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توفیق جنابعالی را در خدمت به آستان مقدس موال خواستار و خدای را شکر که 
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و برکاته.
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ایمان شمسایی

مدیرمسئول

زمزمه های شــکل گیری نهضت خمینی کبیر )قدس سره( و انقالب 
اســالمی که به گوش رســید، تحلیل های متفاوتــی در جهان و از 
تریبون های مختلف  بلند شد مبنی بر این که رهبری دینی در ایران 
دنبال چه مقصودی است. آیا دنبال اصالحات و نهیب به شاه است یا 

صرفاً اعتراضی به وضع موجود را هدف قرار داده است؟
وقتی عبارت تشکیل حکومت اسالمی از زبان بنیانگذار فقید انقالب 
اسالمی شنیده شد، پرسش ها رنگ دیگری به خود گرفت و عمده آن، 
کنجکاوی از برنامه روحانیت برای اداره جامعه بود. با اوج گیری مبارزات 
و حضور تکنوکرات ها در کنار رهبری نهضت، این تصور به وجود آمد 

که قرار است اداره کشور به این افراد واگذار شود.
پیروزی انقالب و حضوراعضای تشکیل دهنده دولت موقت این زمزمه 
را قوی تر کرد و با حذف این افراد و ســپرده شدن کار به انقالبیون و 
روحانیون انقالبی، این ســؤال به وجود آمد که آیا اهل علم و مذهب 

می  توانند از پس اداره حکومت برآیند یا نه؟
شاید خیلی ها آرزوی شکست روحانیت در مناصب دولتی را داشتند، 
اما نمونه های موفق مدیریت روحانیون انقالبی، رؤیای آن ها را به یأس 
تبدیل کرد. انتصاب مرحوم آیت اهلل عباس واعظ طبســی به تولیت 
آستان قدس رضوی که از نخستین انتصاب های امام راحل و انقالب 
اســالمی به شــمار می رود، در همین قاعده تعریف می شود. آیت اهلل 
طبســی را می توان نمونه ای از مدیریت روحانیون انقالبی توسعه گرا 
و اجرایی دانســت. او عالمی مبارز بود که دوشــادوش آیت اهلل سید 
علی خامنه ای و شهید هاشــمی نژاد، جریان انقالبی مشهد مقدس 
را گام به گام به ســمت پیــروزی هدایت کرد. فعالیت های انقالبی و 
حساب شده این ســه مجاهد مبارز به گونه ای بود که از روشنفکران 
و ادیبان و دانشــگاهیان تا فضالی حوزه و قشر متدین و مردم کوچه 
و بازار مشــهدالرضا، درگیر مبارزات علیه رژیم ستم شــاهی شدند و 
با هدایت و نظارت آن ها، انقالب در مشــهد نیز همچون سایر نقاط 
کشور همه قشرها را دربرگرفت. استفاده این سه مجاهد فی سبیل اهلل 
از تمامی ابزارهای تبلیغی چون کالس درس، منبر، مسجد، هیأت و 
محافل روضه و وعظ، دانشگاه و مجامع ادبی، چتر گسترده ای را بر سر 
شیفتگان انقالب اسالمی که از خودکامگی و دین ستیزی پهلوی در 
رنج بودند، برافراشته کرد.  در این میان آیت  اهلل واعظ طبسی همچون 
آیت اهلل خامنه ای و شهید هاشــمی نژاد، با کالس های درسی که در 
حوزه ها و مدرسه های علمیه مشهد داشت، این قشر را به خود جلب 
کرد و حرکت  انقالبی مردم مشهد با محوریت این سه مبارز، به نتیجه 

مطلوب رسید. 
پس از پیروزی انقالب اســالمی آیت اهلل واعظ طبســی به حکم امام 
خمینی )قدس سره( مسؤولیت سنگین تولیت آستان قدس رضوی و 
نمایندگی ولی فقیه در استان خراسان بزرگ را عهده دار شد. مدیریت 
عالی حوزه  علمیه خراســان نیز بخش دیگری از فعالیت اثرگذار وی 
در ایراِن پس از انقالب بود. در این میان آنچه روی ســخن ماســت، 
شخصیت انقالبی و مدیریت طراز نظام اسالمی است که به غرب گراها 
ثابــت کرد فقها و روحانیون همچون عرصه فقاهت و علم و دانش، با 
اشرافی که بر امور حکومت دینی دارند، تبحر الزم در بحث مدیریت 
را نیز دارا هستند و در این رابطه نباید فقط چشم به متدهای غربی و 

صرفاً دانشگاهی دوخت. 

اکنون یک ســال از ارتحال این مرد بــزرگ می گذرد و در این مدت 
به کرات از تالش ها و باقیات الصالحات او گفته شــده است. از توسعه 
چندین برابری صحن ها و رواق های حرم، از ســاماندهی  موقوفات و 
درآمدزایی آن ها در جهت توســعه خدمت رسانی به زائران، از رویکرد 
فرهنگی و علمی ایشــان و تأســیس مؤسســه ها و نهادهای معتبر 
فرهنگی، هنری، پژوهشــی و علمی که تنها گوشه  ای از آن ها، ایجاد 

دو دانشگاه طراز اول ملی و بین المللی در آستان قدس رضوی است.
آیت اهلل طبسی اما خصوصیت دیگری نیز داشت که در کنار مدیریت و 
علم او، شخصیتی کامل از وی می سازد. او هیچ گاه بر سر اصول انقالب 
معامله نمی کرد و با وجود تمام رفاقت ها و عالقه ای که به افراد مختلف 

داشت اما بی پروا و صریح در مقابل کج روی ها می ایستاد. 
بارزترین این صراحت لهجه و دفاع بی پروا از اصول و آرمان های انقالب 
را  در روزهای غبارآلود فتنه  88 می توان مشــاهده کرد. روزهایی که 
بسیاری از خواص عمداً یا ســهواً و بعضاً به خاطر برخی مالحظات، 
ســکوت را بر دفاع از حریم والیت ترجیح دادند، تولیت فقید آستان 
قــدس رضوی بدون هیچ گونه تعارف و مالحظه ای، فتنه و فتنه گران 

را محکوم کرد.
حضور ولی امر مســلمین جهان در تشــییع پیکر این فقید سعید و 
شــهادت به »جز خیر و خوبی ندیدن از او« گواه این مدعاســت که 
آیت اهلل واعظ طبسی تا پای جان مطیع ولی امر در ذهن و عمل بود. 
رهبر انقالب در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری درباره شخصیت 
آیت اهلل طبسی فرمودند:» مرحوم آقای طبسی )رحمة اهلل علیه( که 
سوابق مبارزاتی ایشان در دوران اختناق، بعد ]هم[ خدمات ایشان در 
آستان قدس و در مجموعه  مسائل انقالب، برای اغلب افراد شما روشن 
است؛ منتها یک برجستگی هایی هست که این برجستگی ها را نمی 
شود انسان ندیده بگیرد؛ رحمت خدا بر این مرد بزرگ و برادر عزیز ما. 
ایشان در حّساس ترین مواقع، جایگاه انقالبی خودش را به طور واضحی 
ظاهر کرد و حفظ کرد و بر آن اصرار ورزید و تصریح کرد. مرحوم آقای 
طبســی در فتنه ی ]سال[ 88 همه  مالحظات را کنار گذاشت و آمد 
وسط میدان؛ رفاقت ها و رودربایستی ها و مانند اینها را کنار گذاشت؛ 
مواقع زیادی ما از ایشــان این حالت را دیدیم؛ انسان صریح، مؤمن، 
قاطع. اینها آن چیزهایی است که در حفظ شخصّیت افراد و در تاریخ 

زندگی افراد میماند؛ در حساب الهی هم اینها باقی است.«
امروز اگر آستان قدس رضوی به برکت مضجع شریف عالِم آل محمد 
»علیهم السالم« و ظهور و بروز انقالب شکوهمند اسالمی و استقرار 
حکومت دینی به پناهگاه آزاداندیشان و موحدان جهان تبدیل شده 
و شــعاع فعالیت های آن جهانی اســت، به برکت همین تالش ها و 
مجاهدت هایی است که صورت گرفته و با رویکردهای جدید آستان 
قدس که در حکم رهبر معظم انقالب در انتصاب تولیت جدید آستان 
قدس تصریح شده، به کمال و همه جانبه گرایی بیشتری سوق داده 

می شود.
توجه به محرومان و مستضعفان، توسعه خدمت در اقصی نقاط کشور 
و جهان اسالم، تسهیل در امر زیارت و تشرف اقشار کم درآمد به بارگاه 
شریف رضوی و زمینه چینی برای اتحاد بیشتر شیعیان جهان و حتی 
فرق و ادیان با محوریت بارگاه رضوی از اقداماتی است که تالش های 

گذشته آستان قدس را به سمت کمال هدایت می کند.

انقالبی تا آخرین لحظه

رسمقاله
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گفت وگو با تولیت آستان قدس رضوی

شخصیت انقالبی 
آشنا به مواضع اسالم و انقالب

مرحوم واعظ با کسانی که با اندیشه و مواضع امام ضدیت داشتند
بسیار با حساسیت برخورد می کردند
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  به عنوان اولین سؤال بفرمایید که آشنایی شما با 
مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی از چه زمانی شکل 

گرفت؟
ابتدای آشــنایی بنده با آقای واعظ طبســی به سال های 50 و 
51 برمی گردد. بعد از ورود به حوزۀ علمیه مشهد با ایشان آشنا 
شــدم، آن زمان آقای طبســی در مسجد حاج مالهاشم درس 
معالم می دادند و در میان طالب به عنوان چهرۀ انقالبی شناخته 
می شدند. ایشان پیرو و دنباله رو اندیشه و تفکر امام )ره( بودند. 
به ویژه بعد از سال های 52 و 53 در بین طالب جوان و تازه وارد، 
آیت اهلل واعظ طبسی، حضرت آیت اهلل خامنه ای و مرحوم شهید 
هاشمی نژاد به عنوان چهره های انقالبی پرجاذبه شناخته و مطرح 
شــده بودند. قبل از انقالب اسالمی به همراه آقای احمد مروی 
که اآلن در دفتر مقام معظم رهبری مشــغول هستند به خانة 
مرحوم مهامی -که نماینده و وکیل امام در خراسان بودند و مردم 
وجوهات را از طریق ایشان برای امام می فرستادند- رفتیم؛ آن روز 
این بزرگواران جلسه ای داشتند و ما به همین مناسبت خدمت 
آقای واعظ طبسی هم رسیدیم. تا زمان پیروزی انقالب اسالمی 
بنده در زمینة تظاهرات، تحصن هــا و اقداماتی که علیه دولت 
شاهنشاهی انجام می شد ارتباط کاری با ایشان نداشتم، ولی آن 
بزرگوار را به عنوان یک چهرۀ انقالبی و معتقد می شناختم. البته 
در ســال های 56 و 57 در قم بــودم و ارتباط ما در حد همان 
پیگیری سخنرانی های ایشان بود که مثل پدرشان یکی از وعاظ 

خوب مشهد بودند.

  اولین ارتباط کاری شما با یکدیگر از چه زمانی بود؟
در زمان پیروزی انقالب اســالمی بنده چند روزی در 
مشهد بودم و اولین رودررویی من با ایشان در اتاق پشت مسجد 
کرامت بود که می توان آن را به عنوان ستاد هدایت انقالب مشهد 
دانســت. بعد از پیروزی انقالب اســالمی به مدت 3-2 ماه در 
کمیتة انقالب اسالمی فعالیت می کردم که ایشان نیز رئیس این 

کمیته بودند.

  چه ویژگی های شــخصیتی برجسته ای از مرحوم 
آیت اهلل واعظ می توان نام برد؟

آقای واعظ طبسی به عنوان شخصیت انقالبی و آشنا به مواضع 
اســالم و انقالب با کسانی که با اندیشــه و مواضع امام ضدیت 
داشتند بسیار با حساسیت برخورد می کردند. ایشان یک انقالبی 
باصالبت بودند و در مورد مقولة انقالب کامالً انعطاف ناپذیر عمل 

می کردند.

  در آن مقاطع آیا موضع گیری یا سخنرانی خاصی هم 
از ایشان به خاطر دارید؟

اوایل انقالب بعضی از آقایان بودند که مواضع ضدامام می گرفتند 

و در حرف های خود تعریض به امام داشــتند، آقای طبسی در 
برخورد با آن ها بســیار باصالبت برخورد می کرد و چه بسا که به 
همین دلیل نسبت به ایشان در مشهد فضاسازی شد، اما نسبت 
به آن ها بی توجه بود و هدف ایشان فقط حفظ انقالب بود. ایشان 
همچنین تالش می کرد تا فضای عمومی مشهد را طرف دار امام، 
انقالب و ارزش های انقالبی بکند و روحیة انقالبی در حوزه رواج 
پیدا کند. زمانی که ایشــان در آستان قدس مشغول به خدمت 
شــدند، به دنبال نامه ای از امام کسب اجازه کردند تا اگر ایشان 
موافقت کنند هویزه را مانند آستان قدس بسازند. احساس من این 
است که تالش ایشان در مجموعه آستان قدس و مجموعه های 

مرتبط با آن پررنگ جلوه دادن نقش امام و انقالب بود.

