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 ســال 1347 بود، اواخر تابستان كه زلزله اى جنوب خراسان را درهم 
كوفت كه هنوز هم كســى نمى داند چند هزار انسان را زمين بلعيد و 
زنده به گور كرد، ده هزار؟ پانزده هزار؟ كسى چه مى داند؟ زنده شان به 
حساب نمى آمد، از حساب مرده شان مى پرسى؟ هيأتى از دانشجويان و 
چند استاد براى بررسى و ارزيابى دامنۀ فاجعه، اوضاع و احوال و كميت 
و كيفيت كمك هايى كه مى توان رساند به محل رفتند. محل؟ منطقه 
را از گنابــاد تا قاين و بيرجند! اين جمع براى تهيۀ يك گزارش رفته 
بودند، جز يك خودكار و چند ورق كاغذ چيزى همراه نداشــتند. در 
مسير خويش، از اين ده به آن ده... ده؟ آوارى از خاك بر سر صد ها و 
هزار ها مرده و زنده و نيمه جان. به توده اى از خانه هاى گلى كه اكنون 
گور ساكنانشان شده مى رسند. در آن محشر هولناكى كه جمعى بر 
سر كاميون هاى كمك ريخته اند و جمعى جنون گرفته سر به صحرا 
نهاده اند يا ضجه مى زنند و از هر گوشه جنازه بيرون مى كشند و از هر 
سو، نيمه جانى در هم كوفته را مى برند، گاه، اينجا و آنجا، مردى يا زنى 
ناگهان بر روى ويرانه اى كه تمامى ايل و تبارش و هســتى اش را فرو 
خورده، تنها مانده اســت، ساكت و با چهره اى آرام نشسته و بر خاك 
خيره مانده، مبهوت! عظمت فاجعه چندان است كه در فهميدن وى 
نمى گنجد. قادر نيست حس كند. برخى به راستى عقيده داشتند كه 
دنيا به آخر رســيده است، قيامت شده است، اين محشر است. زمين 
دهان باز كرده و از دل آن سيل عظيمى بيرون جسته بود و تا قنات ها 
و مزارعشان را كه زلزله ديگر قادر نبود ببلعد يا با خاك يكسان كند، 

در هم ريزد و بروبد و ببرد.
در چنين محشرى از وحشت و شيون و مرگ، ديديم كه بر روى آوارى، 
زن و مــردى هر دو ســالخورده و از پيرى و فقر و فاجعه چروكيده و 
خشكيده و ژوليده، در درون مى گريند و با همه فشارى كه براى طاقت 
آوردن بر خود تحميل مى كنند، شانه هاشان به شدت مى لرزد و پشت 
دست هاى خاك آلوده شان از اشك برق مى زند و با حرص جنون آميزى 

پنجه در خاك مى برند و با شتابى غيظ آميز مى كاوند.
لحظه اى بدان ها و كار شگفتشان خيره مانديم، به گمانمان كه چيزى 
گم كرده اند و مى جويند، يا اثاثۀ خانه شــان را كه در زير خاك مانده 

مى كوشند تا بيرون آرند.
- بابا جان! مادر جان! شما اينجا چكار مى كنيد؟ كمك نمى خواهيد؟

- ايــن خانۀ ما بود، مــن در صحرا بودم و زعفــران جمع مى كردم، 
والده شان (ضميرى كه ديگر مرجعى ندارد، مرجعش جمعى اند كه در 
زير همين خاك پنهان اند)، آمده بود بيرون كه وضو بگيرد، يك مرتبه، 
دنيا كن فيكون شد! همه شان همين زيرند. بچه هام، دو تا عروسم، نوه ام 

و... همه شان، شايد هنوز زنده باشند، بيلى، كلنگى، چيزى نيست 
كه اين خاك ها را برداريم، كسى كمك نمى كند، كسى نيست.

پيرزن كه ديگر نتوانســت صبور بماند، بغضش تركيد، هرچه 
تالش مى كرد كه به كارش ادامه دهد نتوانست، دست هاش از او 
فرمان نمى بردند. انگشت هاش به خاك نمى گرفت و پيشانى اش 
را بر پشــت دست ها نهاد و بر زمين خم شد و بر خاك فشرد. 

پيرمرد، همچنان كه با زحمت بسيار اين كلمات 
را از جانش بر  مى كشــيد و بيرون مى ريخت، 

بــه كارش ادامه مى داد، كارى نوميدانه و 
رقت بار. اين انگشت هاى الغر ناتوان 

و اين دســت هاى پير لرزان با اين قطعه هاى قطور سقف ها و ديوار ها 
و پايه هاى درهم كوفته چــه مى توانند كرد؟ كار مردان قوى و بيل و 
كلنگ هم نيست، و هر چه كه اين را مى دانستند، اما، پدر است، پدر 
بزرگ است، مادر است، فرزندانشان، عروس هاشان، نوه شان، تمام اعضاء 
خانواده شان كه تا ساعتى پيش با هم بودند، زير اين كوه خاك پنهان 
شده اند و اين دو بر روى آن تنها مانده اند، پنجه در خاك فرو مى برند و 
حريصانه و دردمند مى كاوند و مى دانند كه بى ثمر است، اما نمى توانند 
بنشينند، آرام بگيرند، اين نوعى تسكين درد است، خالى كردن غيظ 
اســت، بر خاك چنگ مى زنند، از نوع چنــگ زدن مردى داغدار كه 

رويش را مى خراشد، زنى فرزند مرده كه بر مويش چنگ مى زند!
ما هم نتوانستيم بيكار و آرام بمانيم، كارى هم نمى توانستيم، نشستيم و 
مشغول شديم، نوميدانه بر قطعه هاى سخت و ستبر و انبوه عظيم خاك 

چنگ زدن، ناخن كشيدن و گريستن!
دقايقى اينچنين گذشت.

مرد، بر سر تل خاكى كه همۀ عزيزانش را زنده بگور كرده بود و انگار 
صداى بچه هايش ، گريۀ نوه اش را مى شنيد، چه، فكر مى كرد كه شايد 
هنوز زنده باشند، جان داشته باشند، بعضى هاشان نمرده باشند، دارند 
جان مى دهند؟  با چنين حالى و حالتى، هنوز دلش جاى آن را داشت 
كه در برابر محبت ما غريبه هايى كه بدون هيچ چشمداشتى و فقط به 
خاطر خدا و به خاطر انسانيت، با او همدردى مى كنيم و همكارى، به 
شدت متأثر شود، از اين زحمتى كه به ما داده است، زحمتى كه برايش 
مى كشيم، شرمگين شود، خود را منفعل حس كند، به فكر آن بيفتد 
كه جبران كند، ادب به خرج دهد، از پذيرش اين همه لطف سرباز زند، 
كارى كند كه ما به زحمت نيفتيم، به خاطر او خود را ناراحت نكنيم، 
صحيح نيست كه اين ها براى ما خود را به زحمت بيندازند، خالف ادب 
است، شرط انصاف نيست، توقع بيجائى است، تقاضاى زيادى است، ما 
چنين حقى نداريم، اين آقايان محترم كه از وضعشان معلوم است كه 
اين كاره نيســتند، بيايند خاك ها را كنار زنند، سر و دست و كفش و 
لباسشان را خاكى و كثيف كنند، خسته شوند، ما مگر براى اين ها چكار 
كرده ايم؟ چكار مى توانيم بكنيم؟ چرا بايد راضى شويم كه اين ها اينجور 
به ما كمك كنند، خاك بردارند، هر چند بچه هاى ما اين زيرند، شايد 

زنده باشــند، اما، كار اين ها باعث خجالت ما است، زنده به گور ماندن 
بچه هايم، نوه ام و نو عروسم را زير اين خاك ها تحمل كردن آسان تر از 

اين است كه ببينم باعث زحمت اين آقايان شده ام.
پيرمرد دست از كار شگفتش كشيد. عمداً دست كشيد، خدا مى داند 
با چه ســختى؟ چه فشارى را براى دست كشيدن از اين كار در جان 

مشتعل خويش تحمل مى كرد؟
دست از كار كاويدن خاك به اميد بيرون كشيدن فرزندانش كشيد تا 
بتواند ما را وادار كند كه دست بكشيم، بياسائيم. مى دانست تا او، با آن 
حال پنجه در خاك مى كشد و با انگشتان پژمردة ضعيفش با اين كوه 
بى رحم عبوس مى جنگد ما نمى توانيم دعوتش را قبول كنيم. اكنون 
نوبت او اســت كه ايثار ما را جبران كند، تالفــى كند، براى اين كار، 
خودش از كارش چشــم پوشيد و با اصرار از ما خواست كه   رها كنيم، 

بيش از اين ما را شرمنده نكنيد!
رو به زنش كرد: برخيز، برخيز، حاال ول كن، پاشو برو يك ميوه اى براى 

اين آقايون بيار ميل كنند!
ميوه؟ قنات ها ســيل افتاده، آب خوردن نيست، مزرعه را سيل برده و 
شسته، خانه ها گور همۀ ساكنانش شده و همۀ اثاثه، همۀ آذوقه، حتى 
يك تكه نان در همه آبادى نيست. آن ها را كه زلزله بلعيده، آوار كشته 
و مى كشد و آن ها را كه بيرون مانده اند، گرسنگى و تشنگى. يك قرص 
نان چند انسان را از مرگ حتمى نجات مى دهد. اما پيرمرد براى زنش 
توضيح مى دهد از صحرا كه آمدم يك خربزه با خودم آورده بودم. آنجا، 
آن گوشــه، در يك كهنه پيچيده ام با يك تنگ سفالى كه نصفه آب 
دارد، بيخ آن درخت (كه وقتى درختى وسط صحن حياط بوده است و 
اكنون!؟)، برو بيار، پاره كنيم، آقايان ميل كنند، خيلى تشنه شدند، هوا 

خيلى داغ است، شما خيلى خسته شديد، بايد ببخشيد.
ما ديگر نمى توانيم از شما آقايان پذيرايى كنيم، بايد ببخشيد (و بغضش 
اينجا مى تركد، ديگر نمى تواند خود را حفظ كند، زار و ضعيف مى گريد.)

