آستان قدس رضوی از مجموعه 
خدملات صلورت گرفته توسلط آیلت اهلل واعظ طبسلی 

چیست؟
بودن در خط امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری به گونه ای که 
لحظه ای از جغرافیای اصول انقالبی خارج نشدند، بیانگر آن است 
که ما یکی از استوانه های نظام اسالمی را از دست داده ایم. بی تردید 
آیت اهلل واعظ طبسی ستون محکم و تکیه گاهی بودند که نمی توان 
برای ایشان جایگزینی در ش��رق ایران مثال زد. مرحوم آیت اهلل واعظ 
طبس��ی آنچنان به مبانی اسالم و تش��یع پایبند بودند که بیش از سه دهه 
خدمت ایشان در آستان قدس رضوی گواهی است، بر عاشق والیت بودنشان. 

به یاد دارم، ایشان همواره برای خدمتگزاری به امام رضا)علیه السالم( افتخار می کردند 
و گاه که محضر ایشان را درک می کردیم، متوجه قطرات اشک سرشار از خضوع و فروتنی ایشان 
می ش��دیم که دعا می کردند که حضرت رضا)علیه الس��الم( خدمات ایشان را بپذیرد. بی شک 
آیت اهلل واعظ طبسی مدیر الیقی بود که تمام قد درخدمت احیای فرهنگ و هنر ایرانی- اسالمی 
و ایرانی بود، به نحوی که چهره های هنرمند اس��المی از سراسر کش��ور در محضر ایشان برای 

خدمت رسانی شرفیاب می شدند.
ش��اید ما زمانی به عظمت هنر ایرانی – اسالمی که در بازسازی ها و توسعه حرم مطهر استفاده 

آیت اهلل واعظ طبسی 
آنچنان زاهد بود که مال دنیا هرگز 

ایشان را وسوسه نکرد. منزل مسکونی 
ساده ای که ایشان قبل از انقالب در آن 

سکونت داشت، شاهد این مدعاست. مرحوم 
آیت اهلل طبسی تا زمان وفات همچنان در آن 

منزل قدیمی زندگی می کردند و قرار گرفتن در 
مقام تولیت آستان حضرت رضا)علیه السالم( 

تغییری در زندگی مادی و زاهد مآبانه 
ایشان ایجاد نکرد 
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ش��ده، پی ببریم که حرم مطهر امام رضا)علیه 
السالم( را به لحاظ شگفتی های هنری و زیبایی 
شناسی با اماکن مقدسی چون حرمین شریفین 

که در دست دیگران است، مقایسه کنیم. 
مقایسه آستان قدس رضوی با حرمین شریفین 
در مدین��ه منوره و مکه مکرمه نش��انگر تفاوت 
ذوق و س��لیقه هنری آیت اهلل واعظ طبس��ی با 
مدیران حرمین شریفین در عربستان سعودی 
اس��ت. توس��عه اروپایی و معماری به س��بک 
ایتالیایی حرمین ش��ریفین نش��ان از عظمت 
روحی و تفکر بلند شیعی عالمی فرزانه می دهد 

که هنرمندی جزیی از ذات ایشان بوده است.
یکی از افراد کمپانی که مسؤول توسعه حرمین 
شریفین اس��ت، در سفری به مش��هد مقدس 
میهمان آستان قدس بود  و با مشاهده آثار عظیم 
معماری اسالمی در حرم امام رضا)علیه السالم( 
با اظهار تأسف آرزو کرد  که ای کاش در توسعه 
حرمی��ن ش��ریفین از چنین هنری اس��تفاده 
می کردیم. در حقیقت آیت اهلل واعظ طبس��ی 
احیاگر معماری اس��المی و ایران��ی بودند و اگر 
کسی مایل است، تبلور همه هنرها و آثار تمدن 
اسالمی و ایرانی را یکجا مشاهده کند، بی شک 
جایی بهت��ر از مجموعه آس��تان قدس رضوی 

پیدا نمی کند. 
برک��ت وج��ود ام��ام رضا)علی��ه الس��الم( و 
خدمتگ��زاری صادقان��ه و مدبران��ه و آگاهانه 
آیت اهلل طبس��ی در انبوه جمعیتی پیداس��ت 
که ه��ر روز در گوش��ه و کنار ح��رم مطهر امام 
رضا)علیه السالم( در حال راز و نیاز و دلدادگی 
با معش��وق هس��تند. بی ش��ک اگر فکر بلند و 
آینده نگری حضرت آیت اهلل واعظ نبود، امروز 
با تنگناهای مختلفی مواج��ه بودیم، به نحوی 
که حضور بیش از بیس��ت میلیون زائر در سال 
یقیناً باعث بروز مش��کالتی در حرم مطهر امام 
هشتم)علیه الس��الم( می ش��د که این مسأله با 

تدبیر و درایت ایشان بخوبی مدیریت شد. 
مش��هد مقدس باالتری��ن رقم زائر در س��ال را 
در کل جه��ان را دارد، ب��ه نحوی ک��ه در تمام 
مذاهب اس��المی و غیر اسالمی بی رقیب است 
 و چنی��ن جمعیتی نیازمند توس��عه ای بود که

 آیت اهلل واعظ طبسی با روشن بینی و خستگی 
ناپذیری با تمهیدات و تدابیر مناس��ب آن را به 

نحو احسن اجرا کردند. 
مس��لماً میزان فعالیتی که در آس��تان قدس 
انجام ش��ده، بی��ش از مجموع��ه فعالیت ها و 
خدماتی اس��ت که بیش از هزار سال پیش تا 
کنون انجام شده اس��ت. بررسی توسعه حرم 
مطهر رضوی از زمان غزنویان و س��لجوقیان 
تا کنون نش��ان دهنده خدمات عظیمی است 
که آن گوهر گرانبه��ا و یار امام و امت از خود 

به یادگار گذاش��تند.

   آقای دکتر آیا شلما هم در محضر  آیت اهلل طبسلی افتخار خادمی امام رضا)علیه السالم( را 
داشته اید؟ لطفًا حس خود را از خادم الرضا بودن بیان بفرمایید؟

به نظر بنده تا  کسی افتخار خدمت کردن در آستان مقدس امام هشتم)علیه السالم( را نداشته باشد و لباس 
مقدس خادمی را بر تن نکرده باش��د، قادر به درک وس��عت عظمت خادمی امام رضا)علیه السالم( نیست. 

برکتی که از خادمی امام رضا)علیه السالم( به وجود می آید، در هیچ چیز دیگری وجود ندارد. 
مسلماً حضرت آیت اهلل واعظ طبسی نیز چون طعم گوارای خادمی امام رضا)علیه السالم( را چشیده بودند و 
از نزدیک برکات خدمتگزاری به زائران و مجاوران امام رؤوف را درک کرده بودند، همچنان تا آخرین لحظات 

عمر، برای خادمی آماده و مهیا بودند و بدان افتخار می کردند.
   ارزیابی شلما از شلخصیت سیاسی آیت اهلل واعظ طبسی به عنوان شلخصیت مبارز انقالبی 

چیست ؟ در مجموع، مدیریت ایشان را چگونه می دانید؟
تحلیل های سیاس��ی ایشان نش��ان از عمق بینش این بزرگوار داش��ت و همواره در جریان آخرین تحوالت 
سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی کشور قرار داشتند. ایش��ان با عالقه مندی کامل مسائل سیاسی کشور را در 
منطقه و بین الملل دنبال می کردند. مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی مدیری آگاه، هوشیار و بسیار به روز بودند.

 مس��لماً مدیریت مجموعه آستان قدس رضوی کاری بسیار دشوار و زمان بر است، اما ایشان با وجود فرصت 
کم و مش��غله زیاد، در عین حال به لحاظ سیاسی از بینش عظیم فراگیر و عمیقی برخوردار بودند که توجه و 
اهتمام ایشان به آگاهی از مسایل روز کشور و دنیا را به تصویر می کشید. جالب است بدانیم، تا قبل از دوران 
کس��الت، حضرت آیت اهلل واعظ کار طلبگی و اس��تادی حوزه را لحظه ای فرام��وش نکرده و همواره یکی از 

استادان فعال حوزه علمیه مشهد بودند و توجه به درس و مشق حوزوی هم یکی دیگر از فضایل بارز ایشان بود.
مجموعه عملکرد ایشان از توسعه کتابخانه آستان قدس، مراکز علمی، پژوهشی، فرهنگی و درمانی تا توسعه 
حوزه های هنری و خدماتی، همچنین توسعه فرهنگی در مناطق شیعه نشین جهان و ارتباط با کشورهای 
اس��المی از جمله فعالیت هایی است که ایش��ان با عالقه مندی و جدیت دنبال می کردند. بنابراین می توان 

گفت، در مدیریت ایشان نگاه بین المللی هم وجود داشت. 
مس��لماً با نگاهی به حوادثی که هرس��اله در مراس��م معنوی حج ب��ر اثر ضعف مدیریت��ی متولیان بیت اهلل 
الحرام مش��اهده می شود، می توان به وسعت مدیریت، درایت و حفظ س��المتی و کرامت زوار میلیونی امام 