  آن گونه که در تاریخ انقالب نقل شده، آیت اهلل واعظ 
طبسی، شهید هاشمی نژاد و آیت اهلل خامنه ای در 
مشهد به عنوان یک مثلث شناخته می شدند. لطفاً در مورد 
نقش هریک از این بزرگواران در پیروزی انقالب اسالمی و 
انقالبی شــدن مردم مشــهد به طور جداگانه توضیحاتی 

بفرمایید.
مقام معظم رهبری به عنوان چهره ای که از یک طرف با حوزه ارتباط 
تنگاتنگی دارند و از طرف دیگر با جریان روشنفکری رابطة خوبی 
دارند، تالش می کنند که جامعه را به ســوی دین داری و انقالب 
ســوق دهند. نشست هایی که مقام معظم رهبری هنوز با بعضی 
از روشنفکران دارند یا بعضی از سخنان ایشان نشان دهندۀ تالش 
بسیار در جهت سوق دادن مردم و افکارشان به طرف امام، انقالب 
و ارزش های ایشان است؛ لذا در مجموعه جریان روشنفکری آن 
روز، مقام معظم رهبری را به عنوان روحانی مبارز انقالبی روشنفکر 
می شناختند. شهید هاشمی نژاد در حوزه منبرهای انقالبی یا پاسخ 
به سؤاالت و شبهات اعتقادی فعال بودند؛ و مرحوم آیت اهلل واعظ 
طبســی تا جایی که ما شناخت داشتیم و دورادور از قم نظاره گر 
بودیم، ایشان کالس های گرمی در حوزه برگزار می کردند. زمانی 
که بنده وارد حوزه شدم ایشان درس معالم داشتند، ولی بعد در 
اصول و فقه نیز شــروع به تدریــس کردند و به عنوان یک چهرۀ 

انقالبی در حوزه مشهد شناخته می شدند.
 حضرت آقا در ارتباط با تهران و جریان روشنفکری بسیار فعالیت 
داشتند و دارند. زمانی که حضرت آقا را به ایرانشهر تبعید کردند 
من به همراه دوســت طلبه ام جناب آقای مــروی برای دیدن 
تبعیدی ها از قم به ســمت رفسنجان، ایروان و سپس به دیدن 
مقام معظم رهبری در ایرانشهر حرکت کردیم. همان شبی که ما 
منزل آقا رسیدیم شهید هاشمی نژاد و آیت اهلل واعظ طبسی نیز 
به دیدار ایشان آمده بودند. بعد از آنجا به دیدن آقای محمدجواد 
کرمانی رفتیم که ایشــان نیز به همین شهر تبعید شده بودند. 
شــب را در منزل آقا گذراندیم، صبح ایشان فرمودند که دیشب 
نیروهای امنیتی به اینجا آمده بودند و خواســتار رفتن شما به 

ذکر بیانات رهرب انقالب در رابطه با مرحوم آیت الله واعظ طبسی، آن هم در جلسه ای که مسئولیت تولیت آستان 

قدس رضوی را به حجت االسالم و املسلمین رئیسی محول کردند، شاید یکی از خواندنی ترین بخش های این مصاحبه 

باشد؛ اما جذاب تر از آن زمانی است که در البه الی این مصاحبه به برخی دست نوشته های مرحوم واعظ در دوران 

تولیت اشاره می شود و ما بالفاصله درخواست می کنیم تا یکی از اقدامات کمرت شنیده شدۀ آن مرحوم را برایامن 

بازگو کنند. منت پیش رو حاصل گفت وگو با حجت االسالم و املسلمین رئیسی است که از سابقۀ آشنایی با مرحوم 

واعظ در پیش از انقالب تا آخرین دیدار قبل از ارتحال ایشان را مرور کرده ایم.

ایمان شمسایی

مدیرمسئول

آقای واعظ طبسی 

به عنوان شخصیت 

انقالبی و آشنا به 

مواضع اسالم و 

انقالب با کسانی که با 

اندیشه و مواضع امام 

ضدیت داشتند بسیار 

با حساسیت برخورد 

می کردند. ایشان 

یک انقالبی باصالبت 

بودند و در مورد 

مقولۀ انقالب کاماًل 

انعطاف ناپذیر عمل 

می کردند
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شــهربانی بودند که من به آن ها اجازه ندادم و با آن ها مخالفت 
کردم؛ ســپس ما به همراه یک راهنما -که از طرف ایشان مأمور 
شده بود تا ما را به سالمت از شهر خارج کند تا گرفتار نیروهای 
امنیتی نشــویم- به طرف زاهدان به راه افتادیم. در مجموع این 
3 بزرگوار ارتباط تنگاتنگی با هم داشــتند، به نحوی که می توان 
انقالب مشــهد و خراســان و حتی تا زاهدان و جاهایی که جزو 
این منطقه به حساب می آمد را مرهون تالش ها و فداکاری های 

آن ها دانست.

  به دوران بعد از انقالب برگردیم. نسبت به اقدامات 
مدیریتــی و انقالبی ایشــان در آســتان قدس 

توضیحاتی بفرمایید.
بعد از شهادت شهید هاشمی نژاد و رفتن آیت اهلل خامنه ای به تهران، 
نقش آقای طبسی در مشهد محوری شد؛ لذا ایشان مسئولیت کمیته 
را داشتند. بعد از انحالل کمیته مسئولیت حوزه و سپس نمایندگی 
امام و نمایندگی آســتان قدس را بر عهده داشتند و محور جریان 
انقالب در مشهد به شمار می آمدند. موضع گیری های ایشان در برابر 
منافقین، بنی صدر و گروه های منحرف و جریان های لیبرال بســیار 
قوی بود. ایشــان بعد از رهبری حضرت آقا، با توجه به دوســتی و 
قرابت سنی که با هم داشتند در نامه نگاری ها و یا کارها و برخوردها 
سعی می کردند از ایشان کسب اجازه کنند و کامالً خود را تابع ایشان 
می دانستند. شخصی والیت مدار بودند و احساس می کردند که تمام 
عمر خود را باید در خدمت امام رضا )علیه السالم( باشند. من بعضی 
از نوشته هایی را که از ایشان در آستان قدس می دیدم حاکی از آن 

بود که می خواستند آستان قدس جایگاه بسیار واالیی داشته باشد.

  ناگفته یا دست نوشــته یا موضع خاص یا دستور 
ویژه ای از ایشان هست که برای ما بفرمایید؟

یکی از خصلت های ارزشمند ایشان مسئلة حق تولیت بود که در 
اموال آستان قدس است و ایشان می خواستند در جهت توسعة 
حرم مطهر یا بخش های فرهنگی به مصرف برسانند؛ مثالً ساخت 
حسینیة امام رضا )علیه السالم( و یا توسعة بعضی از صحن ها از 

حق تولیت ایشان بوده است.

  زمانی که تولیت آستان قدس رضوی از طرف مقام 
معظم رهبری به شــما محول شــد در آن جلسه 

موردی در رابطه با مرحوم آیت اهلل طبسی ذکر نکردند؟
حضرت آقا از پدر ایشــان حاج غالمرضا واعظی تمجید بسیار 
کردند، از خود ایشان حتی در دوران قبل از طلبگی و همچنین 
از ســالمت نفس و ســالمت در زندگی شخصی شان تمجید 
کردند. حضرت آقا فرمودند زمانی که به منزل ایشان رفتم همان 
مبلمان زمان عروسی را داشتند. برخی ها اگر کم وکاستی هایی 
را هم ذکر می کنند، از نظر بنــده در تمامی کارهای اجرایی با 
این حجم و وســعت امکان بروز این کم وکاستی ها وجود دارد. 
البته این ضعف ها و کاستی ها حتماً دالیلی هم داشته است؛ ولی 
آنچه ما می دانیم و می بینیم ایشان تمام تالش خود را در جهت 

والیت مداری و انقالبی بودن فضا و مجموعه به کار برده است.

   در جایگاه تولیت آستان قدس رضوی چه کارهای 
شاخصی ایشان انجام دادند که شما نیز قصد ادامۀ 

آن را دارید؟

یکی از کارهای شاخص ایشان در زمینة فعالیت دانشگاهی بوده 
که بنده در جهت گســترش دانشگاه علوم اسالمی رضوی تالش 
خواهم کرد و تصمیم دارم مشهد را به یک مرجعیت علمی برسانم. 
نکتة دوم تالش ایشــان جهت حفظ وقــف و موقوفات بوده و در 
این رابطه با تمام وجود تالش کردند که آنچه در کشــور مربوط 
به آستان قدس بوده حفظ و نگهداری شود. زمانی که من در قوۀ 
قضاییه بودم ایشان هر بار یک پروندۀ موقوفاتی داشتند و توصیه 
می کردند تالش کنید حق آســتان قدس ضایع نشود و حتی در 
صحبت با آقای الریجانی نیز بر این امر تأکید می کردند، در زمان 
آقای شــاهرودی نیز وضع به همین منوال بود. بنده نیز ان شاءاهلل 
این رویه را ادامه خواهم داد. هر شخص آشنا به فقه که بر سر کار 
آید همین رویه را دنبال خواهد کرد و البته ما همین رویه را با یک 
کار اضافه که قبالً خدمت مردم نیز عرض کردم دنبال خواهیم کرد. 
موقوفه باید در جهت نیت واقف اداره شود. در تولیت تفاوتی نیست، 
اما ممکن است در اعمال مدیریت تفاوت هایی وجود داشته باشد. 
تالش ما این اســت آنجایی که بین مردم و آستان قدس اختالف 
است با حفظ حقوق آستان آن ها را حل وفصل نماییم؛ یعنی بعضی 
از اختالفات سی ساله ای که برخی از مردم مشهد یا دیگر شهرها 

دارند ادامه پیدا نکند و در مدت کوتاهی حل وفصل شود.

  به عنوان سؤال پایانی بفرمایید که آخرین دیدار شما 
با ایشان چه زمانی بود؟

چند ماه قبل از فوت آقای طبسی از طرف ایشان جهت سخنرانی 
9 دی و 22 بهمن دعوت شــده بودم که همان جا بعد از اتمام 
سخنرانی از من خواستند که در سرکشی های آستان قدس به 
ایشــان کمک کنم، ولی من به دلیل مشغله های کاری که در 
قوۀ قضاییه داشتم، نتوانستم در خدمت ایشان باشم. آخرین دیدار 
من با ایشان در آخرین اجالس مجلس خبرگان رهبری بود که 
با شرایط بسیار سخت حضور یافتند. در زمان بیماری ایشان نیز 
بنده چند باری تالش کردم که به دیدن ایشان بروم، اما وضعیت 

ایشان به  گونه ای نبود که کسی را بشناسند.

اوایل انقالب 

بعضی از آقایان 

بودند که مواضع 

ضدامام می گرفتند 

و در حرف های خود 

تعریض به امام 

داشتند؛ آقای طبسی 

در برخورد با آن ها 

بسیار باصالبت 

برخورد می کرد و 

چه بسا که به همین 

دلیل نسبت به ایشان 

در مشهد فضاسازی 

شد، اما نسبت به آن ها 

بی توجه بود و هدف 

ایشان فقط حفظ 

انقالب بود
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فصل اول: آغازی برای شروع یک بهار
هنوز یک ماهی از خانه نشــینی مادر نگذشته که در مشهد به 
دنیا می آیــد )بهمن ماه 1314(، خانه نشــینی ای که آغاز یک 
مبارزه از ســوی مادر بود، مبارزه ای علیه باطل. شاید به همین 
علت هم نام فرزند را عباس می گذارند، عباس نماد رشــادت و 
پایداری. خانه نشــینی مادر مربوط می شد به فرمان جدید شاه 
وقت )رضاشــاه پهلوی( که دســتور داده بود هر خانمی که در 
معابر عمومی با حجاب ظاهر شد، چادر از سرش برداشته  شود. 
مبــارزات خاموش مادرش هم با همین دســتور بود که هم نوا 
با اعتراضات رســای پدرش حکومت را فلج می کرد؛ مادرش با 
خانه نشــینی و پدرش با خطیبه خوانی )خطیبه خوان ماهری 
هم بود(. صاحب کتاب وفیات العلماء دربارۀ پدرش می نویســد: 
»ایشان بر امر خطابه و سخن گفتن بسیار مسلط بود. برای منبر 
ایشان جمعیت زیادی از مردم حاضر می شدند و از آن استفاده 

می کردند.« شاید به همین علت بود که همه حاج شیخ غالمرضا 
طبسی را به حاج واعظ طبسی می شناختند.

اما در این میان چه کسی می دانست شیخی که درست در اوایل 
حکومت رضاخــان و در جریان اعتراضاتش به قوانین منحوس 
پهلوی در راه ســبزوار به طرز مشکوکی دار فانی را وداع گفته، 
دو میراث روحانی بودن و خطیب بودن را برای پسر یک ساله اش 
عباس به ارث گذاشته باشــد؟ دو میراثی که حکومت رضاشاه 
پهلوی را متزلزل کرده، قرار اســت سال های بعد حکومت پسر 
را از پایــه و بن ویــران کند؛ میراثی که به حاج شــیخ عباس 
واعظ طبســی  رسیده است و بعدها امام خمینی در رابطه با آن 
می گویند: »آقا شیخ عباس واعظ طبسی! من به شما از دو حیث 
ارادت دارم؛ بــه خاطر خودتــان و به خاطر مرحوم والدتان. چه 
بســیار افرادی غیرمسلمان بودند که تحت تأثیر منطق و کالم 
مؤثر و پرجاذبة ایشان چه در ایران و چه در کشورهای عربی به 

میراثی که 
ماندگار شد

مروری بر پنج دوره زندگی 
آیت اهلل عباس واعظ طبسی

لطیفه سادات مرتضوی

روزنامه نگار
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اسالم مشرف شدند.«
درســت در همان سال های سرنگونی رضاشــاه پهلوی بود که 
شــیخ عباس طبسی که از یک سالگی زیر ســایة تربیت مادر 
و حکمت هــای به یادگار مانده از پدر رشــد کــرده و به دوران 
تحصیلی اش رسیده، پایش به درس و مدرسه باز  می شود و در 
شانزده سالگی دبیرستان ابن یمین را به قصد حوزۀ علمیه ترک 
می کند. هرچند هوش و ذکاوت زیادش در دوران درس و مدرسه 
مخالفت مدیر دبیرســتان برای رفتنش -که او را پزشک حاذق 
آیندگان می دانســته- به دنبال دارد، اما او در این میان پابه پای 
اعتقادش قدم برمی دارد، اعتقــادی که به او می گوید: »جامعة 
ایران به طبیب حاذق روحانی بیشتر از طبیب جسمانی نیازمند 

است.«
شانزده ساله بود که زیر پرچم حوزۀ علمیه نواب در مشهد مقیم 
می شــود. اســاتید بزرگش در این حوزه هم می شــوند »شیخ 

محمدتقی ادیب نیشابوری«، »میرزا احمد مدرس یزدی«، »حاج 
شــیخ مجتبی قزوینی«، »حاج شیخ هاشم قزوینی«  و مراجع 
تقلیدی چون »آیت اهلل العظمی ســید محمدهادی میالنی«، 
»آیت اهلل فقیه ســبزواری« و »آیــت اهلل العظمی بروجردی«. از 
صحبت های به جامانده از اســتادش آیت اهلل بروجردی که او را 
طلبه ای خوش فکر دانسته و به عنوان زبان حوزه های علمیه از او 
تقدیر و تفقد  کرده، پیداست که در این سال های طلبگی به خوبی 
توانسته نام پدر را بار دیگر بر سر زبان ها بیاورد و البته لرزه ای هم 
بر تن نیروهای امنیتی کشور، یعنی ساواک! لرزه ای که آثارش 
را می شــود در خالصة سابقة  شیخ عباس واعظ طبسی در این 
سازمان اطالعاتی هم دید که نوشته است: »وی تحصیالت خود 
را نزد شیخ هاشــم قزوینی مدرس طی و رشتة فقه و اصول را 
تکمیل و در ادبیات، تســلط و بهره کافی دارد. او عالوه بر آنکه 

سواد عربی دارد، به اخبار و احادیث هم تسلط کامل دارد.«

آغاز مبارزاتش 

هم زمان  می شود با 

کودتای 28 مرداد 

1332؛ کودتایی که با 

دستگیری و اعدام 

اعضای فداییان اسالم 

چون نواب صفوی، 

رنگ و بوی مبارزان 

مخالف حکومتی را 

هم عوض می کند و 

چهرۀ پنهانی به آنان 

می دهد. سال 1335 

مبارزات علنی اش علیه 

نظام شاهنشاهی آغاز 

می شود، دورانی که 

با حاکم شدن افکار 

ضد مبارزاتی علیه 

رژیم پهلوی در حوزۀ 

علمیه، رشایط را برای 

تبلیغاتش سخت تر هم 

می کند.
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تدریس دروس حوزوی اش از همان دوران تحصیلی آغاز می شود؛ 
به همین بهانه محیط کالسش را هم به یکی از پایگاه های ترویج 
تفکرات امام خمینی تبدیــل می کند و هدفش را تربیت یاران 
فداکار آن هم برای انقالب اســالمی قــرار می دهد، هدفی که 
کلیدش از نوجوانی زده می شــود؛ یعنی درســت در زمانی که 
نیمکت نشین دبیرستان ابن یمین بود. روحیة مبارزاتی اش پای 
منبرهای رهبر تشکیالتی فداییان اسالم قوی تر  شد، روحیه ای 
که خاطرات ندیدۀ پدر را بار دیگر برایش زنده کرد، روحیه ای که 
با صحبت های طلبة شهید نواب صفوی پیشتاز مبارزات مسلحانه 

اسالمی در او جوانه  زد.