كار ما را ببين كه چقدر دشوار است! نمى دانيم بايد چكار كنيم؟ 
نمى دانيم بايد چگونه باشــيم. از بودن خويش رنج مى بريم. اين 

مرد ما را خرد كرده است، در 
زير ضربه هاى نيرومندش 
خويــش  حقــارت  از 

شرمگينيم.

رسالت دشوار در کنار مردمان داغدار
روايت ناشنيده  دكتر على شريعتى از صبح روز نهم شهريور1347، روزى كه زمين زير پاى خراسان لرزيد

محمد كامالن: ساعت دو و نيم بعد از ظهر بود، آفتاب ظهر تابستان به دشت هاى وسيع خراسان مى تابيد. روستاييان در خانه هاى خشت و گلى استراحت مى كردند كه فاجعه بزرگى اتفاق افتاد. اين 
فاجعه زلزله بود. زلزله اى كه ده ها شهر و روستا را ويران كرده است. مركز زلزله كاخك گناباد گزارش شده است. در كاخك اثرى از زندگى برجاى نمانده است. از بعد از ظهر ديروز تا ظهر امروز زلزله 
پشت زلزله شهر ها و روستاهاى شرق و مركز خراسان را مى لرزاند. در چند نقطه از قراء اطراف گناباد و كاخك شدت زلزله به حدى بوده است كه زمين شكاف برداشته است...» اين چند خط روايت 
صبح روز دهم شهريور 1347 است به قلم خبرنگار روزنامه اطالعات. حاال اما  50سال از زلزله كاخك و فردوس گذشته است؛ زلزله اى كه به قدر بازماندگانش روايت هاى ناشنيده دارد. به عالوه كم هم 
نبوده اند چهره هايى كه روايت خود را مكتوب كرده و از پس ساليان از آن چه در اين زلزله ديده و شنيده اند، روايت كرده اند. در اين ميان اما، شايد روايت زنده ياد دكتر على شريعتى يكى از روايت هاى 

جذاب اين واقعه باشد؛ روايتى كه همچون ديگر بازمانده هاى قلم اين چهره خراسانى، روان و جذاب نگاشته شده و خواننده را از گذر اين سال ها به 9 و 10 شهريور 47 مى برد. 

پتو ندادند، چند تا فحش هم دادند!
موقع زلزله من مشهد بودم. خبرش كه پيچيد، مقام معظم رهبرى و جمعى از طالب گفتند: بايد 
برويم به امداد. تقريباً تكليف كردند كه تو هم بيا برويم. سوار ماشينى شديم و دور فلكه حرم مردم 
را ترغيب مى كرديم كه به زلزله زده ها كمك كنند. بعد از اذان مغرب رســيديم فردوس. همانجا 
وســط باغى منزل كرديم. مقام معظم رهبرى به يكى از دوســتان گفتند كه از شير و خورشيد 
بخواهيد چند تا پتو به ما بدهند تا فردا صبح كه وسايل ما برسد. ايشان رفته بود و فاصله اى نشد 
كه برگشت. با تقريباً حالت مأيوسى آمد. معلوم شد پتو كه نداده اند، چند تا فحش هم داده اند. 

نتيجه اينكه همان جا منزل كرديم و مانديم تا وسايل آمد و تقسيمشان كرديم. 
از خاطرات جناب آقاى واحديان

شير و خورشيد جلوى روحانيت كم آورد!
بعد از زلزله هيچ كس نبود كه داد مردم برســد. هــر كس بايد آن وقت گليم خودش را از آب 
مى كشــيد. ولى يك روز كه گذشت،  خبر رســيد كه گروهى از روحانيون براى امداد و نجات 
آمده اند. همه مردم خوشــحال شدند. اين گروه را آقاى خامنه اى سرپرستى مى كرد. اين گروه 
شصت هفتاد نفرى مى شدند و با ماشين هايى مملو از خوراكى ها وارد شهر شدند.  كم كم هم اين 
گروه شد مركزى براى تمام گرفتارى هاى مردم. هر مشكلى كه داشتند به اين مركز مى آمدند. 
كسى هم نمى دانست كه اين ها به چه شكلى برنامه ريزى كرده اند كه روزانه ده ها كاميون خوراكى، 

اجناس و امكانات براى مردم مى آوردند. اصال شير و خورشيد حيرت كرده بود از كار اين ها.
از خاطرات حسين عليمردانى
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روايتى از حضور آيت اهللا خامنه اى و جمعى از روحانيون مشهد  در كمك رسانى به مردم زلزله زده خراسان

  پايگاه امدادى روحانيت
زلزله خراسان اولين بار در ساعت 2 بعدازظهر روز شنبه 9 شهريور 
1347 كاخك را لرزاند؛ بخش مركزى شهرستان گناباد كه همچون 
ديگر مناطــق كويرى خانه هايى با معمارى گلى داشــت و طبعا 
نمى توانســت مقاومت چندانى در مقابل زلزله هاى مهيب داشته 
باشــد. آيت اهللا خامنه اى درباره خاطرات آن روزها مى گويد: «وقتى 
زلزله پيش آمد، ما از فرصت اســتفاده كرديم، با بعضى از دوستان 
تماس گرفتيم. گفتم مى خواهيم برويم فردوس. بعضى از دوستان 
استقبال كردند. آقاى طبسى، آقاى هاشمى نژاد و گروهى از بازاريان 
عالقه مند و عده اى از طالب، 10 الى 15 تا ماشــين و 70 الى 80 
نفر آدم راه افتاديم و به طرف منطقه زلزله زده رفتيم.» سيدمهدى 
طباطبايى، سيدعباس سيدان، شيخ ابوالقاسم تالفى، مقدس گالبگير، 
ســيدمحمود قمى و سيدجعفر قمى از ديگر كسانى بودند كه اين 
كاروان را همراهى مى كردند. نام كاروان، «پايگاه امدادى روحانيت» 
بود. هر بارى كه از مشهد مى رسيد به اين پايگاه ملحق مى شد. ظرف 
سه روز، 12 كاميون كاال از راه رسيد. در نتيجه گزارشگر ساواك كه 
اين تحركات را زير نظر داشت پس از نام بردن افراد اصلى اين كاروان 
نوشت كه دو كاميون خواروبار و پوشاك به محل زلزله زده اعزام شد. 
اين گروه پس از ورود به گناباد به ديدن مجروحين رفتند. ســپس 
چادرى در فلكه اصلى فردوس به پا كردند و كاالهاى همراه را براى 
توزيع در آن جاى دادند. كمك رسانى شروع شده، اما خيلى زود با 
اعتراض سرهنگى كه گويا سرپرستى تشكيالت شير و خورشيد را 
عهده دار بود، روبه رو شد. سرهنگ مى گفت شما چه كاره هستيد كه 
مى خواهيد به مردم كمك كنيد؟ «ما را تهديد كردند و گفتند اگر 
نرويد به زور بيرون مى كنيم. ما گفتيم نمى رويم. دوستان ترسيدند. 
من گفتم نبايد بترسيم، زيرا در وضعى كه ما داريم ترس معنى ندارد 
و علتش هم اين اســت كه ما براى كمك به مردم آمده ايم و همه 
امكانات مردم در دســت ما است.» دستگاه امنيتى خراسان از اين 
تحركات ناخشنود بود. زيرا مى دانست كه فعاليت امدادى روحانيون 
نــه تنها عوايدى براى حكومت ندارد، بلكه آنان با اســتفاده از اين 
فرصت، ضعف كمكهاى دولتى را به رخ مردم منطقه خواهند كشيد.

  خمينى يا خامنه اى؟
آنچه براى مردم زلزله زده مهم بود، رسيدن به مواد اوليه خوراكى و 
اسباب  ابتدايى زندگى بود. اما همان مردم خمينى را مى شناختند. 
نام او را شنيده بودند. در آن چند روزى كه روحانيان كمك رسان 
مشــهدى در منطقه زلزلــه زده بودند، نــام او را مى بردند. گمان 
مى بردند همو وارد منطقه شده است. رهبر انقالب مى گويد: «اوايل 
كه ما آنجا رفته بوديم، تقريباً حدود 10 الى 15 روز، مردم اسم مرا 
با اسم امام خمينى اشتباه گرفته بودند. مى گفتند آقاى خمينى 
آمــده و يك گروهى از دهات و راه هــاى دور مى آمدند كه آقاى 
خمينــى را ببينند. در آنجا كامًال معلوم بود كه آقاى خمينى ماه 
همه است و اين طور نيست كه ما فقط آقاى خمينى را دوستش 
بداريــم. در دهات آنجا و حتى در روســتاهاى دوردســت آقاى 
خمينى اسمش يك اسم محبوب است. [البته] باالخره اسم من 

جا افتاد و مردم شناختند.»
آيت اهللا خامنه اى تا دو ماه بعد از زلزله در فردوس ماند؛ اتفاقى كه به 
مذاق حكومت خوش نمى آمد. چرا كه ايشان پس از 45 روز از زلزله 
پا را از كمك رسانى مادى به زلزله زدگان فراتر گذاشته و فرصت ها را 

براى سخنرانى و آگاه سازى مردم از دست نمى داد.