رضا)علیه السالم( پی برد که ماحصل مدیریت قوی آن عالم سفر کرده است.
   بله عنوان یکی از نزدیک ترین افراد و مدیران انقالبی به ایشلان از مرحوم آیت اهلل طبسلی 

می خواهید در محضر امام رضا)علیه السالم( برای ایران و ایرانی چه دعایی کند؟
از آیت اهلل واعظ طبسی آن یار سفر کرده و خدمتگزار انقالب و معصوم)علیه السالم( می خواهم که دعایمان 
کند که ما مردم ایران کماکان قدر نعمت بزرگ حضور مرقد ش��ریف امام رضا )علیه السالم( در ایران باشیم، 
چرا که به جد معتقد هستیم که اگر این کشور در طول تاریخ مصون از بالیای مختلف بوده است، همه و همه 

به برکت سایه امام رضا)علیه السالم( است. 
از مرحوم آیت اهلل طبس��ی که بیش از سه دهه خدمتگزار امام رضا)علیه السالم( بودند، می خواهم دعایمان 
کنند، همچنین از امام رؤوفمان می خواهم که خادم مخلصش را با کرامتی که از آن بزرگوار س��راغ داریم، به 

نحو احسن مورد لطف و پذیرایی خود در آن سوی آسمان ها قرار دهند.
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حجت االسالم راشد یزدی:

مرحوم واعظ طبسی)ره( 
هیچ گاه به حق التولیه 
نظر نداشت 

   لطفًا از سلوابق آشنایی خود با حضرت آیت اهلل 
واعظ طبسی بفرمایید.

نخس��تین دیدار من با ایشان در سال 1342 در خدمت 
امام خمینی )ره( بود. پ��س از آزادی امام، مرحوم واعظ 
طبسی از مشهد و ما نیز به همراه گروهی از طالب یزدی 
به دیدار ایشان رفته بودیم. گروه های فراوان دیگری نیز 
از طالب و دوستداران رهبر کبیر انقالب حضور داشتند، 
به طوری که در منزل امام تجمعی عظیم ایجاد شده بود. 
با وجود س��ر و صدای فراوان به دلی��ل ازدحام جمعیت، 
ناگاه سکوتی سنگین برقرار ش��د و فردی خوش بیان با 
لحنی ممتاز و با جذبه به س��خنرانی پرداخت، به نحوی 
که تمام جمعیت مبهوت گفتار ایش��ان ش��دند. پس از 
پرس و جو از س��ایر افراد، آگاه ش��دم که ایشان آیت اهلل 
واعظ طبس��ی، یکی از طالب مشهد مقدس هستند که 
به بیان وقایع 15 خرداد و اظه��ار ارادت به حضرت امام 

می پرداختند.
 البت��ه در آن زمان ش��اید اف��راد زیادی ب��ه صحبت در 
محافل مختلف می پرداختند، اما ش��یوه گفتار و سبک 
بیان مرحوم واعظ طبس��ی موجب شد با وجود اختالف 

سنی دوس��ال کوچک تر بودن از این مرد توانا، 
عالقه ای قلبی و شدید نسبت به ایشان 

پیدا کن��م. پ��س از آن دیدارهای 
ما با ایش��ان بویژه در مشهد، در 

محاف��ل مذهبی و کالس های 
درِس منحص��ر به ف��رِد این 
عالم فرزانه ادام��ه یافت، اما 
در ان��دک زمان��ی ب��ه دلیل 
شناسایی از س��وی ساواک 
مبنی بر اینکه ایشان مهره ای 

بسیار مؤثر بر ضد نظام طاغوت 
هس��تند، به دس��تگیری و تحت 

فش��ار ق��رار دادن مرحوم طبس��ی 
پرداختند.

   ایجاد این عالقه شدید قلبی علت خاصی داشت؟ بعد از انقالب روابط شما در چه 
قالبی ادامه یافت؟

صد در صد علت داش��ت، چرا که من در همان اولین برخورد دریافتم که ایشان مردی وارسته و 
ارادتی ویژه به امام خمینی )ره( داش��تند و این ویژگی ممتاز مرحوم طبس��ی مرا مبهوت خود 
کرد، چرا که پیوس��ته در خط و گفتار امام گام بر می داشتند و حتی اندک تخطی از 
ایش��ان دیده نشد. بر این اس��اس، روابط من با مرحوم طبسی از سال 1348 
ش��دت بیش��تری یافت و در کنار مثلث نور؛ حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
شهید هاش��می نژاد و آیت اهلل واعظ طبسی که جو انقالبی مشهد در 
دست اینان بود، بویژه از محضر آیت اهلل واعظ طبسی به دلیل ارادتی 
غیر قابل وصف، کسب فیض می کردم. البته مرحوم طبسی پیوسته 
از س��وی س��اواک در تعقیب بودند و تا آس��تانه پیروزی انقالب، 
چندین بار مدت های زیادی را در زندان به س��ر بردند که این امر 
دوستداران ایشان را از دیدار با این مبارز نستوه محروم می ساخت.

پس از پیروزی شکوهمند انقالب، فضایی بی مانند برای برقراری 
ارتباط با حضرت آیت اهلل واعظ طبسی ایجاد شد و تا حد بسیار زیادی 
خدمات انقالبی ایش��ان نیز نمایان گردید. چنانکه شعبه اصلی حزب 
جمهوری در مشهد تأسیس شد و من نیز متکی بر رهنمودهای مرحوم 
واعظ طبسی در یزد، مس��ؤولیت دفتر حزب جمهوری را بر عهده داشتم. بر 

 ایشان  در اولین حکمی 
که از سوی امام خمینی)ره( 

صادر شد، سرپرستی و پس از دو سال 
به دلیل مدیریت ممتاز، به تولیت آستان 

قدس رضوی منصوب شدند
 و مرحوم واعظ طبسی نیز تا آخرین 

لحظه حیات پر برکت خود به خدمت در 
زمینه مأموریت محوله از جانب امام 

خمینی)ره( پرداختند

مصطفی لعل شاطری

آیت اهلل عباس واعظ طبسی در سال 1314 در مشهد به دنیا آمد. ایشان در نوجوانی 
وارد حوزه علمیه مشلهد شلد تا در آنجا دروس مقدمات، سطح و خارج را بگذراند. 
مرحوم واعظ طبسلی، علوم حوزوی را در محضر اسلتادانی چون ادیب نیشابوری، 
میرزا جواد آقا تهرانی، آیت اهلل میالنی و شیخ هاشلم قزوینی فرا گرفت و به یکی از 
طلبه های خوشفکر و مبلغان موفق در حوزه تبدیل شد. ایشان در همان اوایل جوانی 
)16 سلالگی( با شلهید نواب صفوی و آیت اهلل خامنه ای آشنا شلد و همین موضوع 
سلرآغاز مبارزات ایشلان با رژیم پهلوی بلود، چنانکه قدرت خطابه ایشلان علیه 
رژیم و در راسلتای بیان رهنمودهای انقالبِی امام زبانزد همگان بود. پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، با صالحدید امام خمینی )ره(، حکم تولیت آستان قدس برای آیت 
اهلل واعظ طبسلی صادر شلد و توسلط مقام معظم رهبری تمدید گردید.این عالم 
فقید در طول دوره 37 سلاله خادمی حضرت شلمس الشموس امام علی بن موسی 
الرضا)علیه السالم(، خدمات شایانی کرد. ساخت صحن ها و رواق های مطهر، تعویض 
ضریح مطهر رضوی و ایجاد ده ها مؤسسه فرهنگی و اقتصادی، گوشه ای از خدمات 
این خدمتگزار آستان مقدس رضوی است. از این رو طی گفت و گویی با حجت االسالم 
والمسلمین راشلد یزدی که، از جمله یاران دیرینه این عالم فرزانه و مجاهد نستوه 

است، به بررسی شخصیت ایشان پرداخته ایم که از نظرتان می گذرد.
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این اساس پیوس��ته به خدمت ایشان رسیده و 
از رهنمودهای س��ازنده ای که بر پایه دیدگاه 
اسالمی-انقالبی بود، بهره مند می شدیم، چرا 
ک��ه در واقع از ید طوالی��ی از اطالعات انقالب 
برخوردار بودند. بر اساس همین شایستگی بود 
که در اولین حکمی که از سوی امام خمینی)ره( 
صادر ش��د، سرپرس��تی و پس از دو س��ال به 
دلیل مدیریت ممتاز، به تولیت آس��تان قدس 
رضوی منصوب ش��دند و مرحوم واعظ طبسی 
نیز ت��ا آخرین لحظه حیات پ��ر برکت خود به 
خدم��ت در زمینه مأموریت محول��ه از جانب 

امام خمینی)ره( پرداختند.
   بعلد از انقالب گاهی شلاهد این بودیم 
که افرادی که در انقالب فعالیت بسیاری 
داشتند، تغییر خط و منش فکری دادند، 
اما مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی بر عقاید 
اسالمی- انقالبی پایدار بودند، دلیل این 