فصل دوم: در گرماگرم ایام جوانی
شــروع فصل جدید زندگی اش همراه می شــود با آغاز جریان 
نهضت ملی شــدن نفت، ســال 1330؛ جریانی که مبارزات 
ضداستعماری مردم به رهبری آیت اهلل سید ابوالقاسم کاشانی 
را بــه دنبال دارد؛ آن روزهایش را هنوز در مشــهد می گذراند، 
دبیرســتان ابن یمین. حال و هوای روزهــای مبارزاتی پیش 
رویــش او را به یاد خاطرات و حرف های گذشــته می انداخت، 
به یاد حرف های مادری که آن هم پر بود از تعالیم حکمت ها و 
موعظه های به ارث مانده از پدری که زیر لباس روحانیت، درس 

اسالم و شــیعه را آموخته بود، به یاد حرف های قدیمی که در 
آن روزگاران برایش جدید بود و ماندنی. حرف های شهید نواب 
صفوی در آن روزگاران بازکنندۀ راهی جدید پیش رویش بود، 
راهــی که به قول خودش »بازکنندۀ افقی نو در برابر دیدگان و 
برانگیزانندۀ شور و شوقی بود« که تا سال های سال روشنی بخش 

راه مستقیم انقالبی اش  شد.
آغاز مبارزاتش هم زمان  می شــود با کودتای 28 مرداد 1332؛ 
کودتایی که با دســتگیری و اعدام اعضای فداییان اسالم چون 
نواب صفوی، رنگ و بوی مبارزان مخالف حکومتی را هم عوض 
می کند و چهرۀ پنهانی به آنان می دهد. ســال 1335 مبارزات 
علنی اش علیه نظام شاهنشاهی آغاز می شود، دورانی که با حاکم 
شــدن افکار ضد مبارزاتی علیه رژیم پهلــوی در حوزۀ علمیه، 
شرایط را برای تبلیغاتش سخت تر هم می کند؛ شرایط سختی 
که تا قبل از آمدن آیت اهلل ســید علی خامنه ای و شهید سید 
عبدالکریم هاشمی نژاد به مشــهد، بارش را به تنهایی به دوش 
می کشد. از همان سال هاست که تصمیم می گیرند گروهشان 
را ســه نفره کنند، دلیل این کار را هم تشکیالتی شدن کارهای 
مبارزاتی می دانند و می گویند: »ما اگر کارها و افکارمان تشکیالتی 
باشد، نتایج بهتری از هر اقدامی خواهیم گرفت.« نتایج بهتری 
که با حضور ســید عبدالکریم هاشمی نژاد و آیت اهلل سید علی 
خامنه ای راه مشترک مبارزاتی شان را همسوتر از قبل می کند؛ 
سید عبدالکریم هاشمی نژاد، سخنران قهاری که طنین صدایش 
خون یخ زده در شریان اجتماع را به جوش می آورد و فریاد رسای 
او گوش خواب زدگان را کر می کند و آیت اهلل سید علی خامنه ای 
که اســتاد مسلم تعالیم اسالمی و اندیشــه های دینی است و 
درس هایش برای کام خستة جوانان ایران زمین حکم نوشدارویی 
مؤثر دارد. با هم عهد می بندند که »تا برقراری حاکمیت اسالم، 
راه مبارزه را با همکاری صمیمانة یکدیگر دنبال کنند و همواره از 

امام )ره( به عنوان رهبر و مرجع اعلم جانب داری کنند.«
با همین قول و قرار سه نفره شــان اســت که تصمیم می گیرند 
راهشان را طی کنند؛ اندیشــة امام خمینی )ره(  را برای مردم 
خراســان تبیین و آن ها را از موضوعات ریز و درشت حکومتی 
آگاه  کنند. هرچند آشنایی اش با اندیشه های امام برمی گردد به 
سال 1339، سالی که در دفتر مبارزاتی اش بعد از شهادت نواب 
صفوی پیش رویش ورق  خورد؛ به قول خودش: »حاج آقا روح اهلل 
گمشــده ای بود که من در تمام زندگی به دنبالش می گشتم.« 
گمشــده ای که شــاید او را بیشــتر به یاد پدرش می انداخت، 
گمشده ای که وزش هیچ باد ســهمگینی او را از جایش تکان 
نمی داد. از همان ســال  ها بود که زندگی اش را بر مدار خمینی 
تنظیم می کند، مداری که تا آخرین لحظه بر گرد آن می چرخد.

معرفی کردن امام به عنوان مرجع اعلم توســط او، اولین بار در 
مسجد »حاج مال هاشم« صورت می گیرد، یک سخنرانی پرشور 
که با اعتراض ساواک همراه می شود، اعتراضی که به دستگیری و 
زندانی شدن او توسط نیروهای امنیتی شاهنشاهی هم می انجامد.

ســال 1340، خبر فوت آیت اهلل سید حسین بروجردی )مرجع 
عام جهان شــیعی( شــیعیان را عزادار می کند. در این سال ها 
محمدرضاشاه پهلوی که برای حفظ حکومت غاصبش می کوشد 
تا مرجعیت شــیعه را که تأثیر بسزایی در افشاگری حکومت بر 
پایة باطل شاهنشاهی دارد در ایران مطرح نکند، از این فرصت 
استفاده و با پیام تسلیت خود به آیت اهلل سید محسن حکیم در 
عراق، این جریان بزرگ شیعی را از قم به نجف منتقل می کند. 

1360؛ حرم مطهر رضوی، از چپ: شهید آیت الله ربانی 
املشی در کنار آیت الله واعظ طبسی 

و تیمسار قاسمعلی ظهیرنژاد
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با این کار، حکومت به خیال خودش مرجعیت موجود در ایران و 
حوزۀ علمیة قم را نادیده گرفته و توجهات مردم ایران را به سمت 

علمای نجف جلب کرده است.
در همان ســال ها است که شیخ جوان، بهار عمرش به 26 سال 
رســیده و ملبس به لباس روحانیت شده است. سخنرانی های 
افشاگرانه اش در این ســال ها و در لباس روحانیت رنگ و بوی 
دیگری می گیرد و انگشــت اتهامات ســاواک به سویش نشانه 
می رود، انگشت اتهامی که با منبرهای سرکوبگرانه اش در بیت 
آیت اهلل قمی، سرای محمدیه بازار بزرگ و مسجد بناهای شهر 
مشهد منجر به ممنوع المنبر شــدن او می شود؛ ممنوع المنبر 
شدنی که گزارشش در تیرماه همان سال توسط ساواک این گونه 
صادر می شــود: »نامبرده از وعاظ مشهد و از اطرافیان آیت اهلل 
قمی می باشد که در گذشته پیشینة بدی نداشته، ولی در سال  
جاری که از تاریخ 1340/3/2 الی 1340/4/15 در منزل آیت اهلل 
قمی و سرای محمدیه منبر رفته است، در طی بیانات خود حمله 
به دستگاه ها و سازمان های دولتی و افسران ارتش و فرهنگیان و 
فَِرق غیرشیعه نموده و حتی در پردۀ کنایه و ایهام، نسبت به مقام 

شامخ سلطنت مطالبی ابراز داشته است.«
ممنوع المنبر شدن او در مشهد، نامة اعتراض آمیز آیت اهلل قمی به 
ساواک را به همراه دارد، نامه ای که آیت اهلل سید محمد بهبهانی 
هم آن را تأیید و امضا می کند، نامه ای که در نهایت ســاواک را 
تحت فشار قرار می دهد. حکمی که هرچند با تعهد او به ساواک 
مبنی بر اشاره نداشتن به مسائل سیاسی در باالی منبر به امضا 
رســیده، ولی با برداشته شــدن آن بار دیگر او را واعظ میدان 

بصیرت می کند.
سکوتش به چند ماهی نمی کشد که بار دیگر جریان مسافرت 
شــاه پهلوی به شمال و بازدید اســداهلل علم از اردوی سازمان 

جوانان در کنار دریا موضوعی 
می شود که روحیة مبارزاتی 
او را بــار دیگر به کرســی 
سخنرانی های روشنگرانه اش 
می کشاند؛ ســخنرانی که از 
دور  ذره بینی ســاواک  نگاه 
نمی ماند و موجب دستگیری 
چندروزۀ او می شــود که با 
وساطت اســتاندار به آزادی 
می انجامد؛ آزادی که بار دیگر 
مهرماه همان سال و به دنبال 
تصویب الیحــة انجمن های 
پایه های  والیتــی،  و  ایالتی 
حکومتــی شاهنشــاهی را 
توســط او در باالی منبر به 
لرزه می اندازد، لرزشــی که 
عصبانیت ســاواک را با این 
می کند  هم  بیشــتر  جمله 

)جمله ای که به کرات بر روی کرســی سخنرانی هایش قبل از 
هر چیز متذکر می شــود(: »بااینکه به من گفته  شده است این 
موضوعــات را مطرح نکنم، ولی تا پای جان ایســتادگی کرده، 
خواهم گفت.« جمله ای که جرقه های اولیه اش را تنها گمشدۀ 
زندگی اش در آن ســال ها در وجودش می زند، گمشــده ای که 
سال هاســت آن را پیدا کرده و نقطة صفر مدار مبارزاتی اش را 

بر اساس صحبت های او تنظیم کرده است، صحبت هایی که نه 
عقب تــر از آن گامی برمی دارد و نه جلوتر از آن قدم می گذارد، 

صحبت های تنها گمشدۀ زندگی اش حاج آقا روح اهلل خمینی.
الیحة انجمن های ایالتی و والیتی در این ســال یک زورآزمایی 
با روحانیت است که آن ها را برای همیشه کنار بگذارد. با حذف 
مذهب رســمی و ســوگند به قرآن، به گروه های صاحب نفوذ 
غیرمسلمان که در عمل سیاست کشور را به دست دارند، فرصت 
می دهد که به طور رسمی اعالم موجودیت کنند. با عنوان شدن 
آزادی زنان، دلیل عقب ماندگی و محرومیت گذشــتة آن ها به 
عهدۀ اسالم و قانون اساسی گذاشته می شود، محرومیتی که تا 
قبل از آن مردان هم از آن بی بهره نبودند! این الیحه و روشنگری 
مردم در برابر نقشه های دشمن نیازمند سخنرانی ها و منبرهای 
سرکوبگری دارد که با تلگراف امام خمینی به شاه -درست دو روز 
بعد از تصویب این الیحه- توسط یاران دلسوز و سربازان خمینی 
آغاز می شود. تلگرافی با این مضمون: »به طوری که در روزنامه ها 
منتشر شده است، دولت در انجمن های ایالتی و والیتی، »اسالم« 
را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زن ها حق رأی 
داده است و این امر موجب نگرانی علمای اسالم و سایر طبقات 
مسلمین اســت. بر خاطر همایونی مکشــوف است که صالح 
مملکت در حفظ احکام دین مبین اسالم و آرامش قلوب است. 
مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و 
مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف 

نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.«
ســخنرانی های مبارزاتی شیخ جوان بعد از این تلگراف امام بار 
دیگر حساسیت نظام پهلوی را بر روی منبرهای واعظ گونه اش 
متمرکز می کند. حرف هایی که بعد از دستگیری اش در بهمن ماه 
همان سال، این ســؤال را مقدمه بازجویی ها از او می کند: »در 

تاریخ 41/8/16 در منزل آقای مقدسیان در باالی منبر خطاب 
به جناب آقای نخست وزیر گفته ای که نمی شود با قرآن و خدا 
جنگید، خدا می گوید کشــف حجاب نکن، خدا می گوید قانون 
تســاوی حقوق زن و مرد را به تصویب نرسان و پس از توهین 
اضافه نموده ای که خداوند تو را هم به جزیرۀ مرگ ببرد، منظور 
از بیان این قبیل مطالب تحریک کننده چه بوده است؟« ایشان 