  زمينه سازى براى كار و معيشت مردم
آيــت اهللا خامنــه اى پس از دو مــاه فعاليت در اوايــل آذر به 

مشــهد بازگشــت، اما زلزله فردوس، حادثه اى دنباله دار بود و 
بر هيچ يك از جمالت اين فاجعه نقطه پايان گذاشــته نشــد. 
در نتيجه آقاى خامنه اى و دوســتانش هــم همچنان موضوع 
را پى گيرى مى كردند. از آن جمله بود خريد نخ و پشــم براى 
قالى بافى و تقسيم آن ميان بيش از دويست خانواده زلزله زده. 
ايشــان مى فرمايند: «اين كار از نظر [من] اين ُحسن بزرگ را 
داشــت كه مردم آن جا را به كار وادار مى كرد و از صدقه گيرى 

آنان و عادت به استفاده  از هداياى مردم جلوگيرى مى نمود.»

روايت «ابراهيم تصويرى» از قرآنى كه آيت ا... خامنه اى براى او امضا كرد

يادگار آن روزهاى دشوار 
ابراهيم تصويرى از بازماندگان زلزله فردوس است، درست مانند همه اهالى اين شهر كه داغ آن زلزله مهيب 
را ديده اند. با اين تفاوت كه او هنوز يك يادگارى متفاوت از آن روزها دارد؛ قرآنى كه پشت جلد آن جمله اى 
به خط حجت االسالم سيد على خامنه اِى آن زمان و مقام معظم رهبرِى امروز نوشته شده است. او درباره اين 
يادگارى مى گويد: بعد از زلزله، يك روز آمدند و گفتند كه دم در چادرها قرآن مى دهند. قرآن را گرفتيم. بعد 
من به مادرم گفتم كه اين قرآن را به من بدهيد. گفتند: «اين قرآن كه مال چادرمان است. شما برو و يك قرآن 
ديگر بگير.»  رفتم جلوى چادر روحانى ها. داخل كه شدم، سيدى نشسته بود پشت ميز كوچكى. سالم كردم و 
گفتم: «لطف كنيد به من يك قرآن بدهيد.» روحانى ديگرى كه او هم سيد بود، مشغول كار بود. آن آقايى كه 
نشسته بود به اين آقا گفت: «يك قرآن هم به اين آقاپسر بدهيد.» ايشان هم رفت از چادر ديگرى كه تقريبا 
حكم انبارشان را داشــت، قرآنى آورد و داد به من. من اين قرآن را دستم گرفتم و يك نگاهم به آقايى بود 

كه توى چادر نشسته. ايشان پرسيد: «قرآن گرفتى؟» گفتم: بله. گفتند: «خب كارى 
داشتى با من؟» گفتم: «نه! فقط مى خواستم خواهش كنم اگر امكان دارد اين قرآن 
را براى من امضا كنيد.» گفتند: «من امضا كنم؟ امضاى من را مى خواهى چه كار؟» 
خب آن موقع، برادر به برادر شك داشت. آقا هم حق داشتند كه به من شك كنند. 
خالصه قرآن را از من گرفتند و نوشتند: «بسمه تعالى. براى زنده ماندن اين روزها 

و شــب هاى خاطره انگيز كه با همه دشوارى آموزنده است. سيدعلى خامنه اى.» 
آن وقت من فهميدم ايشان سيدعلى خامنه اى هستند. نمى شناختم ديگر. 

قرآن را گرفتم و رفتم تهران. چند ســال تهران بودم. بعد از تهران هم 
رفتم اصفهان و آنجا توى ذوب آهن استخدام شدم، دوازده سال توى 
ذوب آهن اصفهان بودم و اين قرآن را داشــتم. حاال از همه جا بى خبر 
قرآن را گذاشته بوديم روى كمدمان. قايم هم نمى كردم. آن هم وقتى 
كه آقا اين طرف و آن طرف زندان و تبعيد هســتند. خدا خواست كه 

اتفاقى نيفتد.

نهم و دهم شهريور مصادف است با سالگرد زلزله  كاخك و فردوس در سال 1347؛ حادثه اى كه با وجود گذشت نيم قرن هنوز ياد هولناك آن ميان در اذهان مردمان آن ديار باقى است. در اين ميان 
اما، آنچه اين حادثه را مانند برخى ديگر از بالياى طبيعى آن سال ها در اذهان بسيارى ماندگار كرده، حضور و امدادرسانى جمعى از روحانيون و فعاالن مذهبى در نبود كمك هاى به اندازه دولت و 
رژيم وقت است. در اين ميان قطعا شاخص ترين چهره اى كه در زمان كوتاهى پس از زلزله خود را به آن مناطق مى رساند، شخصى نيست جز آيت اهللا خامنه اى؛ تالشى كه هر چند آنچنان كه بايد و 
شايد در اين سال ها درباره مستندسازى و ثبت دقيق آن تالش نشده، اما گاهى به فراخور در ميان سخنان برخى چهره ها از جمله شخص مقام معظم رهبرى بازتاب داشته است. از آن ايام همچنين 
دستخطى از رهبر انقالب در پشت قرآن يكى از اهالى باقى مانده است كه پايگاه اطالع رسانى مقام معظم رهبرى در سال هاى اخير آن را منتشر كرده است. ايشان در اين دستخط مى نويسند: 

«براى پايدار بودن خاطره اين روزها و شب هاى دشوار كه با همه ى تلخى، آموزنده است - سيدعلى خامنه اى 47/7/21»

نبايد چيزى از شاه بگيريم
ساعت ده صبح بود، يك دفعه ديديم زلزله شد. همه رفتيم بيرون. كلى آدم كشته شده بودند. 
همه مى ترسيدند توى ساختمان ها بروند. پراكنده شده بودند در زمين هاى زراعى. بعد كم كم 
گروه امداد روحانيت آمدند و در يك زمين باير چادر زدند. آن ها براى مردم كمك آورده بودند. 
يادم هست الى نان ها ماست چكيده كرده بودند، بيسكويت مى آوردند، شيرخشك مى آوردند. 
باباى من راضى نبود برويم از هالل احمر چيزى بگيريم. مى گفت: «آن ها مال شاه است. برايمان 
خوب نيست. ما زحمتكش هستيم و بايد نان حالل بخوريم. اگر مى خواهيد اسبابى بگيريد برويد 

از گروه روحانيت بگيريد.»
از خاطرات زهرا بخشام

جو خوبى راه انداخته بودند
شير و خورشيد اصال توان و امكاناتى نداشت، شايد در حد همين كه بتوانند مجروحى 
را جابجا كنند وبس. تجربه اى هم نداشــتند كه بتواننــد اين كارها را انجام بدهند. در 
نقطه مقابل ولى براى گروه روحانيون مرتب كاميون هاى آذوقه مى رســيد. حتى وقتى 
زمســتان شد، زغال مى آوردند يا در فصل مدرسه ها براى دانش آموزان لوازم مى آوردند. 
مرحــوم پدرم معلم قرآن بود. اينها پدرم را تشــويق مى كردند كه بچه ها را در اطراف 
خودش جمع كند و برايشــان كالس قــرآن بگذارند. خالصه جو بســيار خوبى را راه 

انداخته بودند. 
از خاطرات حسين عليمرادى
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55/2/1

زمان های 
کمک رسانی رهبری 

از سال 47 تا 91

ا ه ا ن له   ه ل   

  حضور و امدادرسانی به زلزله زدگان دهنه اوجاق
  دیدار با مجروحین حادثه 

امیدجانهایخسته
کشته شدگان:
بیش از30 نفر 

ویرانی : حدود 3300 
خانه مسکونی

ه        

  حضور و امدادرسانی به آسیب دیدگان
  استقرار ستاد امداد رسانی در مدرسه علمیه ِعوضیه قوچان

  دیدار با مجروحین حادثه  

707580859095

شدت: 
6/6 ریشتر

کشته شدگان:
ویرانی :شعاع 10 کیلومتر 26271 نفر

له     ل ه    

شدت: 
7/4 ریشتر

کشته شدگان:  35000 نفر
زخمی شدگان:60000نفر

ویرانی : 200  هزار 
واحد مسکونی

نج له      ل ه    

82/10/5

91/5/21

69/3/31 57/6/25

  بازدید رهبر انقالب از روستاهای زلزله زده  استان
  حضور در روستاهای زلزله زده باجه باج و زغن آباد

  حضور و سخنرانی در جمع مردم روستای زلزله زده كویچ 
  حضور و سخنرانی در جمع مردم روستای زلزله زده اورنگ

  جلسه رهبر انقالب با مسئوالن استان درباره مناطق زلزله زده 
آذربایجان شرقی

  بازدید سرزده ی رهبر انقالب از مناطق 
زلزله زده ی استان گیالن

  حضور در شهرســتان های لوشــان، 
منجیل و رودبار

  حضور در روستاهای هرزویل، نیارک، 
كوگیر چگینی

  سخنرانی در جمع مردم پس از بازدید 
از شهرستان منجیل 

82838485

5 پیام در پی حادثه دلخراش زلزله بم  

8 سفر رهبر انقالب به شهر زلزله زده ی بم    

8 بیانات در دیدار مردم شهرستان بم   

8 جلسه مسئوالن كشوری و محلی حاضر در بم با  رهبر انقالب  

8 بیانات در دیدار مسئوالن حاضر در شهرستان بم  

8 مصاحبه با صدا  و  سیما پس از بازدید از بم  

21 تاكید ویژه در دیدار رئیس جمهور بر تسریع كمک رسانی  

26 بازدید دوم )سفر غیرمنتظره(  

26 مصاحبه با صدا  و  سیما پس از بازدید مجدد از بم  

13   بازدید سوم
13   بیانات در دیدار مردم بم

13   دیدار مسئوالن شهر بم با رهبر انقالب

دیدار رئیس بنیاد 
مسكن و ستاد بازسازی 
بم با رهبر انقالب

9

10102

شدت: 
6  ریشتر

کشته شدگان:250  نفر
زخمی شدگان:2000نفر

ویرانی :
60 روستا

ج  ذ له  ا   ل ه    

شدت:  5/4 ریشتر ویرانی :
 80 درصد

له     ل ه    

84/2/11

8384

اعزام نماینده رهبر انقالب برای 
بازدید از مناطق زلزله زده كرمان

2

بازدید رهبر انقالب از برخی  14
قسمت های  زلزله زده شهرستان 

زرند

سخنرانی در جمع مردم روستای  14
گت گوئیه از توابع زرند

بیانات  در دیدار مردم شهرستان زرند 14

19

شدت: 
7/3 ریشتر

کشته شدگان:
 7000 تا 12000 نفر

ویرانی : حدود 12000 خانه 
مسکونی

ى     له    ل ه    

47/6/9

  تشكیل گروه امدادی حدوداً 70 نفره
  دیدار با مجروحین حادثه در گناباد

  برپایی چادر امداد در میدان اصلی فردوس
  توزیع كاالی ضروری بین حادثه دیدگان شهر فردوس