موضوع به نظر شما چه بود؟
باید به این نکته دقت ش��ود ک��ه مرحوم واعظ 

طبس��ی تنها یک مبارز علی��ه رژیم پهلوی 
نبود، بلکه ایشان ذاتاً فردی انقالبی 

و دارای افکاری نهادینه ش��ده 
در زمینه اسالم بود. کسی 

ک��ه فط��رت و ذات او 
انقالبی باش��د براحتی 
تغییر مسیر نمی دهد، 
چراکه ایشان ماهیتی 
نقالب��ی و تعصب��ی  ا
خاص نس��بت به امام 

خمینی)ره( داش��تند و 
بس��یار ش��جاعانه در این 

مس��یر فعال بودن��د. پس از 
رحلت امام نیز با وجود دوس��تی 

دیرینه مرح��وم واعظ طبس��ی با آیت 
اهلل خامنه ای، پس از انتخاب ایشان به رهبری 
جامعه، با ایشان بیعت و به اطاعتی مثال زدنی 
از والی��ت فقی��ه پرداختند. می ت��وان یکی از 
ویژگی های بارز ایشان را والیتمداری دانست، 
که بس��یار بهتر و زودتر از دیگران این مسأله را 

درک کرده و بر آن اهتمامی ویژه داشتند.
   بنا به گواهی اسلناد و روایت شلاهدان 
عینی، حضلرت آیت اهلل واعظ طبسلی 
از ویژگی های ممتلاز و منحصر به فردی 
برخوردار بودند، به نظر شما کدام یک از 
آن ها تأثیری چشلمگیر بویژه برای قشر 

جوان داشته است؟
مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی نسبت به آستان 
قدس رضوی از تعصب��ی عجیب برخوردار بود 
وعمر خود را در راه خدمت به این نهاد وقف کرد. 
چنانکه گاهی با وجود کس��الت و بیماری های 
س��خت باز هم در دفتر خود حاضر ش��ده و به 

بررسی و نظارت بر امور می پرداختند. توجه ایشان به آستان قدس را با اهتمام مرحوم آیت اهلل کنی 
نسبت به دانشگاه امام صادق )علیه السالم( شاید بتوان مقایسه کرد. بنابراین یکی از ویژگی های 
ممتاز مرحوم واعظ طبس��ی بی شک مدیریت ممتاز ایشان بود. چنانکه تمامی خصوصیات یک 
مدیر از دیدگاه اس��المی از جمله منش رفتاری، آگاهی علمی گس��ترده و غیره مثال زدنی بود. 
امام خمینی)ره( و حضرت آیت اهلل خامنه ای به دفعات به مدیریت پاک و اس��توار ایشان اشاره و 
تأکید داشته اند. یکی دیگر از ویژگی های ایشان، اخالص بی مانند در زمینه خدمت به امام رضا 
)علیه السالم( بود که در سیره رفتاری این مرد یگانه نمایان بود، چنانکه با وجود ناراحتی شدید 

در ناحیه پا و کمر، حتی یک روز نیز از فعالیت در راه خدمت به حریم رضوی خودداری نورزید.
اما بی شک تأثیرگذارترین ویژگی ایشان در حوزه خدمات فرهنگی بوده است که قشر جوانان نیز 
از آن بهره مند شده اند. از لحاظ فرهنگی مرحوم واعظ طبسی اهتمام ویژه ای داشتند تا فرهنگ 
اس��المی بویژه در محیط علمی مشهد ایجاد شود که ثمره آن شامل حال تمامی طالبان علم در 
سراس��ر ایران شد. گواه این امر تأسیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی و دانشگاه بین المللی امام 
رضا)علیه السالم( و همچنین حمایت گسترده از حوزه های علمیه و مدارس بود. از این رو مبتنی 
بر فرهنگ اس��المی، در سنتی حسنه، دانشگاه امام رضا )علیه السالم( را از حالت اختالط خارج 
س��اختند و با اینکه چهار س��ال از این اقدام منحصر به فرد در مشهد می گذرد، تمامی مسؤوالن 
اذعان دارند که کاری مثال زدنی با بازتابی غیر قابل توصیف در راس��تای فرهنگ اس��المی بوده 
اس��ت. همچنین برپایی کنگره امام رضا)علیه السالم( در س��ال های اولیه انقالب که پس از آن 
نیز ادامه یافت، از دیگر اقدام های فرهنگی این عالم جلیل القدر است، به نحوی که ساالنه در آن 
خیل عظیمی از پژوهش��گران حوزه و دانشگاه به ارایه دستاوردهای خود مبتنی بر سیره رضوی 
می پردازند که تا پیش از آن هرگز س��ابقه نداشته اس��ت که این امر خود گامی بی مانند در 

زمینه انتشار معارف رضوی محسوب می شود.
   محل این هزینه ها از کجا بود؟

ش��اید خیلی ها باورشان نش��ود که مرحوم واعظ طبسی هیچ وقت توجهی 
به حقوق مالی تولیت خود یا همان »حق التولیه« نداشتند، گواه این امر 
زندگی بسیار س��اده ایش��ان بود. این مرد َخِیر تمامی درآمدهای مالی 
خود را صرف فعالیت های عام المنفعه در راس��تای خدمت به حضرت 
علی بن موسی الرضا )علیه السالم( و پژوهشگران نمود. چنانکه مدارس، 
دانشگاه ها، کتابخانه ها، حس��ینیه ها و حتی بازسازی قسمتی از حرم 
همچون صحن قدس از حقوق حاصِل ایشان از تولیت آستان قدس بود، 
اما فقط ایش��ان در حد امرار معاش از آن اس��تفاده و بقیه را در راه خیر و 
حسنه وقف می کرد. این در حالی است که اگر فردی ضعیف النفس بر این 
جایگاه قرار می گرفت؛ تنها در فکر منافع ش��خصی می بود، اما ایش��ان با این 
چنین س��لوک رفتاری، به یقین ثابت کردند که فردی با اخالص در راه خدمت به 

حریم رضوی هستند.
   شیوه برخورد ایشان با مدیران و سایر مسؤوالن دولتی به چه صورت بود؟

مرحوم واعظ طبسی در کنار اینکه از حسن معاشرتی ممتاز و اخالقی بسیار رئوف و مهربان 
برخوردار بودند، با مدیران به صورتی بس��یار رس��می برخورد می کردند و به عبارتی با هیچ 
یک از افراد رو دربایستی نداشته و با قاطعیت به بیان کالم خود می پرداختند. چراکه ایشان 
به صورت جدی در پی آن بودند تا آس��تان مقدس حضرت رضا )علیه السالم( به امر خدمت 
رس��انی به زائران بپردازد و کوچک ترین خطای عمدی را پذیرا نبودند. همچنین ایشان در 
برخ��ورد با مقام های دولتی با کمال صراحت به بیان نظ��رات خود می پرداختند. چنانکه در 
جلس��ه ای، یکی از کاندیداهای ریاس��ت جمهوری به خدمت مرحوم واعظ طبسی رسیده و 
کس��ب تکلیف کرد و ایش��ان با صراحتی ویژه بیان داشتند که ش��ما بنا به دالیلی صالحیت 
این حوزه و توانایی فعالیت در آن را ندارید و بهتر است در مسیری دیگر برای خدمت رسانی 
ب��ه مردم اقدام کنید، که این امر نش��انگر بینش عمیق و ش��جاعتی مثال زدنی در بیان آرا و 
عقاید ایش��ان بود که با گذشت زمان ثابت می ش��د که کالم ایشان حق و درست بوده است. 
بر این اس��اس اگر هم امروزه ش��اهد این هس��تیم که گروهی به بیان مطالب سراس��ر کذب 
درباره این عالم وارس��ته می پردازند، نش��أت گرفته از این موضوع است که ظرفیت شنیدن 

حقیقت را نداش��ته اند.
   از حضور جناب عالی در این گفت وگو سپاسگزاریم 

 
مرحوم واعظ 

طبسی در کنار اینکه از حسن 
معاشرتی ممتاز و اخالقی بسیار 

رئوف و مهربان برخوردار بودند، با 
مدیران به صورتی بسیار رسمی برخورد 
می کردند و به عبارتی با هیچ یک از افراد 

رو در بایستی نداشته و با قاطعیت به 
بیان کالم خود می پرداختند
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یونس طاهریان- می گویند عظمت و بزرگلی بعضی افراد خاص، پس از پایان حیات آنان 
مشلخص و برای عموم مردم آشلکار می شلود. هر چند عظمت و بزرگلی آیت اهلل واعظ 
طبسی)ره( در زمان حیات پربرکتشلان نیز نمایان بود، اما هنگامی که با افراد نزدیک به 
ایشان گفت وگو می کنیم این ویژگی ها بیشتر آشلکار و برجسته می شود. بخصوص اگر 
این فرد دوسلت و یاور قدیمی آیت اهلل واعظ طبسی باشلد. فردی که نحوه ارتباطش نیز 
با ایشان از پای منابر این شخصیت بزرگ شلکل گرفته و سالیان زیادی را دوش به دوش 
ایشلان به انقالب خدمت کرده اسلت. او از جمله بازاریانی است که در سال های مبارزه با 

طاغوت در کنار آیت اهلل واعظ طبسی)ره( بوده است.
حاج علی شمقدری از عنفوان جوانی با آیت اهلل واعظ طبسی)ره( در ارتباط بود. حاج علی 
که متولد 1313 در مشلهد است با گذشت بیش از 80 سال از عمر خود اکنون فعالیت های 
فرهنگی و قرآنی را دنبال می کند.سعی کردیم در گپ و گفتی با ایشان با فعالیت های آیت 

اهلل واعظ طبسی و همچنین ویژگی های اخالقی ایشان بیشتر آشنا شویم.  