ممنوع املنرب شدن 

او در مشهد، نامۀ 

اعرتاض آمیز آیت الله 

قمی به ساواک را به 

همراه دارد، نامه ای 

که آیت الله سید محمد 

بهبهانی هم آن را 

تأیید و امضا می کند 

و در نهایت ساواک 

را تحت فشار قرار 

می دهد. حکمی که 

هرچند با تعهد او به 

ساواک مبنی بر اشاره 

نداشنت به مسائل 

سیاسی در باالی منرب 

به امضا رسیده، ولی 

با برداشته شدن آن بار 

دیگر او را واعظ میدان 

بصیرت می کند.
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در جواب این ســؤال می گوید: »من در منبر در موضوع حجاب 
از نظر قرآن بحث کرده ام و نســبت به قانون تساوی حقوق زن 
و مرد از نظر قرآن ســخن گفته ام. آن گاه خطاب به جناب آقای 
نخســت وزیر کرده ام که حاج آقا روح اهلل خمینی فرموده اند اگر 
برای شما ابهامی در قوانین روحانیت است، ممکن است با آقای 
خمینی مکاتبه بفرمایید و موضوع جزیرۀ مرگ اصالً به آقای علم 
خطاب نشده است، بلکه گفته ام آنان که با قوانین قرآن مبارزه 

کنند خداوند آن ها را به جزیرۀ مرگ می فرستد.«
سخنان کوبندۀ او رو به سمت وطن فروشانی دارد که قصدشان 
ضربه زدن به قوانین اسالمی و وارد کردن قوانین غربی به کشور 
اســت؛ افرادی چون اسداهلل علم، نخست وزیر وقت که به عنوان 
حامی رژیم صهیونیستی اســرائیل و قوانین وارداتی از آمریکا 
شناخته شده. شیخ جوان بارها و بارها در سخنرانی هایش به طور 
غیرمستقیم مردم را به تفکر وامی دارد و می گوید: »آقایان تجار! 
برای خدا و امام زمان قدم بردارید، از چه می ترسید؟ همچنین 
طــالب و نوکران فدایی امام زمان! تــا آخرین قطرۀ خون خود 

کوتاهی نکنید.«

فصل سوم: در دمادم برگ ریزان حکومتی
وعظ های انقالبیگرانة او در این سال ها که بیش از پیش ساواک و 
نیروی امنیتی را عصبانی کرده و پایه های حکومتی شاهنشاهی 
را بــار دیگر به لرزه درآورده، برای نیروهای شاهنشــاهی راهی 
جز دســتگیری و اعزام او به تهران باقــی نمی گذارد؛ راهی که 
در گزارش ساواک برای دستگیری او آمده است: »برای تثبیت 
امنیت در استان خراسان اِعمال یک چنین عملی در وضع حاضر، 
نهایت ضرورت را دارد؛ زیرا اظهارات بی پرده مشــارالیه و اینکه 
کوچک ترین عکس العملی نشان داده نشده است، سایر وعاظ را 
جری نموده؛ از طرفی بین مردم شــایع شده است که او بهلول 

دوم می باشد.«
بر اساس همین گزارش های امنیتی ساواک است که نیروهای 
امنیتــی حکومت چند روزی قبــل از ماه مبــارک رمضان و 
درســت در زمانی که محمدرضاشاه پهلوی در طی سفرش به 
قم با استقبال کمی از مردم روبه رو  می شود و علما و حوزه های 
علمیة مبارز و انقالبی را به عنوان »ارتجاع سیاه« معرفی  می کند، 
روحانی جوان و انقالبی خراسانی ها را هم به اتهام »تحریک به 
قیام و آشوب و بلوا« به تهران اعزام و 16 بهمن سال 41 به زندان 

قزل قلعه تحویل می دهند.
هرچند حضورش در زندان تهران و بازجویی های صورت گرفته 
از او به یک ماهی نمی کشــد و در آخر هم ساواک در پرونده او 
می نویسد: »عضویت و فعالیت خود را در احزاب، انکار و اتهامات 
منتسبه را تکذیب نموده«، ولی در بند بودنش در همین ایام نیز 
راه را برای وعظ های روشنگرانه  و مخفی اش نمی بندد و کم کم 
فضای پشت میله ها را هم تبدیل به کانونی برای تبلیغات انقالبی 
می کند، کانونی که برپایی نماز عید فطر بهانه ای برای تشکیلش 
می شــود، بهانه ای که فضای زنــدان را میدان مبارزه می کند و 

ارتباط گیری با زندانیان و روشنگری شان را زمینه ساز آن.
با تمام شدن دوران محکومیتش هنوز چند روزی از آزادی اش 
نمی گــذرد که بار دیگر پیام امام به علمــا و روحانیون، او را به 
میدان جهاد می کشاند؛ پیامی که به دنبال تصویب الیحة اصول 
شش گانة شــاهانه، بار دیگر دربار سلطنتی را در هم می کوبد؛ 
پیامی که موجب می شود امام عید نوروز را به عنوان عزا معرفی 

کرده و آن را به مردم تسلیت بگویند؛ تسلیتی که به دنبال این 
الیحة تصویب شده از سوی حکومت به مردم بوده، الیحه ای که 
ملت را تحمیل به پذیرش آن می کند؛ الیحه ای که بند بندش 
توســط آمریکا دیکته شده و حکومت را به خیال تمدید کردن 
عمر سلطنتی اش در غباری از امید فرو برده، امیدی که این الیحة 
چندگانه آن را در دربار شــاه ایجاد کرده است؛ الیحة شش گانة 
شاهنشاهی یا همان انقالب سفید، انقالبی که شاه را برای رهایی 
از گزند حمالت احتمالی آمریکا به ســاختار سنتی حکومتش، 
مجبور بــه قبول آن می کند. انقالبی کــه لوایح ظاهری اش به 
گونه ای تنظیم شده که مخالفت با بند بند آن، مخالفت با منافع 
مردمی محسوب می شود که همین عاملی برای سخت تر شدن 
کار توسط علما و روحانیون مبارز در آن دوران می شود؛ علمایی 

چون روحانی مبارز خراسانی، شیخ عباس واعظ طبسی.
به دنبال دســتور امام به علمای مبارز برای روشــنگری مردم 
در فروردین ســال 42، شیخ واعظ را در منزل آیت اهلل قمی به 
کرسی سخنرانی می کشاند، منزلی که این روزها در مشهد مرکز 
تصمیم گیری و پناهگاه مردم بی دفاع شده است و راهپیمایی و 
حرکات انقالبی هم در آنجا عملیاتی می شــود، منزلی که برای 
روحانیون مبارز انقالبی هم به شــورای مرکزی تبدیل شــده، 
مرکزی که کرسی های ســخنرانی واعظ خراسانی را تبدیل به 

بلندگویی برای رساندن فرامین امام به گوش مردم می کند.
فرمان جدید امام برای انقالب ســفید هم بار دیگر شیخ عباس 
واعظ طبسی را کرسی نشین این خانه می کند، کرسی وعظی که 
با شنیدن این سخنان شور و شوق جهادی و انقالبی را بار دیگر 
در میــان مردم زنده می کند: »ای مردم! اگر در راه دین بخواهد 
جان من در خطر باشــد، برای من هیچ اشکالی ندارد، طبسی 
کشــتن آسان است. امروز، روز اتمام حجت است... آقایان شاید 
زنده نمانم، شاید فردا نباشم، فعالً به شما عرض می نمایم... چون 
سرنوشت خود را می دانم باید بگویم امروز، روز انقالب روحانیون 
نیست، بلکه همیشه خواهد بود. تا دولت دست از روش جابرانة 
خود برندارد، همین انقالب هســت. من به تمام دســتگاه های 
حاکمه عرض می کنم امروز شما تقلید از آمریکایی ها و خارجی ها 
می کنید، کشور ما مسلمان اســت، مذهب جعفری دارد... این 
اجتماع و این روحانیت بر جای خود قرار نخواهند گرفت؛ حوزۀ 
علمیة مرکز، حوزۀ علمیة قم، حوزۀ علمیة نجف و مجاهدین دین 

با این رویه مخالف هستند.«
هرچند این سخنرانی هم به دستگیری کوتاه مدت او می انجامد، 
ولی نه تنها روحیة مبارزاتی اش را کم  رنگ نمی کند، بلکه صراحت 
لهجه اش با نظام شاهنشــاهی را هم بیشــتر می کند، صراحت 
لهجه ای که در کرسی های سخنرانی اش آن را با صدای بلندتری 
هم می گوید: »من از ســازمان امنیت بــاک ندارم و دو مرتبه هم 
زندانی شده ام و اگر برای مرتبة سوم هم زندانی شوم، نمی ترسم. 
ما با دولت مخالف نیســتیم، فقط حرف ما این است آن هایی که 
کرسی نشین هستند، بایستی از روی احکام قرآن و دستورات دین 

عمل کنند.«
یورش به مدرسة فیضیه در فروردین ماه 42، دستگیری شبانة امام 
در 15 خرداد و واقعة خونینی که از قیام مردمی در همان سال رقم 
می خورد و به دنبال آن دستگیری و تبعید آیت اهلل قمی، بار دیگر 
مبارزات شیخ واعظ را به مبارزات پنهانی تبدیل کرده است؛ هرچند 
روح آزاده اش در این راه توان غل و زنجیر شدن حکومتی را ندارد 
و بارهــا و بارها در وعظ هایش باالی منبر این نکته را هم متذکر 

به دنبال دستور امام 

به علامی مبارز برای 

روشنگری مردم در 

فروردین سال 42، 

شیخ واعظ را در 

منزل آیت الله قمی 

به کرسی سخرنانی 

می کشاند، منزلی که 

این روزها در مشهد 

مرکز تصمیم گیری و 

پناهگاه مردم بی دفاع 

شده است و راهپیامیی 

و حرکات انقالبی 

هم در آنجا عملیاتی 

می شود، منزلی که 

برای روحانیون مبارز 

انقالبی هم به شورای 

مرکزی تبدیل شده 

است، مرکزی که 

کرسی های سخرنانی 

واعظ خراسانی را 

تبدیل به بلندگویی 

برای رساندن فرامین 

امام به گوش مردم 

می کند.
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می شود: »من امروز نمی توانم در منبر حقایق را بگویم، برای اینکه 
از طرف مقامات صالحیت دار جلوگیری می شود و خودم نمی فهمم 

چه بگویم که برای اسالم و مسلمانان نفع داشته باشد.«
ارتجاعی خواندن روحانیت مبارز توســط شــاه که برچســبی 
است برای سرکوب کردن هرچه بیشتر مخالفین رژیم پهلوی، 
صحبت های وعظ گونة روحانی جوان خراسانی را به سمت وسوی 
واحدی پیش می برد، سمت وسویی که دستان پشت پردۀ نظام 
شاهنشاهی را برای مردم روشن تر می کند، نظامی که با مبارزۀ 
مخفی نمی شود رنگ و روی پشت نقابش را به مردم نشان داد. 
شیخ عباس طبسی در سخنرانی های کوبنده اش در این سال ها 
می گوید: »در کشــور ما اشخاص مسلمان و باایمان را ارتجاعی 
می گویند، چون حرف اثر دارد، ماها را ملتزم نموده اند که حرف 
حســابی نگوییم، زیرا می خواهند طبقة روحانیون که راهنمای 

شما هستند را از بین ببرند که به ریاست خود ادامه دهند.«

فصل چهارم: یخ های آب شدۀ استبداد
در ایامی که تشــکل روحانیون مبارز خراسان برای هماهنگی 
بیشتر در مبارزات سامان دهی می شود، بار دیگر سخنرانی های 
کوبندۀ او علیه حکومت شاهنشاهی موجبات دستگیری اش را 
در آذرماه همان سال فراهم می کند، دستگیری که 45 روز بعد 
آن با گزارش ساواک هم این گونه تکمیل می شود: »آقای شیخ 
طبسی اظهار می دارد اکنون رگ های بدنم آتش فشانی دارد، اگر 
یک روزی قدرت پیدا کردم، می دانم چه کنم و چه بگویم؛ فعاًل 

با تضمین دادن مخالفم.«
سخنرانی بعدی اش هم زمان می شــود با آزادی امام خمینی از 

حصر خانگی و بازگشــت دوبارۀ آیت اهلل قمی به مشهد، یعنی 
فروردین ماه 43. سخنرانی که بار دیگر راه روشن مبارزاتی اش را 
برای همگان روشن و بیعت دوبارۀ او با رهبر ملی مشهد، آیت اهلل 

قمی را محکم تر می کند.
در همان فروردین ماه 43 به بهانة دیدار با امام خمینی، روحانی 
مبارز خراسانی را به همراه چند نفر از روحانیون و طالب راهی 
قم می کند؛ دیداری که به سخنرانی چنددقیقه ای واعظ مشهدی 
در محضر امام هم می انجامد، ســخنرانی که امام و اهالی قم را 
تحت تأثیر قرار می دهد و بیعت چندین بارۀ مردم خراسان را به 
رهبری قیام مخابره می کند: »حضرت آیت اهلل خمینی! اینجانب 
شیخ عباس طبسی از طرف آقای قمی و اهالی مشهد مأموریت 
دارم چند جمله ای را به عرض برسانم. حضرت آیت اهلل خمینی! 
اهالی مشهد آمادگی خود را به عرض عالی می رسانند... حضرت 
آیت اهلل خمینی! من از مشهد مقدس آمده ام زانوان شما را ببوسم 

و با شما هماهنگ بشوم.«
خطاب ســخنرانی هایش در آن روز، خطابی دوباره به مردم هم 
دارد، خطابی که شور مبارزاتی را در وجودشان به غلیان می اندازد: 
»آقایان محترم! چقدر تانک و تفنگ به جنگ ابراهیم خلیل اهلل 
آمدند، دیدید آخر مغلوب شدند. آقایان محترم! جریان حضرت 
موسی و فرعون را دارید، جریان زندانی شدن یوسف را هم دارید. 
آقایان محترم! حاال می خواهم چند جمله ای هم دربارۀ رفراندوم 
و دولت دیکتاتوری با شما صحبت کنم. روز 15 خرداد یک بچة 
سیزده ســاله از منزل بیرون می آید، آن از خدا بی خبران تیری 
به دســت بچة سیزده ساله می زنند؛ بچة سیزده ساله را می برند 
دکتر، به بچه می گویند بچه جان چرا امروز بیرون آمده ای، مگر 
نمی دانی امروز از در و دیوار خون می چکد؟ آن 
بچه در جواب دکتر می گوید: آقای دکتر! این 
چه حرفی است می زنی، مگر نمی دانی پیشوا و 
امام ما را گرفته اند. آقایان محترم! ما امیدواریم 
دولت و هیئت حاکمه به اشتباه خود پی ببرند 
و بفهمند که با سرنیزه و گلوله نمی شود ملتی 

را ساکت کرد.«
این ســخنرانی بهانه ای را به دست مأموران 
حکومتی می دهد تا بار دیگر واعظ خراسانی 
را در راه آهن قم دستگیر و راهی زندان کنند. 
بعد از این دستگیری، امام خطاب به ساواک 
می گوید: »شما مهمان من را گرفتید، پس در 