  توزیع اقالم در روستاهای اطراف به وسیله خودروهای 
شخصی

  دریافت كمک های مردمی از خارج كشور
  خرید پشم و نخ برای قالیبافی و اشتغال حدود 200 خانوار 

زلزله زده

ش ا ا

 تشكیل گروه امدادی با شعار :

»نجات شهر گرسنه«
 جمع آوری مواد غذایی موجود در شهر و توزیع آن

 تماس با شهر یزد و زاهدان و درخواست آذوقه و مواد غذایی

 دریافت كمک از شهرهای مجاور ساعتی پس از تماس تلفنی

 توزیع موادغذایی در مسجد

 سركشــی روحانیون تبعیدی بــه كپرها، چادرهــا و خانه ها 
و تهیه آمار

 تهیه و توزیع كارت دریافت اقالم بین خانواده های آسیب دیده

57/4/11
ویرانی : 

بیش از  80 درصد

ه      

 ایشان را باالخره دست چهار نفر پاسبان دادند. پاســبان آمد. ایشان را 
نگه ميداشت كه قدم از قدم برندارند. ایشان  رو كردند به ما فرمودند كه
همین اموالي كه از مشهد آوردیم اینها را با  حاجي غنیان توزیع كنید  و  

راوی: آقای محمد رضا نوراللهیانبرگردید.  راوی: آقای محمد رضا نوراللهیانبرگردید.  راوی: آقای محمد رضا نوراللهیان
-------------------------------------------------------------

ـه ميكـه ميكـه ميخواهیـد كمـک كنیـد  برویـد  كآقـا گفتنـد بـه هـر كآقـا گفتنـد بـه هـر 
ـم بـه خانهیـم بـه خانهیـم بـه خانههـا  عنـي مـا مجبـور بودیعنـي مـا مجبـور بودیعنـي مـا مجبـور بود یشـان .  یشـان .   شـان .  یشـان .  ی دِرخانهها
م.  یم.  یم.   یمراجعه كنیـم و  صدهـا و هزارهـا حوالـه را تحویـل دهیمراجعه كنیـم و  صدهـا و هزارهـا حوالـه را تحویـل ده
یم ییم ییم  ـن كار را  انجـام بدهیـم و نگویـن كار را  انجـام بدهیـم و نگویـن كار را  انجـام بدهیـم و نگو ع هـم ایع هـم ایع هـم ا خیلي هـم سـر
ـن عملیـات یـن عملیـات یـن عملیـات  عنـي ایعنـي ایعنـي ا ار دو مـاه طـول ميكار دو مـاه طـول ميكار دو مـاه طـول ميكشـد.  ـن یـن یـن  ا
كمکرسـاني دو هفتـه بیشـتر طول نكشـید؛ كـه هفتهي 
رانشـهر یرانشـهر یرانشـهر  اول  بـه سـیلزدهها و هفتـهي دوم بـه فقیرهاي ا

راوی: آقـای ردیـم. راوی: آقـای ردیـم. راوی: آقـای  علـی اصغـر پورمحمـدی ردیـم. كردیـم. ك کمـکمـک مـكمـك
------------------------------------------------

بلندگوي مسجد غیر از قرآن، ای: بلندگوي مسجد غیر از قرآن، ای: بلندگوي مسجد غیر از قرآن،  حضرت آیتاهلل خامنه
این خبر را هم پخش ميكرد كه اینجا مركز كمکرساني و 
توزیع نیازهاي غذایي است. »به دوستان گفتم:هر كس آمد 
و غذا خواست به او بدهید. كم است، بیشتر بدهید. اگر رفت و 
دوباره برگشت، باز هم به او بدهید و نگویید قبال غذا گرفتي... 

مطمئن بودم كه كمکها از شهرهاي دیگر خواهد رسید.«
تاب شرح اسم.صكتاب شرح اسم.صكتاب شرح اسم.ص600

57سال 57سال 57 در طبس زلزله آمد. اواخري كه ميخواستند ستاد امام را در طبس 
جمع كنند، این شهر پر از چادر شــده بود. قرار بود كه فردا همه را جمع 
كنند. آن شب، دانشجوها آقاي هاشــمينژاد را تا صبح به سؤال گرفتند و 
ایشان را سؤالپیچ كردند. در كوران انقالب بود. ما تا صبح آنجا بودیم. صبح 
آقا آمدند و در میدان امام سخنراني كردند. چادرها ميخواست جمع بشود 

برزاده كبرزاده كبرزاده  ك راوی: آقای محمود اك راوی: آقای محمود ا و طبسيها گریه ميكردند راوی: آقای محمود ا.  راوی: آقای محمود ا. 
-------------------------------------------------------------

ب ه  ن له   ل ه    

شدت:  7/8 ریشتر کشته شدگان: 15000 نفر

حضرت آیت اهلل خامنه ای:   آن وقت كه كارهای دولتی نبود؛ شــیر و خورشیِد آن روز صفر 
بود. در زلزله ی فردوس، كه این شهر بزرگ تقریباً با خاک یكسان شده بود، در طول دو ماه، دو بار 
شیر و خورشید به مردم كمک جنسی و غذائی كرد؛ من همان وقت منبر رفتم و از مردم پرسیدم 
كه شیر و خورشید به شماها چه داده. به نظرم گفتند در طول این دو ماه، صد گرم شكر دادند! 

1391/5/ 26

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ارسال نماینده و پیام

بعد از انقالب اسالمی

قبل از انقالب اسالمی

1

5

7

8

امدادرسانی در اوج مبارزه

مسجد آل الرسول پناهگاه مردم

اعالم فراخوان از بلندگوی مسجد

شیروخورشیدِ فقط ۱۰۰گرم شکر داد

اطرهساواک نمی خواست »ما« به مردم کمک کنیم
خ

اطره
خ

اطره
خ

4

36

9

10

پیام ها و ارسال نماینده

7071727374757677787980818283848586878889

1912195

9 1

2

21

2
25

9

22

22

23

3

41225 4

51246 2

اعزام نماینده رهبری به استان زنجان در پی وقوع زلزله استان گیالن

دستوررهبرانقالب برای ساخت 100 باب مدرسه درمناطق زلزله زده گیالن و زنجان

برگزاری مراسم گرامیداشت خاطره ی قربانیان زلزله ی گیالن و زنجان از سوی رهبر انقالب

زلزله ی اردبیل

دعوت رهبر انقالب از دولت و مردم برای كمك به زلزله زدگان

اعزام نماینده رهبر انقالب به مناطق زلزله زده جنوب خراسان

زلزله ی مناطق مختلف استان كرمان
  )اعزام هیئت های نمایندگی رهبر انقالب(

زلزله زده  استان  قزوین  )بازدید نماینده رهبر انقالب(

پیام تسلیت در پی جان باختن ده ها نفر در اثر وقوع سیل در گلستان و شمال خراسان
اعزام نماینده ی رهبر انقالب برای بازدیدزلزله ی كرمان  )اعزام نماینده رهبر انقالب(

 از مناطق سیل زده ی گلستان )منطقه كالله(

پیام تسلیت در پی پیام در پی حادثه سیل در استان مازندران
وقوع زلزله در استان بوشهر

مشاركت رهبر انقالب در كمك رسانی به سیل زدگان مازندران پیام تسلیت در پی وقوع زلزله در استانهای قزوین و همدان 

اعزام نمایندگان رهبری برای
 بازدید از مناطق سیل زده
 استان های خوزستان و بوشهر

پیام به ملت های مسلمان در سراسر جهان 
در پی فاجعه عظیم سیل در پاكستان

57
قبل از
انقالب اسالمی

بعد از
انقالب اسالمی

مروری بر اقدامات  حضرت آیت اهلل خامنه ای برای کمک رسانی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی در کشور )1396-1347(

2

3

568

9

147

2

929394959697

20

6869

28

91
9091

* رهبر انقالب اسالمی در حكم انتصاب نماینده ولی فقیه درجمعیت هالل احمر)1393/10/14(، هدف واالی تأسیس این نهاد را بازآفرینی روحیه اعتماد به نفس و امید و آرامش بخشیدن به جان های خسته از حوادث طبیعی دانستند. 