 در گفت وگو با حاج علی شمقدری مطرح شد

آیت اهلل طبسی)ره( 
به آنچه اعتقاد داشت 
عمل می کرد

     زمان و نحوه آشنایی شما با آیت اهلل واعظ طبسی)ره( 
به چه صورت بود؟

- زمان آشنایی بنده با آیت اهلل واعظ طبسی به سال های پیش 
از انقالب بر می گردد. آش��نایی من با ایشان از سخنرانی های 
آقای طبس��ی شروع می ش��ود و در آن س��ال ها در منبرهای 
ایشان ش��رکت می کردم. آیت اهلل واعظ طبس��ی)ره( در آن 
زمان منبر های خود را در س��رای محمدیه برگزار می کردند و 
مدتی نیز در منزل مرحوم نوغانی - از انقالبیون آن زمان- این 

سخنرانی ها شکل می گرفت.
همچنین هر پنجش��نبه اول ماه در منزل آقای طبسی روضه 
برگزار می ش��د و به لط��ف خداوند من در تم��ام آن ها حاضر 
می شدم. عالوه بر این ها به دلیل آشنایی من با زبان عربی، در 
جلسات درس خارج آیت اهلل واعظ طبسی)ره( که در مسجد 

مالهاشم برگزار می شد شرکت می کردم.
     به سلخنرانی های آیت اهلل واعظ طبسلی)ره( اشاره 
کرددیلد، محتوا و موضوعات این سلخنرانی ها معموالً 

چه بود؟
- پیش از اینکه محتوای س��خنرانی ایشان را مطرح کنم باید 
از ویژگی خاص بیان و س��خنرانی آیت اهلل واعظ طبسی)ره( 
حرف زده شود، ایشان نطق و صدای محکم و انقالبی داشتند 
که مختص خودش��ان بود. اما موضوعات سخنرانی منبر های 
ایشان بر پایه مکتب و قرآن بود اما در این بین مسایل سیاسی 

نیز مطرح می شد.
      سخنرانی های انقالبی ایشان بیشتر چه مسایلی را 

دربر می گرفت؟
- مانند اغلب روحانیون انقالبی، س��خنرانی ایشان نیز بیشتر 
افشاگری و روشنگری بود. حتی در زمانی علیه َعلَم - از دوستان 
نزدیک شاه- سخنرانی کوبنده ای انجام دادند و در زمان تبعید 
امام خمینی)ره( آیت اهلل واعظ طبس��ی، 10 شب منبر رفتند 
و علیه ای��ن کار صحبت کردند و مردم نیز با ش��عار های خود 

مجالس را زینت می دادند.
      از ادامه ارتباط با آیت اهلل واعظ طبسلی)ره( پس از 

انقالب بگویید.
- در شرایط حرکت تاریخی امام خمینی)ره( و بخصوص پس 
از 15 خرداد، ارتباط بنده با آیت اهلل طبسی ادامه داشت.پس از 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در کمیته انقالب فعالیت 
می کردم. تحقیق درباره مجرمان، جزئی از وظایف من در آنجا 
بود. سال 60 نیز با حکم ایشان مسؤول بازرسی از کمیته های 
سراسر خراسان شدم و پس از آن نیز این ارتباط همواره ادامه 

داشت. 
      طی سالیان ارتباط شما با آیت اهلل واعظ طبسی)ره(، چه ویژگی های اخالقی ایشان مدنظر 

شما قرار گرفت؟
- من شاید نتوانم در این زمینه حرف خاصی بزنم، اما اگر بخواهم یک ویژگی شاخص از ایشان را نام ببرم 
باید بگویم آیت اهلل طبسی)ره( به آنچه اعتقاد داشتند عمل می کردند. برای مثال روزی به ایشان پیشنهاد 
کردم برنامه ای برای دیدار  خانواده شهدا داشته باش��ند، اما آقای طبسی در پاسخ به این پیشنهاد بنده 
گفتند که هنوز به آن درجه از خلوص نرس��یده ام که این کار را انجام دهم. همچنین باید گفت مهم ترین 

و باالترین ویژگی شخصیتی ایشان تدیّن بود.
      بله نظر شلما مهم ترین علت حضور باشلکوه مردم در مراسلم تشلییع آیلت اهلل واعظ 

طبسی)ره( چه بود؟
- با وجود تمام جوس��ازی هایی که برخی علیه ایش��ان صورت دادند، مردم مش��هد در روز تش��ییع 
ایشان نشان دادند که قدرش��ناس هس��تند و تحت تاثیر عده ای خاص قرار نگرفتند. مردم تنها آن 
چندین نفری که علیه ایش��ان حرف می زدند نبودند، بلکه مردم آن چندین هزار نفری بودند که در 
آن مراسم باش��کوه شرکت کردند. این موضوع نشان داد مردم عقل و چشم دارند و قدردان زحمات 

آیت اهلل واعظ طبس��ی)ره( هس��تند.
      ارزیابی شما از مدیریت آیت اهلل واعظ طبسی)ره( چگونه است؟

- یک نکته بسیار مهم در خصوص آیت اهلل طبسی)ره( دید وسیع ایشان بود. آیت اهلل واعظ طبسی)ره( 
توان مدیریتی باالیی داش��تند و در این اواخر با وجود مشکالت جس��مانی، بازهم بخوبی از عهده اداره 
مس��ؤولیت ها برآمده و تالش خود را ادامه دادند. مردم مش��هد شاهد بودند که در زمان مدیریت ایشان، 
حرم مطهر رضوی چه توسعه ای پیدا کرد و صحن های بزرگ و زیبایی مانند صحن جامع رضوی و کوثر 
ایجاد ش��د. من در مراحل احداث کتابخانه آستان قدس رضوی بارها از آنجا بازدید کردم و عظمت آنجا 
را دیدم که امروز این کتابخانه منبع معتبر و محلی برای علم آموزان  اس��ت. اما نکته جالب این است که 
در اوایل انقالب و در بحبوحه تحوالت آن زمان، ایش��ان ساخت شهرک رضوی را آغاز کردند. همچنین 
کتابخانه های سطح شهر مشهد نیز نمونه ای دیگر از فعالیت های آیت اهلل واعظ طبسی)ره( است. عالوه بر 
این موارد، ایشان تالش و اقدامات فرهنگی زیادی را نیز انجام دادند که مردم بخوبی از آن ها آگاهی دارند.

      چنانچه خاطره ای از زمان همراهی خود با ایشان دارید بفرمایید.
- صبر و صالبت آیت اهلل واعظ طبس��ی)ره( مثال زدنی است. پس از پیروزی انقالب با آن شرایط خاص 
آیت اهلل واعظ طبسی که مس��ؤول کمیته انقالب در خراسان بودند و مشکالت زیادی مانند دستگیری 
س��اواکی ها و محاکمه آنان وجود داشت، بنده نیز به دلیل اینکه در بازار فعالیت داشتم مأمور شدم برای 

گشت شب افرادی را به کمیته انقالب اسالمی معرفی کنم.
اوایل ش��ب این افراد به کالنتری ها تحویل می ش��دند و تا هنگام اذان، گشت ادامه داشت. در این زمان، 
اسلحه ها تحویل داده می شد و آن افراد برای استراحت باز می گشتند. در یک شب، سه نفر توسط افرادی 
ترور ش��دند. من صبح که خبر را شنیدم بسیار عصبانی شدم، زیرا این اتفاق برای انقالب خوب نبود، زیرا 
باید ابتدا افراد گنهکار محاکمه و از خود دفاع می کردند و سپس نسبت به اجرای حکم آن ها اقدام می شد.