حقیقت خود من را گرفتید.«
بازجویی ها از شیخ واعظ در زندان راه به جایی 
نمی برد تا جایی که ساواک گزارش می دهد: 
»نامبــرده در بازجویی کلیــة اتهامات وارده 
را تکذیب و مدعی اســت که هرگز برخالف 
مصالح کشور سخنی نگفته... او اعتراف نموده 
که اینجانب به پیروی از مراجع تقلید با لوایح 
شش گانه مخالفت و تا پای جان هم ایستادگی 

خواهم نمود.«
آزادی او مشروط بر آنکه از حوزۀ قضایی تهران 
خارج نشــود، او را برای چندمین بار از سوی 
حکومــت ممنوع المنبر می کند. آزادی با قید 
شــرطی که تا مردادماه همان سال به طول 
می انجامد. هرچند ممنوع المنبر شــدن او از 

بعد از پیروزی 

انقالب، فرمان تشکیل 

سپاه پاسداران از 

سوی امام برای 

حفظ دستاوردهای 

انقالب و رسکوبی 

عوامل ضدانقالب 

و توطئه های 

امپریالیسم، 

صهیونیسم و 

ساواکی ها، بار دیگر 

مسئولیتی را در 

بدو تشکیلش در 

مشهد بر عهدۀ شیخ 

خراسانی قرار می دهد؛ 

مسئولیتی که او را در 

لیست بنیان گذاران 

سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی در خراسان 

قرار می دهد.
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سوی حکومت او را در این راه تسلیم نمی کند، بلکه کالس های 
تدریس او را به کرسی های سخنرانی تبدیل می کند؛ کرسی هایی 
که هدفش را تربیت طالب مبارز در این راه قرار می دهد، راهی 
که در نهایت به ترویج تفکرات گم شدۀ روزهای کودکی اش )امام 
خمینی( منتهی می شود، تفکراتی که روحیة طالب را بیش از 
پیش انقالبی تر می کند: »ای طالب محترم! شــما هستید که 
شمشیر بیانتان منطق اســت و بر هر فردی از شما الزم است 
نســبت به وضع و موقعیت خود به دین مقدس اســالم کمک 
کند و با اجانب و شــخصیت هایی که با اَعمال زشت کمرشکن 
می خواهند قوانین واقعی اســالم را از بین ببرند، مبارزه کنید.« 
هرچند دنبال کردن این راه یعنی تربیت طلبة مبارز و انقالبی 
با ممنوع التدریس شــدن او از سوی ســاواک همراه می شود، 
ولی تأســیس مدرسه ای مســتقل برای این منظور در دستور 

فعالیت هایش با آیت اهلل سید علی خامنه ای و همکاری آیت اهلل 
شهید سید محمد حسینی بهشتی قرار می گیرد.

پیــکان صحبت های وعظ گونــه اش فقط رو به ســوی مردم و 
شــاگردان طالبش ندارد، بلکه گاهی تیــر کالمش گریبانگیر 
روحانیون و خواصی می شود که در آن روزگاران مبارزاتی خود 
را به خواب زده اند و از عرصة سیاست جدا کرده اند. در روز 30ام 
بهمن ماه 48 سید حسن ابطحی در منزل آیت اهلل میالنی اظهار 
می کند: »در ماه مبارک رمضان، شیخ عباس طبسی واعظ مرا به 
منزلش احضار نموده و قریب دو ساعت با من صحبت می کرد. 
به من گفت چرا تو ساکتی و حرفی نمی زنی و مبارزه نمی کنی 
و اگر همین طور ساکت باشی ما مجبوریم تو را بکوبیم، در نتیجه 
کسی با تو نماز نخواهد خواند. طبسی قریب به دو ساعت از این 

حرف ها می زد که حاصلش تهدید من بود. من هم در پاسخ وی 
گفتم من از اول هم کاری به این کارها نداشته ام و مانند شماها 
حرارتــی به خرج نداده و حاال هم کاری ندارم، حتی با کارهای 
برادرزنم سید عبدالکریم هاشمی نژاد موافق نیستم... من وظیفة 
شــرعی خودم هست که نماز بخوانم، منبر بروم، جلسة بحث و 
انتقاد دینی داشته باشم، چند نفر جوان را هدایت کنم و کار شما 
و اعمال شما مورد قبول و پسند نیست و من با شما و هاشمی نژاد 

هیچ گاه هم صدا نمی شوم.«
در زمان تبعید امام به ترکیه و نجف، نقش حمایت های آشکارانة 
او از رهبری مبارزات بار دیگر نیز موجبات دستگیری چندبارۀ او 
را فراهم می کند، به ویژه آنکه در سخنرانی های عمومی اش بارها و 
بارها امام را به عنوان مرجعیت شیعی معرفی می کند: »من مقلد 
آیت اهلل خمینی هستم و هرکس از من سؤال می کند، می گویم 
باید از آقای خمینی تقلید کند و از کتاب 
تحریرالوسیلة آقای خمینی بهره ببرید 
که واقعاً عالیســت.« 15 خردادماه 43 
به دنبال ســالگرد قیام خونین مردمی 
در ســال 42، مراســمی در شهرهای 
مختلف چون مشــهد برگزار می شود، 
مراسمی که به بازداشت شیخ طبسی 
 هم منتهی می شود. در جریان همین 
زندانی  شدن های چندباره اش است که 
نامه های پنهانی  به همسرش در زندان 
و دستورالعمل های ابالغی او به مبارزان، 
آشکار و رهبری جریان مبارزاتی بیرون 
از زندان توســط او متوقف می شــود. 
نامه های پنهانی کــه در گزارش های 
ســاواک هم به آن اشــاره می شــود: 
»برابر اعالم افسرنگهبان زندان مشهد، 
ســاعت 14 روز نوزدهم شــهریورماه، 
زندانی ضدامنیتی، عباس واعظ طبسی 
هنگام مالقات با همسرش به نام زهرا 
عرفانیان، فرزنــد محمد، دو برگ نامه 
داخل لباس هایش پنهان ]کرده[ که در 
نامة مزبور مطلبی از تبعیدگاه طالقانی، 
شایع کردن درد کمر در بین دوستان 
به احتمــال عدم ترخیص بعد از اتمام 
دورۀ محکومیت، تماس با محامی امام 
جماعت مسجد حاج فرهاد در مشهد به 
منظور پرداخت ماهیانه 600 تومان به خانوادۀ عبادی زندانی 

ضدامنیتی نوشته شده بود.«
هرچه سال های مبارزاتی به 57 نزدیک تر می شود، فریاد »مرگ 
بر شــاه« مردم هم بیشتر به روســتاها و اطراف شهر می رسد، 
فریادی که پایه های حکومت را بــه لرزه می اندازد، فریادی که 
می تواند با دســتگیری و زندانی شــدن رهبران مبارز توســط 
ساواک یک صداتر هم بشود و رؤیاهای چندین سالة شاهنشاهی 
را یک شــبه بر باد دهد؛ همین عامل قرار بازداشت ها را به قرار 
التزام عدم خروج از حوزۀ قضایی خراسان تبدیل می کند، قراری 
که گزارش های ساواک دلیلش را جلوگیری از اعتصاب مردمی 
می داند: »با هم بستگی و فعالیتی که واعظ طبسی و هاشمی نژاد 
با سایر روحانیون و طبقة دانشگاهی و آیات عظام و کسبه دارند، 
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یار دیرین انقالب و 

رهربی در این دوران 

پرفرازونشیب همواره 

مدار فرمانربی اش را 

بر گرد فرامین رهربی 

تنظیم می کند و سایه 

به سایۀ انقالب برای 

حفظ آن می کوشد، 

مداری که حتی در 

دوران سخت و 

طاقت فرسای تاریخی 

هم از حرکت باز 

منی ایستد، حتی در 

دوران هشت سالۀ 

جنگ تحمیلی. در 

دوران جنگ تحمیلی، 

حامیت از رزمندگان 

اسالم و رشکت در 

جبهه های نربد و 

بازسازی شهر جنگ زده 

هویزه جزو هزاران 

اقداماتی قرار می گیرد 

که عنوان »پیشنهاد 

مرست بخش« را از 

سوی امام به خود 

می گیرد.

چنانچــه دو نفر مزبور دســتگیر گردند، 
به طورقطع دســتجات زیادی در مشهد 
اجتماع و اعتصاباتــی رخ خواهد داد که 
مقامات مجبور می شــوند آنان را آزاد و به 

خواسته های مخالفین تن دردهند.«
شــعارهای »مرگ بر شــاه« و »این شاه 
آمریکایی اعدام باید گردد« در آذرماه 57 
بود که به دستور امام جای پایش را در میان 
تظاهرات مردمی باز می کند؛ تظاهراتی که 
مردانش مجسمة شاه را از وسط میدان به 
زمین می کوبند و بچه هایش عکس امام را 
در پشت شیشــة ماشین ها می  چسبانند. 
هم بســتگی خراســانی ها کم کم فضای 
امنیتــی و انتظامی شــهر را از حکومت 

می گیــرد و آن را از آن خــود می کند، به نحوی که گزارشــات 
ســاواک خراسان هم بویی از عقب نشینی هایشــان در شهر را 
گرفته، گزارش هایی که مخابراتشان به تهران از پشت پردۀ آن 
می گوید: »با همکاری اصناف، بازاریان، فرهنگیان و دانشگاهیان و 
روحانیون، دادگاهی به نام دادگاه ملی در شهر مشهد تشکیل که 
ریاست آن را شیخ طبسی به عهده دارد. نحوۀ کار بدین ترتیب 
اســت که در گوشه و کنار شهر تعدادی از جوانان کم سن وسال 
که روی بازوی آن ها عالمت مأمور انتظامات اســت، در پوشش 
برقراری نظم و ترافیک، شمارۀ اتومبیل هایی به آنان داده شده 
تا ضمن چک کردن اتومبیل ها چنانچه به یکی از این شماره ها 
برخورد کردند سوت می زنند، سپس تعداد 4 الی 5 نفر چریک 
انتظامی هستند، اتومبیل و سرنشین مربوطه را دستگیر و ظاهراً 

به دادگاه هدایت می نمایند.«
روز تاسوعای همین ســال اجتماع مردمی رنگ و بوی دیگری 
بــه خود می گیرد؛ اجتماع بــزرگ در اطراف حرم ثامن الحجج 
علی ابن موسی الرضا، اجتماعی که مردمش بار دیگر پیوندشان را 
با ولی  و رهبرشان محکم تر می کنند؛ اجتماعی که خواندن خطابة 
ده ماده ای اش با عباس واعظ طبسی می شود و خطبه خوانی اش 
با یار مبارزاتی و هم پیمان شدۀ او، خطبه خوانی مهمی که شیخ 
واعظ دربارۀ آن به مردم می گوید: »بروید حرم را اشــغال کنید. 
قرار اســت امشــب خطبه به نام خطبة خمینی خوانده شود؛ 
لذا قرار اســت امشب سید علی خامنه ای به نام خمینی خطبه 
بخواند.« خطبــه ای که چراغ راه مردمی می شــود و پایه های 
حکومتی را در هم می کوبد، خطبه ای که هم بستگی مردمی را 
بار دیگر بر پایه های مستحکم تری استوار می سازد، پایه هایی که 
سنگ بنایش را در این سال ها روحانیون و طالب مبارزی چون 
آیت اهلل عباس واعظ طبسی به خوبی قرار دادند؛ سنگ بنایی که 
در ســال 57 با نوای اهلل اکبر مردمی و با شــعار »خمینی آمِد« 
انقالبیون محکم تر هم می شد، نوایی که هم صدایی با رهبری بود 

و پیروزی، پیروزی حق علیه باطل.

فصل پنجم: پایانی برای آغاز یک بهار
ســرود مردمی »خمینی ای امام« طنینش را در کل کشــور 
می اندازد کــه خبر پیروزی انقــالب در 22 بهمن ماه 57 کاخ 
سلطنتی شاهنشاهی را برای همیشه ویران و امنیت سایة خود را 
بر سر مردم شهر پهن می کند؛ امنیتی که دست پرورده مردمی 
اســت که بی چون وچرا گوش به فرمان رهبر مبارزاتی خود، راه 

را برای رســیدن به اهداف خود همــوار کردند؛ راهی که چراغ 
راهش را علمایی چون آیت اهلل عباس واعظی طبسی روشن نگاه 

داشتند.
یک روز بعد از پیروزی انقالب که موجودیت مرکز ستاد انتظامی 
انقالب امام در مسجد کرامت به مسئولیت آیت اهلل واعظ طبسی 
در رادیو مشهد اعالم می شــود، اولین کرسی سخنرانی اش در 
صحن خمینی هــم برپا می گردد؛ ســخنرانی ای که با حضور 
50 هزار نفر مردم مشــهد، شور و شوق انقالبی تری هم به خود 
می گیرد. مراسم این روز با حضور چشمگیر بانوان مشهدی پیام 
بزرگ تــری را هم مخابره می کند، پیامــی که با تذکرات واعظ 
خراسانی هم نواتر هم می شــود، پیامی که همة اموال و امالک 
و حقوق دولتی را از آن  همة ملت ایران می داند. تذکرات استاد 
طبسی در این روز که بیشتر جنبة حفاظتی از انقالب اسالمی 
را دارد، رو به ســوی همة ایرانیان دارد: »در این موقع حســاس 
هیچ کس حق تجاوز به کســی را نــدارد و از هرگونه اخالل و 
آتش سوزی مخصوصاً به ساختمان های دولتی که امروز متعلق 

به ملت است به شدت جلوگیری می شود.«
سه روزی از پیروزی انقالب می گذرد که آیت اهلل واعظ طبسی به 
حکم امام، سرپرست آستان قدس رضوی می شود، حکمی که در 
فروردین 59 از سوی امام به حکم تولیت تبدیل می شود، حکمی 
که شیخ خراسانی را سرپرست 37 سالة آستان رضوی می کند: 
»بسم اهلل الرحمن الرحیم. خدمت جناب مستطاب حجت االسالم 
آقای آقا شیخ عباس واعظ طبسی دامت افاضاته. پس از اهدای 
ســالم و تحیت تا تعیین تولیت برای آســتان مقدس حضرت 
ثامن االئمه صلوات اهلل و ســالمه علیه و علــی آبائه الطاهرین، 
جنابعالی برای سرپرســتی آن آستان مقدس منصوب هستید. 
الزم است با کمال جدیت و به طور دقیق، حفاظت از متعلقات 
آنجــا خصوصاً کتابخانه و خزینــه و محتویات ضریح مقدس و 
موقوفات و سایر آنچه مربوط است به آن آستان مقدس بفرمایید 
و از حیف ومیل و ضیاع اموال جلوگیری نمایید. حضرات خدام 
محترم با جنابعالی در این امر الزم تشریک مساعی خواهند نمود. 
والســالم علیکم و رحمت اهلل. 16 ربیع االول 99/ 25 بهمن 57. 
روح اهلل الموسوی الخمینی.« این حکم بعد از رحلت امام توسط 