 *

عکس: اسکان موقت سیل زدگان در قوچان  - ۱۳۵۵

96 / 8 / 21

شدت: 
7/3   ریشتر

کشته شدگان:530    نفر
زخمی شدگان:7460  نفر

تخریب :
15500 مسکن

ش له  ا   ل ه    

23    بیانات در دیدار سران سه قوه 

               و جمعی از مسئوالن نظام درباره زلزله كرمانشاه

29    حضور و سخنرانی در جمع مردم داغدار سرپل ذهاب

29    حضور و سخنرانی در روستاهای كوئیک مجید، كوئیک عزیز

                كوئیک حسن، سراب ذهاب و قلعه ی بهادری

29    حضور در چادرهای موقت اسكان زلزله زدگان

29    جلسه  رسیدگی به مشكالت زلزله زدگان

29    4 مصوبه فرمانده كل قوا برای تسهیل در امور سربازان زلزله زده كرمانشاه

8

8

22

23

26

پیام تسلیت در پی حادثه زمین لرزه
اعزام نمایندگان رهبر انقالب برای بازدید از مناطق زلزله زده كرمانشاه
عیادت نماینده رهبر انقالب از مصدومان زلزله كرمانشاه

10

زلزلهسیل

75
سال

12

ماه

5
شماره مکانمکانشدتكشته وزخمیروز ویرانی

راهنما

6

۴

پنجشــنــبــه
15 شهريور 1397
25 ذى الـحجه  1439
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پنجشــنــبــه
15 شهريور 1397
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65 60 50 45

47/10/13

55/2/1

زمان های 
کمک رسانی رهبری 

از سال 47 تا 91

ا ه ا ن له   ه ل   

  حضور و امدادرسانی به زلزله زدگان دهنه اوجاق
  دیدار با مجروحین حادثه 

امیدجانهایخسته
کشته شدگان:
بیش از30 نفر 

ویرانی : حدود 3300 
خانه مسکونی

ه        

  حضور و امدادرسانی به آسیب دیدگان
  استقرار ستاد امداد رسانی در مدرسه علمیه ِعوضیه قوچان

  دیدار با مجروحین حادثه  

707580859095

شدت: 
6/6 ریشتر

کشته شدگان:
ویرانی :شعاع 10 کیلومتر 26271 نفر

له     ل ه    

شدت: 
7/4 ریشتر

کشته شدگان:  35000 نفر
زخمی شدگان:60000نفر

ویرانی : 200  هزار 
واحد مسکونی

نج له      ل ه    

82/10/5

91/5/21

69/3/31 57/6/25

  بازدید رهبر انقالب از روستاهای زلزله زده  استان
  حضور در روستاهای زلزله زده باجه باج و زغن آباد

  حضور و سخنرانی در جمع مردم روستای زلزله زده كویچ 
  حضور و سخنرانی در جمع مردم روستای زلزله زده اورنگ

  جلسه رهبر انقالب با مسئوالن استان درباره مناطق زلزله زده 
آذربایجان شرقی

  بازدید سرزده ی رهبر انقالب از مناطق 
زلزله زده ی استان گیالن

  حضور در شهرســتان های لوشــان، 
منجیل و رودبار

  حضور در روستاهای هرزویل، نیارک، 
كوگیر چگینی

  سخنرانی در جمع مردم پس از بازدید 
از شهرستان منجیل 

82838485

5 پیام در پی حادثه دلخراش زلزله بم  

8 سفر رهبر انقالب به شهر زلزله زده ی بم    

8 بیانات در دیدار مردم شهرستان بم   

8 جلسه مسئوالن كشوری و محلی حاضر در بم با  رهبر انقالب  

8 بیانات در دیدار مسئوالن حاضر در شهرستان بم  

8 مصاحبه با صدا  و  سیما پس از بازدید از بم  

21 تاكید ویژه در دیدار رئیس جمهور بر تسریع كمک رسانی  

26 بازدید دوم )سفر غیرمنتظره(  

26 مصاحبه با صدا  و  سیما پس از بازدید مجدد از بم  

13   بازدید سوم
13   بیانات در دیدار مردم بم

13   دیدار مسئوالن شهر بم با رهبر انقالب

دیدار رئیس بنیاد 
مسكن و ستاد بازسازی 
بم با رهبر انقالب

9

10102

شدت: 
6  ریشتر

کشته شدگان:250  نفر
زخمی شدگان:2000نفر

ویرانی :
60 روستا

ج  ذ له  ا   ل ه    

شدت:  5/4 ریشتر ویرانی :
 80 درصد

له     ل ه    

84/2/11

8384

اعزام نماینده رهبر انقالب برای 
بازدید از مناطق زلزله زده كرمان

2

بازدید رهبر انقالب از برخی  14
قسمت های  زلزله زده شهرستان 

زرند

سخنرانی در جمع مردم روستای  14
گت گوئیه از توابع زرند

بیانات  در دیدار مردم شهرستان زرند 14

19

شدت: 
7/3 ریشتر

کشته شدگان:
 7000 تا 12000 نفر

ویرانی : حدود 12000 خانه 
مسکونی

ى     له    ل ه    

47/6/9

  تشكیل گروه امدادی حدوداً 70 نفره
  دیدار با مجروحین حادثه در گناباد

  برپایی چادر امداد در میدان اصلی فردوس
  توزیع كاالی ضروری بین حادثه دیدگان شهر فردوس

  توزیع اقالم در روستاهای اطراف به وسیله خودروهای 
شخصی

  دریافت كمک های مردمی از خارج كشور
  خرید پشم و نخ برای قالیبافی و اشتغال حدود 200 خانوار 

زلزله زده

ش ا ا

 تشكیل گروه امدادی با شعار :

»نجات شهر گرسنه«
 جمع آوری مواد غذایی موجود در شهر و توزیع آن

 تماس با شهر یزد و زاهدان و درخواست آذوقه و مواد غذایی

 دریافت كمک از شهرهای مجاور ساعتی پس از تماس تلفنی

 توزیع موادغذایی در مسجد

 سركشــی روحانیون تبعیدی بــه كپرها، چادرهــا و خانه ها 
و تهیه آمار

 تهیه و توزیع كارت دریافت اقالم بین خانواده های آسیب دیده

57/4/11
ویرانی : 

بیش از  80 درصد

ه      

ب ه  ن له   ل ه    

شدت:  7/8 ریشتر کشته شدگان: 15000 نفر

حضرت آیت اهلل خامنه ای:   آن وقت كه كارهای دولتی نبود؛ شــیر و خورشیِد آن روز صفر 
بود. در زلزله ی فردوس، كه این شهر بزرگ تقریباً با خاک یكسان شده بود، در طول دو ماه، دو بار 
شیر و خورشید به مردم كمک جنسی و غذائی كرد؛ من همان وقت منبر رفتم و از مردم پرسیدم 
كه شیر و خورشید به شماها چه داده. به نظرم گفتند در طول این دو ماه، صد گرم شكر دادند! 

1391/5/ 26

ارسال نماینده و پیام

بعد از انقالب اسالمی

قبل از انقالب اسالمی

1

5

7

8

امدادرسانی در اوج مبارزه

مسجد آل الرسول پناهگاه مردم

اعالم فراخوان از بلندگوی مسجد

شیروخورشیدِ فقط ۱۰۰گرم شکر داد

اطرهساواک نمی خواست »ما« به مردم کمک کنیم
خ
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خ
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خ
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9
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پیام ها و ارسال نماینده

7071727374757677787980818283848586878889

1912195
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2
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22
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41225 4

51246 2

اعزام نماینده رهبری به استان زنجان در پی وقوع زلزله استان گیالن

دستوررهبرانقالب برای ساخت 100 باب مدرسه درمناطق زلزله زده گیالن و زنجان

برگزاری مراسم گرامیداشت خاطره ی قربانیان زلزله ی گیالن و زنجان از سوی رهبر انقالب

زلزله ی اردبیل

دعوت رهبر انقالب از دولت و مردم برای كمك به زلزله زدگان

اعزام نماینده رهبر انقالب به مناطق زلزله زده جنوب خراسان

زلزله ی مناطق مختلف استان كرمان
  )اعزام هیئت های نمایندگی رهبر انقالب(

زلزله زده  استان  قزوین  )بازدید نماینده رهبر انقالب(

پیام تسلیت در پی جان باختن ده ها نفر در اثر وقوع سیل در گلستان و شمال خراسان
اعزام نماینده ی رهبر انقالب برای بازدیدزلزله ی كرمان  )اعزام نماینده رهبر انقالب(

 از مناطق سیل زده ی گلستان )منطقه كالله(

پیام تسلیت در پی پیام در پی حادثه سیل در استان مازندران
وقوع زلزله در استان بوشهر

مشاركت رهبر انقالب در كمك رسانی به سیل زدگان مازندران پیام تسلیت در پی وقوع زلزله در استانهای قزوین و همدان 

اعزام نمایندگان رهبری برای
 بازدید از مناطق سیل زده
 استان های خوزستان و بوشهر

پیام به ملت های مسلمان در سراسر جهان 
در پی فاجعه عظیم سیل در پاكستان

57
مروری بر اقدامات  حضرت آیت اهلل خامنه ای برای کمک رسانی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی در کشور )1396-1347(

2
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568

9

147

2

929394959697

20

6869

28

91
9091

* رهبر انقالب اسالمی در حكم انتصاب نماینده ولی فقیه درجمعیت هالل احمر)1393/10/14(، هدف واالی تأسیس این نهاد را بازآفرینی روحیه اعتماد به نفس و امید و آرامش بخشیدن به جان های خسته از حوادث طبیعی دانستند. 