من صبح با همان حالت عصبانیت به اتاق آیت اهلل واعظ طبسی)ره( رفتم و گفتم این اتفاق تقصیر ماست و 
اگر ما این افراد را بازداشت می کردیم این اتفاق رخ نمی داد. اما ایشان تنها این حرف بنده را گوش کردند 

و چیزی نگفتند. این از تحمل باالی ایشان حکایت داشت. 
همچنین در زمان ترور شهید کامیاب، برای عرض تسلیت خدمت آیت اهلل واعظ طبسی)ره( رفتیم، اما 

ایشان محکم ایستاده بودند و ما همه صبر و صالبت ایشان را مشاهده کردیم.
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مصطفی لعل شلاطری: آیت اهلل واعظ 
طبس��ی پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
با حک��م حضرت ام��ام خمین��ی)ره( به 
افتخار خدمت به آس��تان مقّدس حضرت 
ثامن الحجج)علیه الس��الم( نایل آمد. وی 
در اولین گام، در س��ال 1358 شمس��ي، 
دس��توري مبني ب��ر ض��رورت و فوریت 
مطالعه، بازبیني و بررس��ي وقفنامه هاي 
موجود آس��تان قدس رضوي صادر کرد تا 
بتوان بر اساس آن ها به اجراي دقیق مفاد 

وقفنامه ها و نیات واقفان پرداخت. 
در همین راس��تا فرهیختگان��ي از حوزه 
و دانش��گاه در مح��ل کتابخان��ه مرکزي 
آس��تان قدس رض��وي گرد ه��م آمدند 
تا ب��ا مراجعه به س��وابق در قس��مت هاي 
مختلف اداري آس��تان قدس رضوي اعّم 
از س��ازمان کتابخانه ه��ا و ادارات امالک، 
اراض��ي، مس��تغالت و امور ثبت��ي، موارد 
مورد نظر معّظٌم له پیرام��ون موقوفات را 
دقیقاً بررس��ي کرده  و مجموعه اي ارزنده 
ح��اوي اطالعات کامل، دقی��ق و جامع از 
چگونگي وضعیت موقوفات، ش��امل تهیه 
شناس��نامه موقوف��ات، فه��ارس واقفان، 
رقبات و مص��ارف مق��ّرر در وقفنامه ها به 
تفکیک برابر نیات واقفان جمع آوري شود  
تا مبناي عمل قرار گیرد. کارگروه منتخب 
با عنای��ات خاصه حضرت ثام��ن الحجج 
)علیه الس��الم( و با ارش��اد و رهنمودهاي 
آیت اهلل واعظ طبس��ی توانس��تند از این 
مهم، اثر بس��یار ارزنده و ماندگاری شامل 
خالصه اي از وقفنامه ه��ا، فهارس واقفان 
و رقبات و دفاتر ثب��ت موقوفات و مصرف 
و کارت نوش��ته هایي منحصر به فرد ارایه 
کنند که در حقیقت یکي از ش��اهکارهاي 
ایش��ان بر تارک موقوفات کشور محسوب 
مي ش��ود. ایش��ان خود نیز یکی از واقفان 
بارگاه ملکوت��ی امام رضا)علیه الس��الم( 

موقوفه هایی ماندگار
 از آیت اهلل واعظ طبسی)ره( 

هستند و به موجب سه فقره وقفنامه، موقوفاتي را به شرح ذیل وقف کرده اند:
در تاریخ 1380/6/26 یک باب کتابخانه و حس��ینّیه امام رضا)علیه السالم( 
واقع در کوچه ناظر مشهد مقّدس که مشتمل بر چندین پالک بوده، تجمیع و 
به صورت یک باب ساختمان حسینّیه و کتابخانه که داراي دو سالن در طبقات 
زیرین و همکف و پنج دستگاه واحد مسکوني در سه طبقه احداث شده است. 
ایشان در تاریخ 1386/8/9، شش��دانگ اعیان مجتمع مسکوني ثامن االئمه 
)علیه الس��الم( در اراضي خایقان مش��هد، خیابان ش��هید موسوي قوچاني، 
مش��تمل بر 238 واحد مس��کوني را از محل وجوه حق التولیه خود احداث و 

وقف بر طالب علوم دیني کردند. 
مرحوم آی��ت اهلل واعظ طبس��ی در تاریخ 1388/9/17، تمامي شش��دانگ 
اعیان یک باب مجتمع آموزش��ي به نام والده مکّرمه خود و از ماترک مرحومه 
بانو محترم واعظ طبس��ي، واقع در اراضي حس��ین آباد خواجه ربیع که سند 
مالکیت آن به نام مجتمع آموزشي بانو محترم واعظ طبسي صادر شده، با کافه 
ملحّقات شرعّیه و منضّمات عرفّیه، مشتمل بر سالن چند منظوره، آزمایشگاه، 
پارکینگ، کالس هاي درس، سایر تأسیسات و عرصه آن را بر محصالن و دانش 

آموزان مجتمع آموزشي وقف داشتند. 
   متن وقفنامه های فوق به شرح زیر است:

1. وقفنامه کتابخانه و حسینّیه امام رضا)علیه السالم(
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توفیقات ربّاني و تأییدات س��بحاني و عنای��ات خاّصه حضرت ثامن 
الحجج)علیه السالم( ش��امل حال مقام منیع تولیت عظماي آستان 
قدس رضوي و نماینده مقام معّظم رهبري در استان خراسان، حضرت  
آیت اهلل جناب آقاي عّباس واعظ طبسي –دامت برکاته– گردید که 
عالوه بر اقدامات مفید و مؤثر و تالش هاي ارزشمند در مجموعه آستان 
ق��دس رضوي، کلیه رقبات و امالک و مس��تحدثات واقع در مش��هد 
مقدس، خیابان شهید هاشمي نژاد، کوچه ناظر به شرح زیر که از محل 
وجوه حقّ الّتولیه معّظم له خری��داري، احداث و تجدید بنا گردیده و 
با عنوان کتابخانه و حس��ینّیه امام رضا)علیه السالم(، نامگذاري شده 
اس��ت، با در نظر گرفتن کلیه شرایط ش��رعِي مربوط به واقف و مورد 
وقف و موقوف علیهم – قربتاً الي اهلل و طلباً لمرضاته، بر آستان قدس 
رضوي وقف مؤبّد و حبس مخلّد شرعي نمودند تا در موارد ذیل مورد 

استفاده قرار گیرد: 
تعظی��م و تروی��ج ش��عایر مذهب��ي و تقوی��ت مباني دین��ي بویژه 
برگ��زاري مجال��س تبلیغ��ي و ترویجي در م��اه مب��ارک رمضان و 
 محّرم و صفر و مناس��بت هاي اعیاد و موالید و وفیات حضرت رس��ول 
اکرم)صل��ی  اهلل علی��ه و آل��ه(، صدیق��ه طاهره)س��الم اهلل علیها( و 
ائّمه معصومین)علیهم الس��الم(. اس��تفاده از کتابخانه و حس��ینیه 
در جه��ت رش��د و باروري فک��ري و علم��ي و دیني جوان��ان به نحو 
مقتض��ي. برگ��زاري مجلس جش��ن و پذیرایي شایس��ته از یک صد 
 نف��ر علما و ط��اّلب ح��وزه علمی��ه در روز میالد فرخن��ده حضرت 
رضا)علیه السالم( در محل حسینیه. انجام کلّیه فعالیت ها و خدماتي 
که در جهت تقویت مباني انقالب ش��کوهمند اسالمي و مصالح نظام 

کشور جمهوري اسالمي ایران الزم باشد. 

شروط:
1. تولیت موقوف��ه مادام العمر با واقف معّظم و پس 
از ایش��ان با تولیت وقت آستان قدس رضوي در هر 

زمان مي باشد. 
2. نظارت استصوابي با جناب آقاي حّجت االسالم 
حاج علي آقاي واعظ طبسي و بعد از ایشان با یکي 
از احفاد واقف نس��اًل بعد نس��ٍل و بطناً بعد بطٍن که 
ُملَبس به لباس شریف روحانیت باشد، خواهد بود. 
3. موقوف��ه در ح��ال حاض��ر فاقد درآمد اس��ت و 
هزینه ه��اي تعمیر و نگهداري و س��ایر مصارف به 
وس��یله آس��تان قدس رضوي از محلّ��ي بالمانع و 
قابل انطباق انج��ام مي گیرد. این روی��ه در آینده 
نیز همچنان توس��ط آس��تان قدس رضوي ادامه 

خواهد یافت. 
4. چنانچه مورد وق��ف داراي درآمد گردد، درآمد 
حاصله ابتدا بایس��تي به مصرف تعمیرات ضروري 
و هزین��ه عمران و نگه��داري رقبات و گس��ترش 
کتابخانه برس��د و مازاد آن را همه س��اله به ترتیب 
اولویت در جهت اهداف یاد ش��ده بویژه پذیرایي از 
یک صد نفر علما و طاّلب حوزه علمیه هزینه نمایند. 