رهبر معظم انقالب تأیید و تمدید می شود.
 بعد از پیروزی انقالب، فرمان تشکیل سپاه پاسداران از سوی امام 
برای حفظ دستاوردهای انقالب و سرکوبی عوامل ضدانقالب و 
توطئه های امپریالیســم، صهیونیســم و ســاواکی ها، بار دیگر 
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مسئولیتی را در بدو تشکیلش در مشهد بر عهدۀ شیخ خراسانی 
قرار می دهد؛ مســئولیتی که او را در لیست بنیان گذاران سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی در خراسان قرار می دهد.
29 بهمن ماه 61، سوءقصد به جان آیت اهلل واعظ طبسی به تیتر 
یک روزنامه ها و رسانه های داخلی تبدیل می شود؛ موضوعی که 
نقش سپاه پاسداران مشهد را برای مردم بیش از پیش روشن تر 
هم می کند. ترور شیخ خراســانی که توسط دو تن از اعضای 
گروهک منافقین در فاصلة دو خطبة نماز جمعة مشــهد را با 
هوشیاری ســپاه خنثی می کند، پیامی را هم از سوی امام به 
آیت اهلل واعظ طبسی به دنبال دارد؛ پیامی که از خرسندی امام 
دربارۀ شکســت عملیات ترور یار دیرینه انقالب خبر می دهد: 
»بسمه تعالی. مشهد مقدس. جناب حجت االسالم آقای طبسی، 

تولیت محترم آستان قدس رضوی دامت افاضاته. خداوند تعالی 
را شکر که توطئة جنایتکارانة منحرفان از اسالم دربارۀ جنابعالی 
خنثی شد؛ و خداوند را سپاس که هر روز این جنایتکاران ورق 
سیاهی بر اوراق جنایت خود می افزایند؛ و اکنون که به خواست 
خدای تعالی دستشان از هر جا کوتاه و هر گروهی از آنان گروه 
دیگر را لعن می کند و از رســیدن بــه آنچه در خیال خود به 
آرزوی آن بوده اند مأیوس شده  اند، چاره ای جز خرابکاری برای 
اظهار وجود ندارند که آن هم برایشان جز رسوایی در پی ندارد. 
از خداوند تعالی سالمت و سعادت جنابعالی و سایر متعهدان به 
اسالم و خدمتگزاران به جمهوری اسالمی را خواستارم. والسالم 
علیکم و رحمت اهلل. 30 بهمن 61. روح اهلل  الموسوی الخمینی.«

یار دیرین انقالب و رهبری در این دوران پرفرازونشیب همواره 
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مدار فرمانبری اش را بر گــرد فرامین رهبری تنظیم می کند 
و سایه به ســایة انقالب برای حفظ آن می کوشد؛ مداری که 
حتی در دوران ســخت و طاقت فرسای تاریخی هم از حرکت 
باز نمی ایستد، حتی در دوران هشت سالة جنگ تحمیلی. در 
دوران جنگ تحمیلی، حمایت از رزمندگان اسالم و شرکت در 
جبهه های نبرد و بازســازی شهر جنگ زدۀ هویزه جزو هزاران 
اقداماتی قرار می گیرد که عنوان »پیشنهاد مسرت بخش« را از 

سوی امام به خود می گیرد.
 اعتقــادات راســخ و ثابت گونه اش در زمینه های سیاســی و 
فرهنگی او را به عضویت در دوره های مختلف مجلس خبرگان 
رهبری و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام درمی آورد؛ 
اعتقاداتــی که تا قبل از فوت امــام او را گوش به فرمان رهبر 

نهضت آیت اهلل سید روح اهلل الموسوی الخمینی می کرد و بعد 
از آن گوش به فرمان یار دیرینة انقالبی اش آیت اهلل سید علی 
خامنه ای؛ اعتقاداتی که فرهنگش بــه او می گوید: »برنامه ها 
و سیاســت گذاری های آســتان قدس همواره باید منسجم و 
هماهنگ با سیســتم های نظام و ملهم از افکار و اندیشه ها و 
نظرات امام و رهبری باشــد« و سیاستش هم می گوید: »اگر 
واقعاً بخواهیم در مسائل سیاسی رعایت تقوا را بکنیم، سیاست 
امام و سیاست رهبری سیاست ماســت. باید خود را در برابر 
ملتی بزرگ، انقالبی قوی و نظامی استوار و مستحکم در برابر 

شعارهای اصولی انقالب خودمان ملتزم و متعهد بدانیم.«
بر پایة همین اعتقادات راستینش هست که نقش او در جریان 
روشــنگری مردم در فتنة 88 پررنگ  می شود، نقشی که از 
همان سال های جوانی  آن را بر عهده داشته است، نقشی که 
میراث به جاماندۀ پدری آن را برایش شفاف می کند؛ میراثی 
که با شــنیدن حرف های انقالبی امام بار دیگر در دفترچة 
خاطرات ذهنــش ورق می خورد. در همان جریانات 88 بود 
که واعظ خراسانی در کرسی سخنرانی هایش می گوید: »... 
در زمان فتنه 88 مقام معظم رهبــری فرمودند که انتظار 
می رود روحانیت و عالمان دینی، مردم را در جریان اتفاقات 
قرار دهند و شــرایط را برای آن ها تبیین کنند. ما هم چون 
نظر مقام معظم رهبری را می دانســتیم باصراحت و به دور 
از هرگونه انگیزۀ سیاســی مطالبی را عرض کردیم... 9 دی 
روز بصیرت و میثاق با والیت اســت. در ســال 88 کسانی 
که از جریان فتنه تبعیت کردند و خرســند و امیدوار بودند 
کــه در آینده ای نه چندان دور قدرت را به دســت خواهند 
گرفت و به دنبال کسب قدرت آنچه باید بشود، خواهد شد، 
کسانی بودند که همیشه نشــان می دادند در راه امام )ره( و 
رهبری اند و مایل بودند مردم نیز آن ها را با همین خصوصیات 
بشناسند...« وجود پرتالش آیت اهلل واعظ طبسی در مشهد 
مقدس به عنوان نمایندۀ ولی  فقیه و تولیت آســتان قدس 
رضوی در طول 3 دهة گذشته، منشأ خدمات و آثار فراوانی 
بوده است: بازسازی تمام عیار حرم مطهر و اطراف آن، توسعة 
روضة منوره، احداث صحن جمهوری اسالمی، صحن جامع، 
صحن قدس و رواق های دارالوالیه، دارالهدایه، دارالمرحمه، 
ســاختمان جدید کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد و دانشگاه 
امام رضا )علیه السالم( و احداث زیرگذر اطراف حرم، بخشی 
از آن است. در کنار همة این ها ریاست حوزۀ علمیة خراسان 
از دیگر مناصبی است که در کارنامة کاری اش به ثبت رسیده 
اســت. تغییرات ســاختاری، نرم افزاری، رفاهی-معیشتی و 
سخت افزاری که در حوزه های علمیة خراسان و طالب علوم 
انسانی این استان ایجاد کرده، یادآور سال ها خدماتی است 

که واعظ خراسانی در این شهر داشته است.
و در آخر، اســفندماه 94 در چهارمین جمعة ماهش، خبری 
در رســانه های داخلی و خارجی منتشــر می شود، خبری که 
خراسانی های انقالبی را ســیاه پوش می کند: »آیت اهلل عباس 
واعظ طبســی، یار دیرین امام و رهبری که از هفتم اسفندماه 
به دلیل مشکالت تنفسی در بیمارستان امام رضا )علیه السالم( 
مشهد بستری شده بود، با وخیم تر شدن حال عمومی پس از 
چند بار CPR که از ساعت 22 شب گذشته انجام گرفته بود، 
امروز صبح حوالی 2 بامداد به ملکوت اعلی پیوست. روحش شاد 

و یادش ادامة راهمان باد. پایان خبر.«
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گفت وگو با آیت اهلل محمد یزدی

فقط از رهبری تبعیت می کرد
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با توجه به مبارزات پردامنۀ مرحوم آیت اهلل واعظ 
طبســی با رژیم طاغوت، این مبارزات در تهییج و 
همراه کردن مردم مشــهد مقدس با جریــان انقالب و 

زمینه سازی های مبارزاتی ایشان چه تأثیری داشت؟
مشهد مقدس از شهرهای خاص و دارای امتیاز فوق العاده است 
و معموالً اشخاص مقیدند سالی یک بار را به حرم مطهر رضوی 
مشرف شوند. من هم کم وبیش در چنین وضعیتی بودم و تالش 
می کردم ســالی یک بار را مشرف شوم. قبل از پیروزی انقالب 
و در اوایلــی که امام راحل کار نهضت را شــروع کردند و هنوز 
مراحــل تبعید و زندان برای هیچ یک از ما پیش نیامده بود، در 
سفری به مشــهد مقدس از طالب و روحانیون دربارۀ وزنه های 
سیاسی انقالبی شهر پرسیدم که دو نفر را به من معرفی کردند: 
یکی آیت اهلل خامنه ای که امروز مقام عظمای والیت و رهبری را 
عهده دار هستند و دیگری مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی. اگرچه 
من هیچ ســابقة آشنایی با ایشان نداشتم، اما همین که گفتند 
آن مرحــوم با جریان انقالب و امام خمینی )ره( همراه اســت، 
پرسان پرسان منزلشان را پیدا کردم و به آنجا رفتم. منزل ایشان 
بسیار کوچک و معمولی و شرایط زندگی شان آخوندی و طلبگی 
و ساده بود. چند دقیقه ای نشســتم و خودم را معرفی کردم و 
گفتم از قم آمده ام و درس امام )ره( می روم، ایشــان هم اظهار 
لطف کرد و این نقطة آشنایی ما بود. من متوجه روحیة انقالبی 
و خلوص در آن مرحوم شدم و دریافتم که دنبال مسائل دنیوی 
نیست. برای آشنایی با مقام معظم رهبری هم به مسجدی که 
ایشان منبر داشــتند و بسیار هم استقبال می شد، رفتم و پای 
منبرشان نشســتم و بحث های ایشــان را انقالبی یافتم، البته 
نتوانســتم با ایشان در مشهد تماس نزدیکی بگیریم. ارتباطات 
این چنینی به طور طبیعی بین افراد عالقه مند برقرار بود و اگر 
مشــهد می رفتیم مقید بودم چند نفر را ببینم، ازجمله مرحوم 
آیت اهلل واعظ طبسی و آیت اهلل مروارید که از علمای مبرز مشهد 
بودند و یکی دیگر از زهاد و عباد مشهد مقدس که اکنون نامش 
را به یاد ندارم. منــزل آیت اهلل مروارید در کوچه پس کوچه های 
شهر بود و ایشان به دلیل وضعیت طلبگی و سؤال و جواب ها به 
من اظهار محبت داشت و این سبب رابطه ای شد که تا امروز هم 

بین من با آقازادۀ ایشان کمابیش وجود دارد.
بعد از پیشــامد وضعیت زندان و تبعید بــرای اعضای جامعة 
مدرســین، من دیگر ارتباط مســتقیم با آیت اهلل واعظ طبسی 
نداشتم تا پس از پیروزی انقالب و راه اندازی تشکیالت اسالمی 
که امام خمینی )ره( مقید بودند هرچه زودتر شــکل قانونی به 

خود بگیرد؛ و نیز تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی که من 
هم عضو آن بودم و دو منتخب استان خراسان هم در آن حضور 

داشتند.
بعد از پیروی انقالب و انتصاب آن مرحوم به تولیت آستان قدس 
رضوی هرگاه من به مشهد مشرف می شدم، مهمان آیت اهلل واعظ 
طبسی بودم و ایشــان اجازه نمی داد من جای دیگری بروم؛ یا 
در باغ مصطفی خانی یا خانه های ســازمانی ما را اسکان می داد 
و هرچه من اصرار می کردم، ایشــان به دیدار من می آمد. اصاًل 
هرگاه به مشــهد مشرف می شــدم اولین کسی که به دیدار ما 

می آمد آن مرحوم بود.
مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی قبل از پیروزی انقالب اسالمی به 
دلیل روحیة انقالبی، رفتن به منابر خاص و اظهار عالقه به امام 
خمینی )ره( و اینکه از انقالبیون اســتان بود، محبوبیت خاصی 
داشــت؛ اما بعد از تولیت آســتان قدس رضوی، عالوه بر ابعاد 
علمی، اخالقی و طلبگی، ایشــان مدیریت شایسته ای از خود 
نشان داد و روزبه روز موفقیت ایشان در ادارۀ بخش های مختلف 

آستان خود را نشان می داد.
در اوایل مســئولیت تولیت آســتان، من دو نفر را برای تصدی 
معاونت به ایشان معرفی کردم که یکی از آن ها بااینکه قمی بود، 
رفت و دیگر از اهالی مشهد شد و با اظهار محبت آیت اهلل واعظ 

طبسی، کارایی اش را نشان داد.
مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی نه از نظر وزانت علمی )که متوسط 
بود(، اما از نظر مدیریت و اخالق و ارتباط با اشــخاص مختلف، 
کم کم جایگاه برجسته ای یافت. در زمان امام خمینی )ره( مورد 

عالقة ایشان بود و در زمان مقام معظم رهبری هم بیشتر.
من در هر بار تشــرف به مشهد، مهمان امام رضا )علیه السالم( 
می شــدم و در یکی از مکان های منتســب به حضرت و تحت 

نظارت آن مرحوم ساکن می شدم.