 *

عکس: اسکان موقت سیل زدگان در قوچان  - ۱۳۵۵

96 / 8 / 21

شدت: 
7/3   ریشتر

کشته شدگان:530    نفر
زخمی شدگان:7460  نفر

تخریب :
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  زلزله كاخك و فردوس
نهم و دهم شهريور 1347ش همزمان است يا زلزله كاخك، گناباد، 
دشت بياض و فردوس. به محض رسيدن خبر اين زلزله به مشهد 
مردم اين شهر به سرپرستى روحانيت انقالبى وارد عمل شده و كار 
كمك به زلزله زده ها را به عهده مى گيرند. آيت ا... خامنه اى نيز به 
بسيج نيرو براى اعزام كمك مردم مى پردازد: « وقتى زلزله پيش 
آمد، ما از فرصت استفاده كرديم. با بعضى از دوستان تماس گرفتم. 
گفتم مى خواهيم برويم فردوس، بعضى از دوستان استقبال كردند. 
آقاى طبســى، آقاى هاشمى نژاد و گروهى از بازاريان عالقه مند و 
عده اى از طالب، 10 الى 15 تا ماشــين و 70 الى 80 نفر آدم راه 

افتاديم و به طرف منطقه زلزله زده رفتيم.»
محمدتقــى غنيان از جوانان فعالى اســت كه همــراه روحانيت 
مشغول كمك رسانى به زلزله زده هاست. او مى گويد: «مركز زلزله 
عمدتاً قائنات، بيدخت، گنابــاد و يك منطقه از فردوس، خزرى 
و دشت بياض كه بيشــترين صدمه را ديده بودند، چيزى حدود 
49 تا روستا. مســئول آمار آن زمان من بودم. آن زمان 16 سال 
داشــتم. خب مرحوم پدرم چون مسئوليت مستقيم اين كارها را 
داشــت مرتب در رفت و آمد بود. مى آمد به روستاها و مى رفت. 
واقعاً اين از بركات مسجد كرامت بود. در مسجد كرامت تشكيالت 
تنها به اين شــكل نبود كه دعاى ندبه بخوانند و يا مثالً تاســوعا 
و عاشورا بيايند ســينه بزنند و شله اى بخورند و خداحافظ. واقعاً 
مثل تشكيالت شير و خورشيد يا هالل احمر برخورد مى كردند. 
كمك هاى مردمى در انبارهايمان در ميدان بار جمع مى شد و از 
آنجا به گناباد مى رفت. ما و آقاى خامنه اى مى رفتيم و با يك لندور 
به روستاها سر مى زديم. شعار ما «روحانيت در خدمت انسان ها» 
بود. من از روستاها آمار مى گرفتم و آقاى خامنه اى افراد را جمع 
مى كرد و برايشــان صحبت مى كرد و اين كمك رسانى تا 4 سال 

ادامه داشت.»
كمك رسانى ضعيف نهادهاى حكومتى به مناطق زلزله زده، سبب 
شــده بود كه فعاليت نيروهاى مردمــى و در راس آن ها رهبران 
مذهبى بيشتر به چشم بخورد. آيت اهللا خامنه اى از كيفيت ضعيف 
كمك رسانى شير و خورشيد در زلزله گناباد مى گويد: «در زلزله ى 
فردوس، كه اين شــهر بزرگ تقريباً با خاك يكسان شده بود، در 
طول دو ماه، تنها دو بار شير و خورشيد به مردم از نظر اجناس و 
مــواد غذايى كمك كرد؛ حاال چادر و پتو و اينها كه هيچ، آن كه 
خيلى خيلى كم و غير قابل ذكر بود! ... من همان وقت منبر رفتم 
و سخنرانى كردم و از مردم پرسيدم كه شير و خورشيد به شماها 
چه داده است؟ به نظرم گفتند در طول اين دو ماه، صد گرم شكر 
دادند! به همين تناسب، اجناس مختصرى داده بودند، نه اجناس 

الزم زندگى، خب، ما آنجا رفتيم، ديديم و كار كرديم.»

  سيل قوچان
ســيل قوچان نيز زمينه اى براى فعاليت گســترده و تشكيالتى 
روحانيت و مردم انقالبى به حســاب مى آمــد. نعيمى، از فعاالن 
مسجد كرامت در خصوص سيل قوچان و اعتمادى كه نيروهاى 
مردمى به نقش آفرينان مسجد كرامت داشتند، مى گويد: «سيل 
قوچان كه آمد، در همين مســجد كرامت با وجود ارزشمند آقاى 
خامنه اى و پشتكار حاجى كرامت وسايل جمع شد. يادم نمى رود، 
سال 55 ما هم به عنوان يك جوان، كسى كه خب دنباله رو آقايان 
بوديم رفتيم آنجا، آن موقع سه ماشين از طرف بازارى هاى تهران 
ارزاق آورده بودند، مى گشــتند كه اين كاالها را به كسى تحويل 
بدهند. دنبال آن بودند كه حق به حقدار برسانند. رفته بودند افراد 
مختلف را ديده بودند و كمك ها را به كســى تحويل نداده بودند، 
آمدند دنبال مسجد كرامتى ها، يكى از بزرگان، خدا رحمتش كند 

من را صدا زد كه بيا همراه اين آقايان برو و اجناس را تحويل بگير. 
ما رفتيم توى جاده شيروان و با ماشين ها برگشتيم.»

   زلزله طبس
زلزله طبس يكى ديگر از وقايعى بود كه در كوران مبارزات انقالب 
به وقوع پيوســت. در اين حادثه نيز مانند حوادث قبلى مســجد 
كرامت بــه يكى از پايگاه هاى جدى كمك به زلزله زدگان تبديل 
شــد. چنان كه حجت االسالم عجم در اين باره مى گويد: «مرحوم 
آقاى غنيان و بازارى هاى طرف دار فكر انقالب در مسجد كرامت، 
پايگاه كمك رسانى به زلزله طبس، فعاليت مى كردند. در راس اين 
بازارى هــاى هم فكر، آقا [آيت اهللا خامنه اى] خودشــان بودند كه 
نيروها را سازماندهى مى كردند و بعد خودشان هم آنجا مى آمدند 
و سر مى كشــيدند. آن زمان همه گروه ها براى اظهار وجود آمده 
بودند. يادم هســت منافقين هم آنجا آمده بودند، شهيد موسوى 
قوچانى هم آنجا بود و با اين ها درگيرى داشــت. منافقين سعى 
مى كردند مديريت كمك رسانى را خودشان برعهده بگيرند، خيلى 
هم نيرو آورده بودند و كار تشــكيالتى عجيبى هم داشتند. ولى 

نتوانستند كارى بكنند»
در زمانــى كه حركت انقالبــى مردم به اوج خود رســيده بود، 
طبس در شــهريور ماه 1357ش در اثر زلزله اى هولناك به تلى 
از خاك تبديل شــد. زلزله اى كه حكومت آن را فرصتى مناسب 
براى خاموش ســاختن حركت اعتراضى انقالبيون مى دانست؛ 
وجــه اهميت زلزله طبس، دوره تاريخى اســت كــه اين زلزله 
در آن به وقوع پيوســته اســت؛ با وقوع زلزله، احزاب سياسى به 
منظور مقابله با فعاليت ها و تبليغات سياسى رژيم نقش فعال و 
گسترده اى را در اين منطقه ايفا كردند. نكته قابل توجه، حضور 
فعال تمامى گروه هاى سياســى مبارز عليه رژيم شاهنشاهى در 
زلزله طبس است؛ البته اين فعاليت گروه هاى سياسى بيشتر از 
آنكه اهميت خدماتى و امدادى داشــته باشد، شعارى و سياسى 
بود. دكتر فيروزآبادى در كتاب خاطرات خود مى نويسد: «در شهر 
طبس در آن روزهاى اول، اردوگاه هاى زيادى تشــكيل شــد؛ از 
جمله اردوگاه حضرت آيت اهللا قمى و حضرت آيت اهللا گلپايگانى، 
اردوگاه دانشجويان(كه بعداً معلوم شد منافق هستند.) همين طور 
گروه هاى فدائيان خلق براى خوشان اردوگاه داشتند، كنفدراسيون 
دانشجويان خارج از كشور اردوگاه داشتند و مجموعه هاى متفرقه 
ديگرى هم نه به صــورت اردوگاه، بلكه به صورت مجموعه هاى 
امدادى حضور داشتند كه امكانات امدادى را از شهرهاى مختلف 
كشور توســط روحانيون و مردم جمع آورى مى كردند و با چند 
كاميون به منطقه مى آوردند و در روستاها و مناطق آسيب ديده 

چند روزى به مردم خدمات مى دادند.»
آقاى سينى چى، از فعاالن مسجد كرامت نقش اعضاى اين مسجد 
در خدمت رسانى به مردم را پررنگ تر از ديگران مى داند: «سر منشأ 
كمك به زلزله طبس مسجد كرامت بود. آنجا بازارى ها جمع شده 
بودند... امام هم از پاريس پيام دادند كه آقا، به اميد دولت و اينها 
نباشيد، دولت از هم پاشيده، دولت هيچ كارى نمى تواند بكند، اين 
بنده هاى خدا آنجا زير آوار هستند، در مضيقه آب و غذا هستند. 
برويد به اينها كمك كنيد! مردم خودشان از هرجايى بروند به اينها 

كمك كنند. خود مردم رفتند و شروع كردند به كمك كردن.»
دكتر فيروزآبادى، سرپرســت دانشجويان مذهبى و پيرو امام در 
مشهد، ورود گروه امدادى دانشجويان دانشگاه فردوسى به طبس را 
همزمان با ورود اعضاى مسجد كرامت با سرپرستى مرحوم غنيان و 
آيت اهللا واعظ طبسى مى داند و ذكر مى كند: «در قضيه زلزله طبس 
همه ما در دانشكده پزشكى مشهد بسيج شديم. با فراهم كردن 
امكانــات زياد دارويى، درمانى، جراحى، ارتوپدى و بيمارســتانى 

يك هيئت قوى با سرپرســتى حقير از مشهد با چند مينى بوس 
و اتوبوس عازم طبس شــد. بعداً متوجه شديم تعدادى از عناصر 
هم در منزل حاج آقا غنيان كه يكى از افراد انقالبى و متدين آن 
روز بود و در مســجد كرامت برنامه هم اجرا مى كرد، راه افتادند. 
اين دو هيئت با هم به طبس رسيدند.» ايشان همچنين پيرامون 
تشكيل اردوگاه امام در زلزله طبس مى نويسد: «به من اطالع دادند 
كه در باغ گلشن طبس دو مجموعه، يكى از مشهد به سرپرستى 
حضرت آيت اهللا واعظ طبسى، و يكى از يزد به سرپرستى حضرت 
آيت اهللا صدوقى وارد شدند. فوراً خودم را به آنجا رساندم. آنجا در 
يك اجتماع كوچك حدود پنجاه نفر و شايد هم كمتر به صورت 
دايره وار نشســتيم. ابتدا حضرت آيت اهللا واعظ طبسى سخنرانى 
كردند و بعد هــم ظاهراً آقاى صدوقى صحبت فرمودند. حضرت 
آيت اهللا واعظ طبســى اعالم كردند كه در طبس اردوگاهى به نام 
حضرت آيت اهللا العظمى امام خمينى ايجاد مى كنيم و از اين محل 