2. وقفنامله مجتمع مسلکوني ثاملن االئّمه 
)علیه السالم(

توفیقات رباني و تأییدات سبحاني و توجهات خاّصه 
حضرت علي بن موسي الرضا)علیه السالم( شامل 
حال مقام منیع تولیت عظماي آستان قدس رضوي 
و نماینده مقام معّظم رهبري در اس��تان خراسان 
گردید که ع��الوه بر اقدامات مؤثر و ارزش��مند در 
مجموعه آس��تان قدس رضوي و خیرات کثیره اي 
که در بُعد خدمات علم��ي و فرهنگي و تربیتي در 
حوزه علمیه خراسان به یادگار گذاشته اند، در این 
مقطع نیز ب��ا عنایات ویژه خداون��د مّنان موّفق به 
ایجاد صدقه جاریه دیگري ش��ده و با هدف تأمین 
رفاه و آسایش طالب و مدرس��ان و محّققان حوزه 
علمیه خراس��ان امر به احداث مجتمع مس��کوني 
فرمودند تا آنان فارغ البال و مرّفه الحال به تحصیالت 
و تحقیقات خود مب��ادرت ورزند. بحمداهلل و المّنه 
این ه��دف عالي اکن��ون محقق ش��ده و مجتمع 
مس��کوني، موس��وم به »مجتمع مس��کوني ثامن 
االئمه)علیه السالم(« که هزینه احداث آن از محّل 
وجوه حّق الّتولیه معّظٌم له تأمین و س��اختمان آن 
تکمی��ل و در هفته مبارکه والی��ت )روز عید غدیر 
س��ال 1419 قمري/16فروردین 1378 شمسي( 
افتتاح و عماًل تحویل حوزه علمیه و موقوٌف علیهم 
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شده است و اینک واقف معّظم مجتمع مذکور را 
با در نظر گرفتن تمام شرایط صّحت وقف - تقّرباً 
الي اهلل تعالي و طلباً لمرضاته - به شرح ذیل وقف 

فرمودند: 
موق��وٌف علیهم: ط��الب، مدرس��ین، محققان و 
مؤلف��ان علوم و معارف اس��المي ح��وزه علمیه 
خراسان که ضوابط و نحوه واگذاري جهت سکونت 
و استفاده از آن ها براساس آیین نامه اي مي باشد 
که به تأیید و تصویب واقف محترم رس��یده است 
و چنانچ��ه در آتیه ضرورت تغیی��ر برخي مواد یا 
تبصره هاي آن پیش آید، تغییرات حاصله نیز باید 

به تصویب واقف و متولي وقت برسد.
تولی��ت موقوفه: تولی��ت موقوفه مزب��وره مادام 
الحیات واقف معّظم با خود ایش��ان و پس از عمر 
طوالني بابرک��ت معّظمٌ له و وصول ب��ه لقاءاهلل و 
رحمت واسعه الهي با حجت االسالم والمسلمین 
جناب حاج شیخ علي واعظ طبسي، فرزند برومند 
واقف و پس از ایشان با تولیت معّظم وقت آستان 
قدس رض��وي خواهد بود و هزینه هاي مربوط به 
حفظ و نگهداري و عم��ران و آبادي مورد وقف از 
محل درآم��د موقوفه و مس��اعدت هاي موردي 

آستان قدس رضوي تأمین خواهد شد.

3. وقفنامه آیت اهلل واعظ طبسي و مرحومه 
بانو واعظ طبسي

ستایش و س��پاس خداوند متعال را که نعمت 
بزرگ انقالب اسالمي را بر ملّت مسلمان ایران 
ارزاني داش��ت ت��ا در پرتو ب��رکات آن، هویّت 
ملکوتي و انس��اني خویش را ب��از یابد و در راه 
اعتالي فرهنگ و س��نن و ارزش هاي اسالمي 
گام ب��ردارد و در ای��ن میان توفیق��ات الهي و 

تأیی��دات ربّاني و عنای��ات خاّصه ثامن الحجج)علیه الس��الم( 
ش��امل تولیت عظماي آس��تان قدس رضوي و نماینده محترم 
مقام معّظم رهبري در اس��تان خراس��ان، آیت اهلل عّباس واعظ 
طبس��ي � دامت برکاته � گردید تا با احیا و بارور نمودن شجره 
ماء«  طّیبه سّنت حس��نه وقف که »اصُلها ثابٌت و فرُعها في السَّ
بر توس��عه و آباداني و عظمت و ش��کوه بارگاه ملکوتي حضرت 

ثامن االئمه)علیه السالم( بیفزاید. 
اقدام��ات گس��ترده در حف��ظ و توس��عه موقوف��ات و بهره وري 
بهینه از آن ه��ا، احیاي ه��زاران هکتار اراض��ي بایر و ل��م یُْزَرْع، 
فعالیت هاي وسیع فرهنگي و نش��ر مباني اسالمي و معارف اهل 
بیت )علیهم السالم( اجراي طرح جامع توسعه حریم حرم مطّهر و 
بازسازي اماکن متبرکه و ایجاد فضاهاي بزرگ همچون صحن ها، 
رواق ها، بس��ت ها و احداث س��اختمان جدید کتابخانه مرکزي و 
تأسیس دانشگاه علوم اسالمي رضوي، بنیاد پژوهش هاي اسالمي، 
مجموعه موزه ها، مهمان س��را و راه اندازي طرح عظیم زیرگذر و 
باالخره ساخت و نصب ضریح مطّهر )در سال 1379 ش( بخشي از 
اقداماتي است که با مدیریت معظٌم له در دوران شکوهمند انقالب 

اسالمي تحّقق یافته است. 
اینک در س��ي و یکمین س��الگرد انقالب ش��کوهمند اس��المي، 
 حس��ب االمر مقام منیع تولی��ت عظماي آس��تان قدس رضوي

 آیت اهلل واعظ طبسي مقرر گردید وقفنامه اي جهت اعیان مجتمع 
آموزشي مرحومه بانو محترم واعظ طبسي، والده ماجده خود که 
از محل ماترک آن مرحومه و حّق الّتولیه معّظٌم له احداث گردیده 

است، به شرح ذیل تنظیم گردد: 
موقوٌف علیهم: محصلین و دانش آموزان مجتمع آموزشي. 

متولّي موقوفه: تولیت آستان قدس رضوي.
ناظر موقوفه: نظارت موقوفه به عهده جناب آقاي مصطفي واعظ 
طبسي مي باشد که به ُحسن اداره امور مجتمع از هر جهت نظارت 

خواهند فرمود. 
*با تشکر از معاونت حقوقی و امور  موقوفات آستان قدس 

رضوی.
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راحله ندافی مقدم: چند قدم تا اذان ظهر مانده که وارد حرم مطهر می شوم. چشم 
به طالیی گنبد می دوزم و س��الم می دهم. هوای بهار کمی سوز دارد و دست خنک 
بهار صورت زائران صحن و س��رای این بارگاه قدسی را نوازش می دهد. دسته ای از 
کبوتران سپید را تا روبه روی ایوان طال دنبال می کنم و بعد زمان برایم مثل هر باری 
که به روبه روی »این همه طالیی!« می رس��م، متوقف می ش��ود. نگاهم را به نشان 
طالیی آس��تان قدس رضوی پرچم س��بز روی گنبد که با وزش باد به زیبایی تکان 
می خورد، م��ی دوزم و زیرلب نام عزیز»یا رض��ا)ع(« را زمزمه می کنم و می خواهم 

دریافتن نشانی هدایتم کند. 
وارد صحن آزادی می شوم و از پله های مرمری آخرین در گوشه صحن پایین می روم. 
از دنیای خاکیان جدا شده و به سرزمین افالکیان  بهشت ثامن االئمه)علیه السالم( 
وارد می ش��وم. س��رزمینی که س��اکنان خاموش��ش مجاوران همیشگی حضرت 
رضا)علیه السالم(هس��تند. اینجا آمده ام تا زنده دل کهنس��ال حرم، گنبدش��وی 
صمیمی و قدیمی حرم »اسداهلل زرین مهر« را بیابم. همان پیرمردی که خانه ابدی 

»خادم خورشید« را در جوار خورشید آماده کرد. 
از خادمی سراغش را می گیرم. می گویند مانند همیشه روی پشت بام مشغول خدمت 
است. خواهش می کنم صدایش کنند و تا آمدنش در میان قبرهای به هم چسبیده 
س��اکنان بهش��ت ثامن االئمه)علیه الس��الم( می چرخم و فاتحه ای نثار روحشان 
می کنم. صدای اذان می آید و فاتحه خواندن من در میان همهمه طبقه باالیی ها برای 
رسیدن به صف نمازجماعت ظهر ادامه می یابد. نگاهی به دور و بر می اندازم. شماری 

از مردم را می بینم که برای زیارت  اموات خود و فاتحه خوانی به اینجا آمده اند. 
س��رانجام پس از س��اعتی انتظار اس��داهلل زرین مهر، خادم و گنبد شوی حرم امام 
رضا)علیه السالم( که محل دفن آیت اهلل واعظ طبسی را نیز آماده کرده بود، با لباس 
خاک آلود خدمت، همان لباس گرانبها و ارزش��مندی که به َدم فرشتگان آمیخته 

شده است، می آید.
دستان پینه بسته اش حکایت از سال های طوالنی خدمت در جوار حرم یار دارد. با او 
به گفت وگو می نشینم و می خواهم برایمان از روزی که رفت تا پیر فرزانه حرم را در 
جوار مضجع شریف و نورانی حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا)علیه السالم( 

به خاک بسپارد، بگوید.