 سبک زندگی اجتماعی، سیاسی و مدیریتی آیت اهلل 
واعظ طبسی چه ویژگی هایی دارد که بتوان آن ها را 
به مدیران کنونی جامعه به عنوان الگو و راهنمای راه معرفی 

کرد؟
ایشان در برخورد با جناح های مختلف سیاسی بسیار عاقل بود؛ 
درحالی که متأســفانه پس از پیروزی انقالب، انقالب از جهات 
مختلف حتی در نزدیکان، دوستان و شاگردان امام )ره( مبتال به 
این درگیری های سیاسی شد، اما من در حد خودم این احساس 
را داشتم که ایشان هرگز تندروی و جهت گیری خاصی نداشت 

آمنه مستقیمی

خبرنگار

اینکه انقالب اسالمی به رهربی امام خمینی )ره( و بدون پشتوانه های معمول جهانی یک تنه مقابل استبداد داخلی و 

استعامر خارجی ایستاد، بعد از امداد و خواست الهی، دل گرم به حضور چهره های مخلص و ایثارگری بود که سختی 

زندان، تبعید و شکنجه را بر جان خریدند اما تا پای جان بر عهد و پیامن با خدا و امام ایستادند؛ و نه فقط در حیات 

رژیم طاغوت، بلکه در حین و بعد از پیروزی انقالب نیز همچنان بر بیعت خویش باقی مانده و تا واپسین لحظات عمر 

دست از خدمت به انقالب و نظام نکشیدند.

مرحوم آیت الله عباس واعظ طبسی ازجمله شخصیت های بنام و خدوم انقالب اسالمی است که بنا بر اذعان دوست و 

دشمن دمی از انقالبیگری دست برنداشت و در سمت تولیت آستان قدس رضوی، پرچم خدمت به اسالم و انقالب را 

برافراشته نگاه داشت.

ازاین رو، در گفت وگویی با آیت الله محمد یزدی، رئیس سابق مجلس خربگان رهربی، عضو شورای نگهبان، دبیر 

جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم و دبیر شورای عالی حوزه های علمیه، فرازی از کتاب زندگانی آن روحانی نستوه و 

سالک الی الله را به بحث و بررسی گذاشته ایم که از نظرتان می گذرد:

ایشان در برخورد 

با جناح های مختلف 

سیاسی بسیار عاقل 

بود، درحالی که 

متأسفانه پس از 

پیروزی انقالب، انقالب 

از جهات مختلف 

حتی در نزدیکان، 

دوستان و شاگردان 

امام )ره( مبتال به این 

درگیری های سیاسی 

شد؛ اما من در حد 

خودم این احساس را 

داشتم که ایشان هرگز 

تندروی و جهت گیری 

خاصی نداشت و سعی 

می کرد همۀ مرتبطین 

به انقالب و امام را 

داشته باشد
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آیت الله واعظ طبسی در کنار رسدار شهید باقری در سال های دفاع مقدس

و سعی می کرد همة مرتبطین به انقالب و امام را داشته باشد.
بسیاری می دانند من با مرحوم آقای هاشمی اختالف نظر داشتم، 
درحالی که در دو دورۀ مجلس خبرگان رهبری ایشان رئیس و من 
نایب رئیس بودم و به یکدیگر نزدیک بودیم، اما اختالف نظرهایی 
هم داشتیم. در سفری می خواستم بدانم در این اختالف نظرهای 
من و آقای هاشمی چه برخوردی دارند، لذا وقتی آن مرحوم در 
کتابخانة یکی از خانه های ســازمانی آستان قدس به دیدار من 
آمد، درخواست مالقات و صحبت خصوصی کردم و برخی مسائل 
الزم را برای آن مرحوم گفتم. می دانستم ارتباط ایشان با مرحوم 
هاشمی ارتباط دوستانه ای است؛ بااینکه اختالف سلیقه هایی با 
مرحوم هاشمی داشتم، اما با هردوی ما ارتباط کامل و دقیق را 
نگاه می داشــت. من در آن جلسة خصوصی درجة عکس العمل 
نشان دادن مقابل این موضع گیری ها و تحمل و تدبیر ایشان را 
به خوبی یافتم؛ چراکه همة حرف من را شنید، اما در آن جلسه 
یک کلمه نه اثباتاً و نه نفیاً بیان نکرد و فقط گفت: من از شــما 

اطالعات زیادی را گرفتم.
این وضعیت ادامه داشــت و هم من و هم مرحوم آقای هاشمی 
در هر بار تشرف به مشهد مقدس مهمان مرحوم آیت اهلل واعظ 
طبسی می شدیم و به هردوی ما محبت می کرد تا اینکه جریان 
شورای عالی حوزه های علمیه در قم پیش آمد و همة حوزه های 
علمیه سراسر کشور زیر نظر آن قرار می گرفت؛ و در دوره ای من 
دبیر آن شــدم و چون حوزۀ علمیه مشهد از نظر درجة اهمیت 
بعد از حوزۀ علمیه قم قرار می گیرد )البته مشهد همیشه وزنة 
سنگین علمی داشته است(، طبعاً می خواستم بدانم آن مرحوم 
در همکاری با شورای عالی و مدیریتی که قم می خواهد نسبت 
به حوزه ها داشــته باشــد چطور عمل می کند. در صحبتی که 
داشــتم آیت اهلل واعظ طبسی گفت: اگرچه حوزۀ علمیه مشهد 
در درجة دوم اهمیت قــرار دارد، اما فکر نمی کنم مقام معظم 
رهبری موافقت کنند که زیر نظر شورای عالی حوزه قرار بگیرد. 
من در پاســخ گفتم: از نظر من حوزۀ مشهد در درجة دوم قرار 

دارد و شــورای عالی چنین برنامه هایی دارد، اما نهایتاً نظر شما 
محترم است.

همة حوزه های علمیة خراســان بزرگ )آن زمان هنوز خراسان 
به 3 اســتان تقسیم نشــده بود( زیر نظر آیت اهلل واعظ طبسی 
و با نظارت ایشــان عمل می کردند. بعد ما متوجه شدیم مقام 
معظم رهبری نیز نظرشان بر فعالیت مستقل حوزۀ علمیة مشهد 
اســت؛ لذا من به آن مرحوم گفتم: حال که این اســتقالل هم 
نظر شما است و هم نظر رهبری، رابطه ای میان مدیریت حوزۀ 
علمیه قم با مدیریت حوزۀ علمیه مشهد برقرار کنید تا هماهنگ 
باشــیم؛ و ایشان تأیید کرد و شخصی را معرفی کرد. از آن پس 
در دورۀ مدیریت بر شورای حوزه، هر سفر که به مشهد می رفتم 
جلسه ای تشکیالتی نیز با آن مدیر و همکارانشان که معموالً در 

باغ مصطفی خانی برگزار می شد، داشتم.
از این ارتباط و هماهنگی در مســائل حوزوی، ایشان مدبرانه و 
عاقالنه برخورد می کرد تا مسائل نمایندگان خبرگان و مجلس 

استان.

 نگاه مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی به مسائل حوزه و 
چالش هایی که بعضاً در آن رخ می داد چگونه بود و 

چگونه مسائل را تدبیر می کرد؟
در حوزۀ خبرگان اختالف نظری پیش آمد؛ منتخب اســتان در 
خبرگان قانون اساسی که از عباد و زهاد بود )و بنا بر وصیتش در 
نقطه ای ناپیدا و خاص دفن شد( یک بار در مجلس خبرگان قانون 
اساسی به من گفت: شما جوانان از این سروصداهای غرب زدگی 
نترسید و حرف هایتان را بزنید ما پشتیبان شماییم. دل گرمی به 
ما می داد و من نمی دانستم با فلسفه، انس و میانة خوبی ندارد؛ 
چراکه من نیز نسبت به فلسفه و حوزۀ مشهد آشنایی نداشتم، 
اما اجماالً می دانستم حوزۀ مشهد خیلی با فلسفه موافق نیست. 
کتابی را از حوزۀ مشــهد خوانده بودم دربارۀ مسائل فلسفی و 

برداشت خاصی از آن کتاب داشتم.

آن مرحوم در عمل 

جز به رهربی چشم 

نداشت و جز از ایشان 

تبعیت منی کرد. در 

برخوردها با همۀ 

اقشار و گروه ها ارتباط 

داشت، چون آستان 

قدس رضوی محل 

آمدوشد همۀ سالیق، 

مسلامنان و جناح ها 

بود
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در یکی از سفرها مرحوم طبسی به من گفت: جلسه ای برای 
چند تن از شهدا برگزار می شود و شما نیز حضور داشته باشید 
و خودش نیز حضور داشت. آن جلسه از نظر حضور چهره های 
روحانی و برگزارکنندۀ جلسه که مرحوم طبسی بود، با حضور 
وزنه های ســنگین همراه شد. وقتی به منبر رفتم، گویی خدا 
به ذهنم جاری کرد و گفتم: »الشهید ینظر بوجه اهلل« و روی 
آن بحث طلبگی با جنبة عرفانی تند ارائه شد. وقتی بحث به 
اتمام رسید، آقای طبسی دستم را گرفت و گفت: آقایان خیلی 
از شما احترام کردند. پرســیدم: یعنی چه؟ چرا؟ گفت: شما 
نمی دانســتی 4-3 تن از این ها با این حرف های شما خیلی 
موافق نیســتند و شما حوزۀ مشــهد را نمی شناسی، اما من 
خوب می شناسم، فقط بدان که خیلی مالحظه ات را کردند و 

احترامت را نگاه داشتند.
این سبب شد زمانی از رهبری در جلسات شب های جمعه که 
محضرشان می رفتم، پرسیدم حوزۀ مشهد با فلسفه چه نسبتی 
دارد؟ ظاهراً میانه خوبی با فلسفه ندارد؟ ایشان فرمودند: این طور 
مشهور شده که میانة خوبی ندارد، اما حوزۀ مشهد سابقه دارد؛ در 
حال حاضر اکثراً موافق نیستند، اما در گذشته وزنه های سنگین 

فلسفی هم داشته است.
اخیراً یکی از طلبه های مشــهد که در مباحثات ما شــرکت 
دارد، کتابی برای من آورد دربارۀ مرحوم حاج میرزا حسین از 
روحانیون مشهد و نقش ایشان. به این نتیجه رسیدم که مؤلف 
کتاب پایه گذار انجمن حجتیه در مشــهد بوده است و مرحوم 
آیت اهلل خزعلی هم از وی تأثر داشــته. به آن طلبه گفتم: این 
کتاب وقت من را بسیار گرفت و حقیقت این است که وی حوزۀ 
مشــهد را عوض کرده؛ چراکه این حوزه در گذشته با عرفان و 
فلسفه میانة خوبی داشت، اما مباحث وی باعث فاصله گرفتن 
این حوزه از فلســفه و تنها تأکید بر اینکه ان شاءاهلل امام زمان 

)عج( می آیند و باید چنین وچنان می بود، کرده است.
بــا توجه به آنکه من از قبل و از روز اول انقالب که بحثشــان 
مطرح بــود به دقت جریان انجمن حجتیه را مطالعه می کردم 
)چون امام رحمت اهلل ابتدا دســتور دادند که به آن ها وجوهات 
داده شــود، اما بعد نهی کردند( متوجه شدم نویسندۀ کتاب 
مذکور بر حوزۀ مشهد تأثیر شگرفی داشته. نه اینکه بگویم حوزۀ 
مشهد امروز انجمن حجتیه است، اما زیربناهای این انجمن در 
آن وجود دارد. ازجمله درایت های مرحوم طبسی این بود که با 
این ها برخورد متعارف و متوسطی انجام داد و این هم نشانه ای 

دیگر در برخورد با حوزه های علمیه بود.

 نوع نگاه و برخورد تولیت فقید آستان قدس رضوی 
به جناح بندی های سیاســی و ارتباط با گروه ها و 

مواجهه با اختالف نظرها چگونه بود؟
تدبیر و برخورد عاقالنة مرحوم طبسی در طول تولیت آستان 
قدس رضوی مقابل اختالف نظرها و حتی جناح بندی ها بسیار 
مدبرانه بــود و طوری برخورد می کرد و عمــل و رفتارش به  
گونه ای بود که هیچ حزب و گروهی نمی توانست بگوید ایشان 
عضو ما است؛ اما در باطن فقط از رهبری تبعیت می کرد و به 
خود من چندین بار گفت: مالک عمل من رهبری اســت. در 
جلسات خبرگان رهبری که رفت وآمد داشت و در جلساتی که 
به محضر رهبری می رفتیم، معموالً کنار هم می نشستیم و بعضاً 

سؤال می پرسیدم و آن مرحوم پاسخ می گفت.

تدبیر و برخورد 

عاقالنۀ مرحوم 

طبسی در طول تولیت 

آستان قدس رضوی 

مقابل اختالف نظرها 

و حتی جناح بندی ها 

بسیار مدبرانه بود و 

طوری برخورد می کرد 

و عمل و رفتارش 

به  گونه ای بود که 

هیچ حزب و گروهی 

منی توانست بگوید 

ایشان عضو ما است؛ 

اما در باطن فقط از 

رهربی تبعیت می کرد 

و به خود من چندین 

بار گفت: مالک عمل 

من رهربی است

از خصایص آن مرحوم این بود که در مدیریت و تولیت آستان 
قدس رضوی، چون این آســتان به  گونه ای اســت که اقشار و 
سالیق مختلف در آن رفت وآمد دارند و شئونشان متفاوت است 
و از طرفی دیدوبازدید با آن ها الزم بود، با همه ارتباط می گرفت، 
اما مدبرانه و معقول؛ روش عملی ایشان همسو با امام خامنه ای 

بود.
 آن مرحوم در عمل جز به رهبری چشم نداشت و جز از ایشان 
تبعیت نمی کرد. در برخوردها با همة اقشــار و گروه ها ارتباط 
داشت، چون آستان قدس رضوی محل آمدوشد همة سالیق، 

مسلمانان و جناح ها بود.

انقالبیگری و مبارزاتی مرحوم آیت اهلل   آیا روحیۀ 
واعظ طبسی در دوران دفاع مقدس و هنگامی که 
سمت تولیت آستان قدس رضوی را عهده دار بود نیز تبلور 

داشته است؟
در دوران هشت سالة دفاع مقدس، مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی 
بیشــترین خدمت را از آستان قدس رضوی به جبهه ها کردند، 
به ویژه پل مخصوصی که توسط لوله و مهندسی خاص ساخته 
شــد و رزمندگان از آن عبور کردند، همة هزینه هایش توسط 
آســتان و به همت آن مرحوم تأمین شــد. خود من هم از آن 
پل که از شاهکارهای مهندسی جنگ بود و در کوتاه ترین نقطه 
علی رغم جریان آب ساخته شد، رد شدم. نهایتاً آنکه ایشان جبهه 
را حمایت می کرد و قبل از پیروزی انقالب از انقالبیون فعال بود 
و بعــد از انقالب هم علی رغم جبهه بندی ها و جناح بندی ها که 
ذاتی هر انقالبی است، مدبرانه برخورد کرد و مدیریت عاقالنه ای 
داشــت؛ و گاهی هم که ما نظری داشــتیم، وضعیت مشهد و 
خراسان را تشریح می کرد و راهکار پیشنهاد می داد و ما هم عمل 
می کردیم. به طورکلی مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی از وزنه های 

سنگین انقالب بود و خدمات بسیاری به انقالب و نظام کرد.