خدمات را به نام امام به مردم مى رسانيم.»
آقــاى نعيمى نيز در مورد ســتاد امام و فعاليت هاى اين ســتاد 
مى گويد: «هنوز هالل احمر- آن موقع مى گفتند شيرخورشيد- 
داخل طبس نرفته بود كه يك ســتاد آنجا تشكيل شده بود بنام 
ســتاد امام. اين ها هم شاگردهاى خاص امام خمينى(ره) بودند و 
پركار، پرجوش، فعال فعال فعال. به قدرى فعاليت شان در حد عالى 

كه زبان زد همه بود كار هم انجام مى شد.»
روحانيت در خدمت رســانى به زلزله زدگان طبســى نقشــى 
اساســى داشــت؛ در اين ميــان فعاليت آيــت اهللا خامنه اى و 
دوستان و شــاگردان ايشان به شكل برجســته اى نمايان بود. 
جناب حجت االســالم فاضلى در اين خصــوص مى گويد: «در 
مســئله زلزله ى طبس آقاى خامنه اى سنگ تمام گذاشتند و 
خودشان و بعضى از طلبه  ها رفته بودند.» حجت االسالم عمادى 
نيــز مى گويد: «وقتى زلزله طبس پيــش آمد، حضرت آيت اهللا 
خامنه اى و جمعى از دوستان روحانى و غير روحانى براى كمك 
به مردم آن ســامان شتافتند. از جمله بنده هم رفتم و در آنجا 
به صورت يك تشكيالت حكومتى كه رهبرى آن را هم آيت اهللا 
خامنه اى بر عهده داشــتند خدمت كرديم و مردم را از زير آوار 
بيرون مى آورديم. آنان كه كشته شده بودند، دفن مى كرديم و 

مجروحان را جهت معالجه اعزام مى نموديم.»
در چنين شرايطى با وجود آنكه حكومت، زلزله طبس را فرصتى 
براى توقف حركت انقالبى در ميان مردم و جامعه مى دانســت؛ 
اين زلزله نه تنها حركت انقالب را متوقف نساخت بلكه به تعبير 
حجت االســالم مهاجريان اين زلزله نقش موثري در ســرعت و 
پيروزي انقالب داشته است: «من شاهد بودم كه شخصيت هايي 
همچون مقام معظم رهبري، آيت اهللا هاشمي رفسنجاني، شهيد 
صدوقي و ســاير نخبگان چگونه از فرصت پيش آمده در جهت 
تبيين افكار حضرت امام و بيان ظلم هاي رژيم ستمشاهي استفاده 
مي كردند.» آقاى كفشدارطوســى نيز نقش مســجد كرامت در 
ســازماندهى به امور را بازگوى قدرت اجتماعى مسجد مى داند 
و مى گويد: «وقتى زلزله كاخــك كه پيش آمده بود، اين را آقاى 
غنيان تعريف مى كرد اين مسجد شد پايگاه كمك رسانى به زلزله 
زده هاى كاخك، وقتى زلزله طبس پيش آمد من آنجا را يادم است 
كه مسجد كرامت شد پايگاه كمك رسانى به زلزله زدگان طبس، 
ايــن اتفاق يعنى چه؟ يعنى يك دولت هالل احمرش را بســيج 
مى كند و مردم اقالم مورد نياز را به مســجد بدهند و بعد مسجد 
اين ها را سازمان دهى مى كند.» دكتر فيروزآبادى حتى سخنرانى 
آيت اهللا واعظ طبسى به منظور اعالم تشكيل اردوگاه امام خمينى 
در طبس را نقطه اوج آغاز تشكيل اولين نمونه حكومت اسالمى بر 

مبناى نظريه واليت فقيه امام خمينى مى داند.

وحانیت در خدمت انسان ھا ر
تحليلى بر تجربه حضور انقالبيون مشهد در كمك رسانى به بازماندگان بالياى طبيعى در سال هاى انقالب

احمد عسكرى - مسجد كرامت مشهد بدون شك يكى از پايگاه هاى جدى خدمات اجتماعى جريان روحانيت و انقالبيون در تاريخ معاصر بوده است. اين پايگاه كه در اثر كنار هم جمع 
شدن روحانيت، مردم و بازارى هاى متدين مشهد شكل گرفته، منشا خدمات اجتماعى متعددى بوده كه از آن جمله مى توان به خدمات رسانى اين پايگاه به مردم در حوادث طبيعى اشاره 
كرد. از جمله مهم ترين اتفاقاتى كه در زمان حضور رهبر انقالب در اين مسجد رخ داد، مى توان به زلزله طبس، زلزله كاخك و فردوس و سيل قوچان اشاره كرد؛ حوادثى كه با محوريت 

مقام معظم رهبرى به ميدان عمل انقالبيون مشهد با مركزيت مسجد كرامت تبديل شد.

شيرخشك هاى شاه روى دستشان باد كرده بود
چند روزى بعد از زلزله كم كم كمك ها شــروع شد. از طرف شاه هم كمك هايى 
مى كردند، ولى مردم نان شاه را حرام مى دانستند، براى همين با وجود احتياجى 
كه بين اهالى وجود داشت، هيچ كس نمى رفت بگيرد. يادم هست كلى شيرخشك 
آورده بودند آنجا و  دپو كرده بودند، ولى هيچ كس طرف آنها نمى رفت. در نقطه 
مقابل طرف چادرهاى روحانيون حسابى شلوغ بود و همه مردم براى درخواست 
موادغذائى، پتو، لباس و هر چيز ديگرى كه الزم داشــتند ســراغ چادر آن ها را 

مى گرفتند. 
از خاطرات جعفر بخشايش

آقاى خامنه اى به همه روستاها سركشى مى كرد
پدر من شــناخت زيادى از مردم فردوس داشــت. براى هميــن براى اينكه آقاى 
خامنــه اى بدانند هر فردى چه احتياجى دارد، معموال با ايشــان همراه مى شــد. 
همين طور ســيدجمال جليلى يكى ديگر از افرادى بود چون موتور داشت، حضرت 
آقا هر جايى كه مى خواستند بروند، با موتور ايشان مى رفتند. ايشان نه تنها از خود 
فردوس، بلكه حتى از خيلى از روســتاها هم سركشى مى كردند و خبر مى گرفتند 
كه در هر منطقه اى چه امكاناتى مورد احتياج است. بعد هم كه برمى گشتند براى 

رفع نيازهاى هر منطقه چاره انديشى مى كردند.
از خاطرات جعفربخشايش
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زلزله كاخك و فردوس و فعاليت هاى مردم و روحانيون به روايت اسناد ساواك

   نمك پاشى روى زخم مردم
در يكى از اين اســناد ُمخبر ساواك از قول محمد على اجتهادى، 
نماينده آيت اهللا گلپايگانى مى نويسد: « محمدعلى اجتهادى كه از 
نمايندگان آيت اهللا گلپايگانى است و به اتفاق سيد مهدى گلپايگانى 
جهت كمك به زلزله زدگان به خراســان عزيمت كرده بود ساعت 
10 صبح روز 17/7/1347 پس از مراجعت از مشــهد در اندرون 
منزل [آيت اهللا] گلپايگانى با حضور ناصر مكارم شــيرازى و چند 
نفر ديگر اظهار داشــت در منطقه زلزله زده مردم مى گفتند كه تا 
كنون از طرف شــير و خورشيد سرخ هيچگونه كمكى نسبت به 
آسيب ديدگان به عمل نيامده و فقط از طرف علما و هيأت امدادى 
روحانيون كمك هايى صورت گرفته است و اين كمك ها دو ساعت 
بعد از زلزله به عمل آمده در صورتى كه افراد شير و خورشيد پس 

از 6 روز خود را به منطقه رساندند .»
او در ادامه گزارشش مى نويسد: « اجتهادى ضمن عدم رضايت 
از اقدامات مسئولين شير و خورشيد افزود كه مأموران اعزامى 
شــير و خورشــيد هيچ كارى ندارند و وضع آســيب ديدگان 
رسيدگى نمى نمايند. ضمنا عده اى از طرف حسينيه ارشاد به 
منطقه آمده بودند كه براى اهالى حمام بسازند لكن مسئولين 
نقشه ســاختمان را نمى دادند و مردم به ما التماس مى كردند 
كه از مســئولين بخواهيم تا نقشــه خانه و حمام را در اختيار 
خود اهالى بگذارند تا آنان شخصاً اقدام به ساختن منازل كنند 
و اهالى مى گفتند كه ما به خير و كمك دولت اميدى نداريم و 

بهتر است برايمان شر نشوند.» 
سفر نمايشى هويدا به مناطق زلزله زده و بى توجهى محض او به 
اتفاقى كه براى مردم افتاده، بخش ديگر صحبت هاى محمدعلى 
اجتهادى بوده كه گزارش گر ســاواك درباره آن اين طور نوشته 
است: «« اجتهادى اضافه كرد هنگامى كه آقاى نخست وزير براى 
بازديد به منطقه زلزله زده رفته بودند مردم گريه و ناله مى كردند 
لكن وى دائما پيپ مى كشــيد. حتى يكى از وعاظ خراسانى به 
نام دانش ســخنور هنگامى كه آقاى نخســت وزير در محل بود 
قصد سخنرانى را داشته و به محض سخنور نام پيغمبر را بر زبان 
آورد آقاى نخست وزير ناراحت شــدند و وضع خطرناكى پيش 
آمد و دانش سخنور متذكر گرديد كه حرف خالفى ايراد نكرده 
كه باعث ناراحتى نخســت وزير گردد جز اينكه فقط اســمى از 
پيغمبر اســالم برده اســت و خطاب به آقاى نخست وزير اعالم 
نمود كه شــما چه كارى داشتيد به اينجا آمديد و حاجتى نبود 

كه تشريف بياوريد.»