آقای زرین مهر، گنبد ش��وی 72 ساله حرم که 45 س��ال است در خدمت موالیش 
ثامن الحجج)علیه السالم( به خدمت مشغول است، می گوید: آن روز به من گفتند در 
توحید خانه سر یک قبر را باز کن، سرقبر را باز کردن یعنی سنگی که جای قبر است 
را برمی داری و می روی پایین و پیکر متوفی  را در آن می خوابانی و بعد باال می آیی و 

لحد را می گذاری و بعد سنگ اصلی را سرجایش قرار می دهی.  
آیا درزمان حیات آیت اهلل واعظ طبسی، او را دیده بودید؟ 

 بله. بارها دیده بودم. آن روزها که تازه گنبد شوی حرم مطهرشده بودم، مرا به حضور 
طلبید و با من بسیار مهربان بودند.

   شلما پیکر آیت اهلل واعظ طبسلی را دفن کردید. از حس و حال آن روز 
بگویید. 

آن روز م��ن قبر را بازکردم و آیت اهلل واعظ طبس��ی را دفن کردم و بعد هم که از قبر 
باال آمدم، پسرش برای مرحوم تلقین خواند. 

   وقتی در حال گذاشلتن پیکر آیت اهلل واعظ طبسلی در قبر بودید، چه 
گفتید؟

از خدا خواستم به ایشان که دردنیا آدم خوبی بوده و به فکر مردم بوده است، در آخرت 
نیز به ایشان عنایت و توجه کند. 

    اکنون می توان بر آرامگاه تولیت فقید آستان قدس رضوی فاتحه ای خواند؟ 
بله. قبر ایشان در جوار مضجع شریف حضرت رضا)علیه السالم( در توحید خانه در 
قسمت خواهران در نظر گرفته ش��ده تا همسر و دختر و خانم های خانواده مرحوم 
براحتی بتوانند ب��رای فاتحه خواندن به آنجا رفت و آمد کنن��د. اکنون اگر از ایوان 
طالی صحن انقالب بیایید پایین می توانید مستقیم به سر مزار ایشان که یک سنگ 

مرمر خاکستری است، بروید.
   از آن روز چه خاطره   دیگری دارید؟

درمراسم تدفین آیت اهلل واعظ طبس��ی، رهبرانقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای و 
سران سه قوه و بس��یاری از عالمان نیز حضور داشتند و من در آنجا به دیدار دوباره   
رهبر معظم انقالب رفتم و ایشان مرا مورد تفقد خود قرار داده و در پیشگاه حضرت 
رضا)علیه الس��الم( برایم دعا کردند. من هم صورت و دس��ت ایشان را بوسیدم و از 

حضورشان مرخص شدم. 

روایت آن روز ...
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باز قلب جهان پر از غم شد
دیده ها غرق اشک ماتم شد
در زمین زیر بار محنت و غم

قامت آسمانیان خم شد
مجلس سوگواری از هر سو 

در حریم رضا فراهم شد
گشت پنهان ستاره ای که چو شب 

تیره و تار، روز عالم شد
در پی ارتحال حضرت دوست 

یاد از ماتم محرم شد
زیر باران أشهد أن ... یاد 

از خدا و رسول اکرم )ص( شد
چه بگویم که واعظ طبسی 
سایه اش از سر جهان کم شد

همه آماده نماز شدیم 
جلوه گر رهبر معظم شد 

می فرستیم از پی حسنات 
به گل روی مصطفی صلوات

گشت از دیده ها کسی پنهان 
که نظیرش نیامده به جهان

رفت آنکس که کرد با تدریس 
مشکالت »کفایه« را آسان

رفت از دست آنکه عمری داشت 
الفتی خاص با امام زمان)عج(

آیت اهلل واعظ طبسی 
کز غمش سوگوار شد ایران

اشک می ریخت چون که می آمد 
بحث اندوه فاطمه به میان
آنکه می یافت با درایت او 

حرم ثامن الحجج )ع( سامان
از دل ما نمی رود هرگز

گرچه از چشم ما شده است نهان 
تا  شود شاد حضرتش از ما 
همه از روی صدق پیر و جوان
می فرستیم از پی حسنات 
به گل روی مصطفی صلوات

* محمد علی صفری) زر افشان(

خادم آستانبه گل روی مصطفی صلوات 
طبسی رادمردواالرفت

آن کمال وادب سراپا رفت
عالمی سخت کوش ودریادل
زین جهان عاقبت،دریغا رفت

او  مرید  امام  و مکتب  بود
جانفدای  نظام  و مذهب  بود
دلش از مهر عترت  و قرآن

درهمه روز و  شب  لبالب  بود

او امین  امام  و امت  بود
محور اتحاد و  وحدت  بود
خادم  آستان  دریغا  رفت

اوکه  یک  عمر  وقف  خدمت بود

طبسی  رفت  و مانده  آثارش
اثر ذهن  و فکر  پربارش

خدمات  وسیع  در حرم  است
حاصلی  از  نبوغ  افکارش

جای جای حرم  نشانه ی  اوست
حاکی  از  سعی  عاشقانه ی  اوست
صحن  جامع، غدیر، جمهوری
اثر طرح  جاودانه ی  اوست

او  هماره  معین  رهبر بود
یاور  و  همنشین  رهبر  بود

آیت  اهلل  واعظ طبسی
پیرور  استین رهبر بود

شعله ی عشق  درنهادش بود
حوزه، جوالنگه  جهادش بود
همقدم  با  عزیز  خامنه ای

همدلش  هاشمی نژاد ش  بود

این سه  تن محور  جهاد شدند
اسوه ی جهد و اجتهاد  شدند
در خراسان  و شرق  با قدرت
محور  فتح  و  اتحاد  شدند

خالی  امروز  جای  آن  یار است
آستان  رضا  عزادار است

لیک  یادش  همیشه  در  دل  ماست
گرچه  هجران  یار  دشوار است

*حسین شمسایی
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برخی از نظرهای کاربران

بزرگمردی  که همچنان ناشناخته ماند

در پی در گذشت عالم فرزانه آیت اهلل طبسی و انتشار خبر آن در 
رسلانه ها، برخی از کاربران نقطه نظرهایی درباره این شخصیت 

برجسته عنوان کردند که تعدادی از آن ها از نظر می گذرد:

    بهنام: خدایش رحمت کند. خدمات ایشون بیشتر بدون تبلیغ و سر و 
صدا بود و همین باعث ش��د که مردم فکر کنند ایشون چندان کاری برای 

مردم منطقه خراسان نکردند.
   مهدی: انصافاً مرد بزرگی بود. سخنوری بسیار ماهر و چهره ای انقالبی 

و مردمی. خدا بیامرزدتشون.
   فرزنلد کوچک او: خدایا تو ش��اهدي که او هم��ه چیز خود را جهت 
دفاع از این انقالب و والیت مطلقه فقیه در طبق اخالص گذاشت، حتي به 
امام رحمت اهلل در س��ال 43 فرمود یک پسر دارم حاضرم همین راهم در 
راه انقالب قرباني کنم. ش��کنجه گران ساواک و مأمورین زندان قزلحصار 
به خوبي او را مي ش��ناختند، او را با خطابه ه��اي کوبنده. و ما اخالص او و 
تواضع در پیش��گاه امام و ملت و خدمت در آس��تان مقدس حضرت رضا 

)سالم اهلل علیه( را....
   همسایه: خونه مون نزدیک حرم بود. مسکن سازان خونه های مردم را 
خوب نمی خریدند، درگیری می شد و عده ای از روی عصبانیت حرف هایی 
می زدند. من خیلی ناراحت می شدم. گویا حرف ها داشت تأثیر می گذاشت 
و از ایش��ان برای من انس��ان نعوذ باهلل ظالمی می ساخت گمان می کردم 
ایشان به کسی توجهی نمی کنند تا اینکه یک روز ایشان را در حرم زیارت 
کردم؛ همیشه از پایین پا وارد می ش��دند. هرگز به خودشون اجازه ورود 
از جای دیگر نمی دادند. ابهت و نورانیت ایش��ان من را به خود جذب کرد، 
جلو رفتم تا جایی که می دانس��تم صدایم را می شنوند سالم کردم چنان 
با محب��ت و کامل و جامع جواب دادند که تعج��ب کردم یعنی این خادم 
بزرگ امام رضا علیه آالف التحیه و الثنا رو چرا مردم ندانس��ته بی توجهی 
می کردند. ایشان خودشون زمان مرگشون رو می دانستند و دالیلی خاص 
بر این مطلب گواهی می دهد که مجال گفتن آن ها نیس��ت.به مظلومیت 
ایشان زمانی یقین کردم که کمتر از یک سال پیش وقتی در بین طلبه ها 
صحبت می کردند، در حالی که بغض گلویشون رو گرفته بود فرمودند بعد 

از مرگ من مشخص می شود. خدایا از همه ما راضی باش. 
   یک مخاطب:خدا رحمتش کند. مدیریت عالی و بی نظیر ایش��ان بر 

آستان قدس رضوی، جلوه ای از خودباوری اسالمی و پیشرفت ملی بود.
   عابدی استاد: سالم خدا و مجاهدان راه حق برتو   ای نگین انگشتری 

آسمان فقه واصول؛ سال ها عمرت را برای حق و عدالت گذاردی.
رضا: حاش��ا که مخدوم رؤوف به سراغ خادم مخلص خود نیاید.خراسان 

به مجاهدت های فقیه مبارزی چون شما می بالد.
* خدایا تو خود مي داني که این ش��خصیت واالمقام عمر با برکت خویش 
را در راه تو و ترویج معارف تو س��پري کرد. علي بن موسي الرضا ان شاءاهلل 

دست شما خادم مخلص را بگیرد.
   قاسمی: این فقیه وارسته و حقیقتاً عالم عامل و والیتمدار منشأ خدمات 
فراوانی برای حوزه های علمیه و زائران مرقد منور حضرت رضا علیه آالف 

التحیه والثنا بوده است.