   دكترهاى بال استفاده
سند ديگرى كه از فعاليت هاى روحانيون در زمان زلزله كاخك 
بــه جا مانده، مربوط به يكى از مســجد همِت تجريِش تهران 
اســت. طبق اين ســند  آيت اهللا عباســعلى اسالمى، طى يك 
ســخنرانى، دولت وقت را به اهمال در كمك رســانى متهم و 
ســرزنش مى كنند و از بدبينى مفرط مــردم مناطق زلزله زده 
نســبت به محمدرضا شاه و دولت حرف مى زند. اما اين كه چه 
اتفاقى افتاده كه اهالى اين شــهرها و حتى تهرانى ها هيچ گونه 
اعتمادى به دولت ندارند را رهبر عمليات ذيل اين نامه شــرح 
مى دهــد: « برابر اطالع اكيپ 50 نفرى پزشــك و جراح كه از 
طرف دانشكده هاى پزشكى تهران و دانشگاه ملى چند روز قبل 

به منظور معالجه و درمان مجروحين به مشهد اعزام شده بودند 
پس از 48 ساعت بدون اينكه در محل زلزله زدگان كوچكترين 
استفاده درمانى از آن ها به عمل آيد [به] وسيله هواپيما بنا به 
دستور مسئولين مربوطه در محل زلزله زده به تهران برگردانده 
شــده اند. اين عده ضمن تماس هايى كه با دوستان و آشنايان 
خود مى گيرند جريان را براى آن ها بازگو مى نمايند كه اين امر 

بين مردم تهران اثر نامطلوب داشته و دارد.»  

   جمع آورى كمك براى زلزله زدگان فعاليت سياسى است!
اما هم زمان با مشــهدى ها، دانش جويان دانشگاه تهران نيز شروع 
به جمع آورى كمك هاى مردمى كردند تا آن ها را به دســت مردم 
برسانند كه ساواك اقدام به برخوردهاى امنيتى با اين پايگاه  كرد 
و با توجيه سياسى كارى از كمك به زلزله زدگان جلوگيرى نمود. 
در تنها سندى كه از اين ماجرا موجود است، نوشته شده: « محمد 
رضا بديعي ضمن صحبت اظهار داشت امرخيرى كه دانشجويان 
پايتخــت براى زلزله زدگان به مرحله ا جرا قرار داده بودند، دولت 
از آن جلوگيرى نمود و فعاليت دانشــجويان به همين جا خاتمه 
يافت. تابعد درباره پول هاى جمع آورى شده تصميم بگيرند و افزود 
چند نفرازدانشــجويان را درمورد اين فعاليت ها به سازمان امنيت  
خواســته اند و به قرار اطالع اين افراد فاقد فعاليت هاى سياســى 

بوده اند و اگر هم فعاليت داشته اند، 
بسيار محدود بوده است. بديعى عقيده داشت هدف سا زمان امنيت 
در مورد احضار افراد دراينســت كه از طريق اين نوع اشــخاص، 
افرادى را كه فعاليت سياســى دارند بهتر بشناســد واضافه نمود 
قبوض پولهائى كه نزد سلطان محمدى است بايد ازنامبرده گرفته 
شود . بديعى سپس در مورد منيژه اشرف نژاد گفت كه وى قبال در 
كميته دانش آموزان - فعاليت سياسى ميكرد ه وسازمان امنيت نيز 
او را شناسائى نموده است . نامبرده در پاسخ اينكه ممكن  است با 
اشرف زاده مالقات و با او تماس تلفنى گرفت اظهار نمود تلفن خانم 
اشرف زاده  كنترل مى شود ومن ترتيب اين مالقات را خواهم داد.»

   فقط صدگرم شكر!
مقام معظم رهبرى و فعاليت هايشــان در كاخك و فردوس نيز 
از چشــم ماموران اداره امنيت دور نمانده و آن طور كه به نظر 
مى رسد، ريز به ريز كارها و اقدامات ايشان را گزارش مى دادند. 
طبق اسناد ساواك آيت اهللا خامنه اى 45 روز در منطاق زلزله 
مى مانند و در روســتاهاى مختلف براى مردم حتى سخنرانى  
مى كنند. براســاس يكى از همين اسناد ايشان در 28 مهر ماه 
در هيأت فاطميه فردوس به منبر رفتند و گفتند: « چرا شــما 
از حــق خود دفاع نمى كنيد كه حق شــما را مى خورند و چرا 
مقامات تهران به فكر شــما نيســتند كه خانه درســت كنند. 
بچه ها و پيرمردها از ســرما جان مى دهند. مقام معظم رهبرى  
در خاطراتشــان درباره بى كفايتى ســازمان شــير و خورشيد 
پهلوى در رسيدگى به وضع مردم زلزله زده مى گويند: « همان 
وقت منبر رفتم و ســخنرانى كردم و از مردم پرسيدم كه شير 
و خورشيد به شماها چه داده؟ به نظرم گفتند در طول اين دو 
ماه، صد گرم شــكر دادند! به همين تناسب، اجناس مختصرى 
داده بودند، نه اجناس الزم زندگى.» همين سخنرانى  افشاگرانه 
در فردوس از اتهامات ايشان در دستگيرى ها و بازجويى ها بود.

آن تختخواب را هنوز هم داريم
ما آمده بوديم در يك زمين خالى. چاره اى هم نبود. چون جاى ديگرى نداشتيم. يادم هست چند 
روز بعد از زلزله يك روز آقاى خامنه اى با سه، چهار نفر ديگر از روحانيون اطراف همين زمين 
را مى گشتند. خيلى هاى ديگر هم همراهشان بودند. يك دفعه ديدم آمدند طرف ما.  آقا از من 
پرسيدند: «چرا خانمت روى زمين است؟» گفتم: «چه كار كنيم؟ وسيله اى نداريم.» ديدم دارند 
چيزى مى نويسند. بعد هم كاغذ را دادند دست من و گفتند برو جاى روحانى ها و يك تختخواب، 
يك تشك، بالشت و پتو  براى خانمت بگير. رفتم و بالفاصله گرفتم. همان تختش االن هم توى 

خانه مان هست.
از خاطرات جناب آقاى بامرى

روحانيت بعد از زلزله هم رهايمان نكرد
روحانيونــى كه آمده  بودنــد فردوس، همراه و هم درد مــردم بودند. يكى از 
كارهايى هم كه براى مردم كردند، اين بود كه زمينه كار را براى مردم فراهم 
كردند. همين هم باعث شــد كه زن و مرد فردوســى سر به بالين غم نگذارد. 
براى زن ها كارگاه قالى بافى داير شــد و مشغول به كار شدند. براى كشاورزها 
هم بيل و كلنگ فراهم كردند و رفت دنبال كارش. همين هم باعث شــد كه 

مردم زودتر آن درد را فراموش كنند. 
از خاطرات جناب آقاى پناهى

ساعت 2 بعد از ظهر روز شنبه 9 شهريور سال 1347 منطقه كاخك از بخش مركزى شهرستان گناباد خراسان به لرزه درآمد. يك روز بعد روزنامه ها از روستاهاى ويران شده و مرگ زندگى 
در مناطق زلزله زده نوشتند. در حالى كه مرددم كاخك نيازمند مايحتاج اوليه زندگى شان بودند، دولت پهلوى بى توجه به همه اين چيزها درصدد برگزارى جشن هاى2500ساله شاهنشاهى 
بود. انگار كه هيچ اتفاقى در كشور نيفتاده و همه چى امن و امان است. درست سه روز بعد از زلزله جمعى از طالب و روحانيون مشهدى به سرپرستى مقام معظم رهبرى خودشان را به 
مناطق زلزله زده رساندند تا كار امدادرسانى را شروع كنند. اما باو وجود بى توجهى محض بى توجهى رژيم پهلوى به مشكالت مردم زلزله زده، فعاليت ها و كمك ها فقط معطوف به روحانيت 
خراسان نمى شد بلكه روحانيونى كه در ديگر نقاط جهان بودند نيز به فكر امداد زلزله زدگان افتادند. طبق اسناد ساواك آيت اهللا سيد محمدحسين بهشتى كه در مركز اسالمى هامبورگ 
مشغول بود مبلغ 43220 مارك را كه از طرف آن مركز جمع  آورى شده بود به ايران فرستاد. همچنين علما و روحانيون در قم و تهران هم عالوه بر اظهار تأسف از عدم رسيدگى سران 
مملكتى دست به كار شده و با اتكا به كمك هاى مردمى به امداد زلزله زدگان اقدام كردند. حضور روحانيونى كه هركدام سابقه فعاليت سياسى، زندان و.. داشتند، ساواك را مشكوك كرده 

بود و براى همين ُمخبران اين سازمان لحظه به لحظه فعاليت هاى «پايگاه امدادى روحانيت» را رصد مى كردند و براى مركز گزارش مى فرستادند.
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اسالمى خراسان رضوى

مد ير فنى و هنرى:
محمد  قاضى زاد ه

گرافيك و صفحه آرايى:
ابوالفضل رضازاد ه
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از شهر جز ويرانه اى باقى نمانده استتصويرى غم بار از مردى كه پيكر كودكى را بر دست گرفته 

مزار سلطان محمد عابد از معدود ابنيه باقى مانده استهمه چيز ويران شده، نه خانه اى مانده و نه اثاثيه اى

همه به دنبال پيكر عزيزانشان مى گردندكشتگان اگردسته جمعى دفن نمى شدند، بيمارى همه گير مى شد

روحانيون محلى براى تمشيت امور كافى نبودندمعدود كشتگانى بر دوش عزيزانشان دفن مى شوند