   رضا: ...این بزرگمرد ناشناخته همچنان ناشناخته ماند. چرا که لذتی 
نیست در شناخته شدن بعد از رفتن و نبودن... با رفتن هر عالمی رخنه ای 

به وجود می آید که پرشدنی نیست... . 
   جعفلر: خدایا توخود میدانی بنده مخلصت س��ال های عمر خویش را 
در راه بندگی ات س��رفرود آورده و برای اعتالی مکتب توحید وارادت به 
پ��اکان و مقربان درگاهت اهل بیت عصمت و طه��ارت علیهم صلوات اهلل 
خاصه حضرت ثامن الحجج علی��ه آالف التحیه والثنا و خدمت به جامعه 
خصوصاً حوزه های علمیه و طالب عزیز به هر نحو ممکن ازهیچ تالش��ی 

دریغ نداشت. 
   رهی: او زعیم ما طلبه ها در خراسان بود. ما این آرامش امروز در حوزه 
فکري و عقیدتي در خراسان با همه تعدد آرا ونحله ها را مدیون این پیرمرد 

نوراني هستیم.
    زین العابدین زرقان فارس: امام علی )علیه السالم(

َها َشْي ٌء إِلَی یَْوِم الِْقَیاَمِة. محاسن  إَِذا َماَت الَْعالُِم ثُلَِم فِي اْلِْساَلِم ثُلَْمٌة اَل یَُسُدّ
،ج1،ص233

هرگاه عالمی بمیرد رخنه ای جبران ناپذیر در اسالم ایجاد می شود.
   داوود: خدا بیامرزتش یه بار توی حرم دیدمش چهره ای نورانی داشت.

به ضریح مطهر خیره شده بود.
علی:خدا رحمتشون کنه به حق محمد و آل محمد با خاندان این حضرت 

محشور بشن، زندگیشون که برای والیت و نظام مفید و مؤثر بود. 
   مصطفی: من به عنوان دانش��جوی دانشگاه امام رضا )علیه السالم( از 
زحمات بی دریغ ایشان در حوزه علم و س��رمایه گذاری روی نسل جوان 

صمیمانه سپاسگزارم.
ان شاءاهلل مورد شفاعت خود امام رضا )علیه السالم( قرار بگیرند.

   حسین پیری:خداوند رحمتشان کند روحش شاد شخصیتي فراموش 
نش��دني اس��ت وجایگاه خاص و مؤثري در انقالب و ادامه آن داشتند. به 

خانواده محترمشان تسلیت عرض وصبر و شکیبایي برایشان خواهانم.
   بسلیجی امروز: خداوند متعال روح ایشان را با حضرت رسول اعظم 
)صلی اهلل علیه و آله وس��لم( امیرالمومنین )علیه السالم( و حضرت فاطمه 
)سالم اهلل علیها( آن اولین شهید والیت و  اوالد طاهرینش محشور فرماید. 
ایشان آخرین حمایت خود را از ولی فقیه زمان خویش با رأی دادن انجام 

داد و به سوی ابدیت بال گشود و چقدر مهم است فاستبقو الخیرات.
بابازاده: اگر کس��ی کمی انصاف داشته باش��ه میبینه که همین نذور در 
طول تاریخ همیش��ه بوده .اونقدری که حریم رضوی و آس��تان قدس در 
طول 35سال گذشته پیشرفت داشته در 350سال گذشته نداشته، خدا 

رحمتشون کنه.
   بهزاد: خداوند غریق رحمتشون کنه حاج آقارو. خاله من پزشک ایشون 
بود و لحظات آخر عمر باالی س��ر حاج آقا بود؛ وقتی تماس گرفت و خبر 
فوتشون رو بهمون داد می گفت تو عمر طبابتش و تعداد افرادی که لحظه 
مرگشون رو دیده حاج آقا واعظ یه نورانیت فوق العاده داشتن لحظه فوت. 
35 سال خادم امام هشتم بودن لیاقتی میخواد که نصیب ایشون شده بود. 

الفاتحه مع االخالص و الصلواه.
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گاهی باید رفت. آنقدر رفت تا رها ش��د. تا پیدا ش��د. تا ازبس پیدا بود 
گم شد!

گاهی می روی، که برس��ی؛  گاهی هم نرفته، رس��یده ای... فرقی هم 
نمی کند کجا! 

آنجا که باید، خود تو را فرا می خواند... و تو شاید چون براده های آهن 
جذب آهنربایش می شوی...می گردی و می چرخی وطواف می کنی  

قطب اصلی را... قطب عشق را... .
گاهی مقصد فرش اس��ت، وگاهی عرش... خیلی ها می روند تا به خود 
برس��ند... بعضی ها هم آنقدر رفته اند که  تنه��ا چند پله با خدا فاصله 

دارند... .
دراین زمان��ه خیلی ها می خواهند دستش��ان را به محکم ترین جای 
ممک��ن بگیرند به گم��ان اینکه خود را باالتر بکش��ند یا ش��اید مانع 
افتادنشان شوند اما موفق نیستند.  اما هستند کسانی که به ریسمانی 
آویخته اند که هرچه ازآن باالتر می روند بیش��تر به نور می رس��ند و 
نورانی تر می شوند... دل و چهره وتمام وجودشان لبریزاز نور می شود.

و گاهی چقدر زمین با همه عظمت و وس��عتش حقیر می شود دربرابر 
این قبیل انس��ان ها! و اینان می روند تا چون ستاره ای برپهنه سترگ 

آسمان تاریخ بنشینند تا نام و یادشان جاودان شود. 
س��خن از پیرفرزانه ای  از تباربزرگان خراس��ان اس��ت ک��ه عمری را 
درخدمت به اسالم و نظام اسالمی و آستان قدس رضوی سپری کرد و 
تا آخرین لحظه از حیات خود برای رس��التش که همانا حکومت عدل 

اسالمی بود ازهیچ کوششی دریغ نورزید.
 از دوران خفق��ان رژیم پهلوی که به دلیل س��خنرانی ها و بیانیه های 

آتش��ینش ممنوع المنبر گردید و همراه با ب��زرگان آن زمان از جمله 
رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای و ش��هید هاشمی نژاد 
هدایت نیروهای انقالبی و راهپیمایی های مردمی را برعهده داشت و 
پس از پیروزی انقالب اس��المی به فرمان معمار کبیر انقالب حضرت 
امام خمینی )رضوان اهلل تعالی علیه( به تولیت آس��تان قدس رضوی 
منصوب گردید که در مدت 37 س��ال منشأ خدمات فراوانی از جمله 
گسترش عظیم فضاهای عبادی و فرهنگی حرم مطهر، صحن ها ، رواق 
ها که از 12 هکتار درقبل ازانقالب اکنون به 90 هکتار رسیده است. 

وی همزمان نمایندگی والیت  فقیه درخراس��ان را برعهده داش��ت و 
همچنین مدیر عالی حوزه علمیه خراس��ان، عض��و مجلس خبرگان 
رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و زحمات فراوانی در این 

نهادهای مقدس بر دوش او بود .
... و درپای��ان دفتر عمرپربار خویش با اینکه از نظر ش��رایط جس��می 
بسیار در رنج بود با شرکت درانتخابات 7 اسفند 1394  و پشتیبانی از 
نظام جمهوری اسالمی آخرین اقدام خود را درحمایت از مقام عظمای 
والیت به انجام رس��انید و پس از آن با تأسف درهمان روز دچارعارضه 
مغزی و وقفه تنفسی شد و پس ازیک هفته به سربردن درکمای عمیق 
2 بامداد روز جمعه چهاردهم اسفند 1394 در سن 80 سالگی به ابدیت 
شتافت و همسایه با خورشید ش��د و رهبر معظم انقالب بر پیکر یار و 
دوس��ت دیرین خویش نماز خواندند و چه شایسته  مردم خراسان و 

مشهد مقدس خادم خورشید را به خانه ابدی  بدرقه کردند.
روحش شاد  و یادش جاودان
راحله ندافی مقدم

گاهی باید رفت
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 به روایت تصویر  
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