آیت اهلل عباس واعظ طبســی یک ماه پیش از وفات در حاشیۀ دیدار با 
اعضای ســتاد گرامی داشت دهۀ فجر خراســان رضوی از عدم رضایت 
برای انتشار خاطرات مرتبط با خود سخن گفته بودند. ایشان در حاشیه 
ایــن دیــدار گفته بودند: »چــه پیش از انقالب و چه ســال های پس از 
پیروزی انقالب اســالمی و حتــی امروز افراد متعددی از دســتگاه های 
مختلــف اجرایی به بنده مراجعه کردند و از من خواســتند که خاطراتم 
را بازگو کرده و یا اجازۀ انتشــار آن را بدهــم، اما من اجازه ندادم. من 
در پیشــگاه خداوند باصراحت اعالم می کنم راضی نیستم تا زمانی که 
زنده ام کلمــه ای در تعریف و توصیف بنده و همچنین بیان خدماتی که 
اگر توفیق انجام آن ها را داشته ام بر روی کاغذ بیاید و منتشر شود.«

آیت اهلل واعظ طبسی در ادامه تأکید کردند: »ادارۀ اطالعات چندین بار 
در این رابطه درخواســت کرده اند اما من قبول نکرده ام، حتی اسنادی 
را در ارتباط با خاطرات بنده جمع آوری کرده و برای من ارسال کردند که 
تبدیل به کتاب شــود، اما من تأکید کردم به هیچ عنوان رضایت ندارم 
کتابی در خصوص خاطرات بنده و یا با موضوع فعالیت هایی که از سوی 
بنده انجام گرفته، منتشر شود.«

منبع: خبرگزاری رسا، 7 بهمن 1394
)مخالفت آیت اهلل واعظ طبسی با انتشار خاطراتش(
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کت شلوار و عرقچین هم سرشان می کردند. پدر ایشان نیز از 
وعاظ معروف کشور و استان و مبارز در زمان رضاخان بود و اگر 
واعظ به ایشان می گفتند به اعتبار پدرشان بود؛ ازاین رو وقتی 

شناسنامه گرفتند واعظ را هم در شناسنامه آوردند.
آقای واعظ طبســی منبر خوبی داشت، هر جا منبر می رفت 
طلبه ها جمع می شــدند. ایشان با عبا در منبر می نشستند و 
منبر خیلی جالبی داشتند. زمان آیت اهلل بروجردی بود و هنوز 
انقالب شروع نشده بود؛ اما ایشان منبر انقالبی می رفت و خیلی 
نهی از منکر می کرد و عملکرد آســتان قدس در آن زمان را 
زیر سؤال می برد؛ چون مکانی برای سوءاستفادۀ درباری ها بود. 
یک ســال کالنتری آمد و مجلس را تعطیل کرد. در آن زمان 

گفت وگو با آیت اهلل احمد علم الهدی

با اخالص به امام رضا )ع( 
خدمت کرد
تقوای آیت اهلل طبسی مثال زدنی بود

آیت الله سید احمد علم الهدی »منایندۀ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعۀ مشهد« است. او سال 84 با 

حکم مقام رهربی به عنوان امام جمعۀ مشهد منصوب شد و پس از درگذشت آیت الله واعظ طبسی با حکم رهرب 

انقالب، منایندۀ ولی فقیه در خراسان رضوی شد. آیت الله علم الهدی در مجلس خربگان رهربی نیز حضور دارد.

برای گفت وگو به دفرت ایشان در خراسان رضوی دعوت شدیم. قبل از آغاز رسمی گفت وگو گفت: می خواهم در 

مورد مرحوم آیت الله واعظ طبسی نکاتی را بازگو کنم که کمرت گفته شده یا مورد بحث قرار گرفته است.

در پایان گفت وگو هم به این نکته اشاره می کند: »این حرف ها بعد از درگذشت آقای طبسی گفته شد، ایشان به 

رحمت خدا رفته اند و دیگر در بین ما حضور ندارند. اگر من این حرف ها را در زمان حیات ایشان بیان می کردم، 

می گفتند، دارد متلق می کند یا می خواهد موقعیتی پیدا کند؛ اما او هم اکنون به دیار حق شتافته و جایش در 

بهشت و غرق در نعمت خدا است. من برای رضای خدا بر خود الزم دانستم نکاتی پیرامون شخصیت و نحوۀ 

مدیریت ایشان را بازگو کنم.« آنچه می خوانید گفت وگو با منایندۀ ولی فقیه در خراسان رضوی است.

جناب آقای علم الهدی با تشکر از وقتی که به ما 
انجام این گفت وگو به مناســبت سالگرد  برای 
ارتحال آیت اهلل واعظ طبسی اختصاص دادید. اگر موافق 
هستید اولین ســؤال دربارۀ نحوۀ آشنایی شما با تولیت 
فقید آستان قدس رضوی باشــد. بفرمایید چه زمانی با 
ایشان آشنا شدید؟ این آشنایی به قبل یا بعد از انقالب 

برمی گردد؟
آشــنایی بنده از یک نقطة ارادت به آقای واعظ طبسی شروع 
شــد. طلبه ای بودم که جامع مقدمــات می خواندم، 14-15 
ســال داشتم و آیت اهلل طبسی هم در آن زمان جوان و حدود 
26-25 ساله بودند، معمم هم نبودند و یک عبا می انداخت با 
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)طاغوت( منبر ایشان انقالبی بود و بنده که طلبه ای 14-15 
ساله بودم از منبر ایشــان خوشم آمد و مرید منبرشان شده 

بودم. آشنایی من از پامنبری آقای واعظ طبسی شروع شد.
نهضت امام خمینی که شروع شد در ابتدا مرحوم آیت اهلل واعظ 
طبسی، مرحوم هاشمی نژاد محور انقالب در مشهد بودند، مقام 
معظم رهبری نیز به این جمع ملحق شدند و آن ها محور انقالب 
در مشهد شــدند و انقالب با محوریت آنان می گشت؛ حتی در 
جریاناتــی که آقای قمی و مرحوم میالنی دخالت داشــتند باز 
محوریت در اختیار این 3 نفر بود. ما در آن مقطع طلبة جوان و 
سمپات آن ها بودیم و در همان زمان به خاطر نوع بینش انقالبی 
به آقای طبسی ارادت پیدا کردیم و از همان زمان جزو اعالمیه 

پخش کن ها بودیم و به ایشان نزدیک شدیم.

ویژگی های مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی در زمان 
مبارزه با رژیم طاغوت چه بود؟

ایشان اولین کسی بود که از مشهد در زمان نهضت امام بازداشت 
و به زندان قزل قلعه رفتند. خصوصیت دیگر آقای واعظ طبسی 
این بود که در انقالب از اخالص کامل برخوردار بود و به هیچ وجه 
شــخصیت و موقعیت اجتماعی را در انقالبــی بودنش در نظر 
نمی گرفت. ایشــان اخالص فوق العاده ای در انقالب داشــت و 
حقیقتاً معتقد به انقالب و امام بود و برحسب عقیده اش مبارزه 

می کرد.
نکتة دیگر بی باکی ایشان در مبارزه بود. کمتر مثل آقای طبسی 
دیدیم که بی باک با رژیم ستم شــاهی مبــارزه کند؛ صراحت 
فوق العاده ای در مبارزه داشت و هرچه از ایشان برمی آمد انجام 
می داد و در هر قسمتی از انقالب که می توانست فعالیت می کرد 

و خود را در جهت خاصی محدود نکرده بود.

نقش آفرینی آیت اهلل واعظ طبسی در حوزه چگونه 
بود، حوزه ای که قبل از انقالب بود و مرحوم واعظ نیز 

در آن حضور داشت؟
وجود آقای طبسی در حوزه باعث شکل گیری جریانی شده بود، 
ازجمله طلبه های جوانی که اطراف ایشان به عنوان جریان انقالبی 
بودند. علی رغم اینکه در آن زمان حوزه خیلی در عرصة انقالب 
دخالت نداشــت -آن هم به خاطر اینکه در حوزه افرادی بودند 
که انقالب را قبول نداشتند و با امام نبودند- حتی خود مرحوم 
آقای میالنی هم دخالتی در حوزه نداشت و فقط درس می داد. 
ضمن اینکه در آن زمان دربار خیلی قوی بود و آســتان قدس 
هم تشــکیالت قوی و نیرومندی در استخدام دربار و نظام شاه 
بود و مانع بزرگ توســعة انقالب به حساب می آمد و به عبارتی 
باعث تقویت اجتماعی ساواک و دستگاه های حکومتی شده بود. 
آن زمان جنگیدن با شاه در مشهد به آسانی قم و یا استان های 
دیگر نبود. آستان پایگاه ترویجی شاه و به عنوان مانع بزرگ، سد 
راه تمام انقالبیون بود؛ به همین جهت در خراسان مبارزه کردن 
آسان نبود؛ بااین حال هم آقای طبسی و هم مرحوم هاشمی نژاد 

و هم حضرت آقا با همة قدرتشان مبارزه می کردند.
ما از آن زمان با آقای طبسی آشنا شدیم و آنچه برای ما جالب 
بود بی باکی ایشان بود؛ این موضوع ما را به عنوان یک طلبة جوان 

به ایشان عالقه مند کرد.
نکتة دیگر که باید پیرامون آیت اهلل واعظ بگویم تقوای ایشان بود. 
آقای طبسی خیلی باتقوا بود، تقوای عجیبی داشت و به هیچ وجه 

حاضر نمی شد در راه مبارزه عمل خالفی انجام دهد ولو در حد 
مصلحت.

جناب آقای علم الهدی، جنابعالی به اخالص و تقوای 
ایشان و مبارزاتی که در زمان قبل از انقالب انجام 
داده بودند اشاره کردید؛ اما بااین حال شاهد بودیم عده ای 
ایشــان را ترور شــخصیت می کردند و تولیت فقید را به 
تجمل گرایی متهم می کردند. شما ارتباط نزدیکی با ایشان 

داشتید، نحوۀ زندگی مرحوم واعظ را چگونه می دیدید؟
پدربزرگ ایشان مرد ثروتمند و از ســرمایه داران بزرگ استان 
خراســان بودند، برادرخانم های ایشان نیز دارایی ها داشتند؛ اما 
تمام زندگی آقای واعظ طبسی طلبگی و در سطح ساده ای بود. 
ایشــان زندگی زاهدانه ای را در چنین فضایی برای خود ایجاد 
کرده بود. خدا پدرخانم آقای واعظ )مرحوم عزیزیان( را رحمت 

کند، او هم مرد خیلی متدینی بود.
به یاد دارم ما درس فلسفه پیش مرحوم آقای بلخی می خواندیم، 
خانــة او روبه روی خانة آقای عزیزیان بود. صبح ها که می رفتیم 
پشــت در می ایســتادیم تا در را باز کنند، مرحوم عزیزیان هم 
می آمــد بیرون آب  و جارو می کــرد، مرد متواضعی بود و وقتی 

طلبه های جوان را می دید اظهار محبت می کرد.
در زندگی آقای واعظ آنچه قابل توجه بود و متأســفانه در این 
اواخر هم کسی متوجه این خصوصیت نشده بود، زهد آقای واعظ 
بود. بر علیه ایشان سم پاشی و اهانت می کردند و از آقای واعظ 
طبسی چهره ای اهل تجمل ساخته بودند، درحالی که برعکس 
این بودند؛ چراکه آیت اهلل واعظ طبســی زهد عجیبی داشت و 
مرد زاهدی بود؛ اما متأسفانه زهد ایشان در شخصیت اجتماعی 

متبلور نبود و یا کسی در جریان نبود.
جالب اســت بدانید مرحوم آقای طبســی زمینــی در خیابان 
عشرت آباد داشتند، اما قدرتی که برای خود خانه بسازد، نداشت؛ 
و همین آقای عزیزیان به ایشــان کمک کــرد و خانة طلبگی 
ســاخت و تا حدود 10 سال پیش ایشان در همان خانه زندگی 
می کرد. ساختمان را تغییر نداد تا اینکه ساختمان مخروبه شد 
و یــک معماری آمد خانه را از آن حالــت درآورد. درصورتی که 
همســر ایشــان در خانوادۀ مرفه ای بود، اما با وضع آقای واعظ 
طبسی می ساخت. حتی بسیاری از لوازم زندگی ایشان مربوط به 

جهیزیة همسرشان بود.
در طول این مدت از آســتان قدس هم برداشــتی نکرد. آقای 
رئیسی هم اکنون از حق تولیت برداشت نمی کند و آقای سعیدی 
هم که در قم متولی شده اند حق تولیت برداشت نمی کند. تقوای 
ایشان در زمانی که من طلبة جوان بودم و زمانی که امام جمعة 
مشــهد شــدم هیچ تغییری نکرد و به هیچ وجه موقعیت های 
اجتماعی باعث نشده بود تقوای ایشان ضربه بخورد، ایشان تقوای 

خود را حفظ کرد.

حاج آقا اگر موافق هستید وارد بحث نحوۀ خدمات و 
فعالیت های مرحوم آیت اهلل واعظ در آستان قدس 
رضوی شویم. به نظر شما مهم ترین خدمت آیت اهلل واعظ در 

جایگاه تولیت چه بود؟
مســئلة آستان قدس مسئله ای است که هنوز همه با شناختی 
که از فعالیت های مرحوم واعظ طبسی دارند عمق قضیه را درک 
نکرده ایم. باید بدانیم ایشان آستان قدس را چگونه تحویل گرفت 

آقای رئیسی برحسب 

دستوری که آقا صادر 

کردند جهت را تغییر 

دادند. دوران آقای 

واعظ طبسی جهت، 

توسعۀ آستان بود؛ اما 

آقا جهت کار را عوض 

کردند و آقای رئیسی 

هم سفت وسخت 

بر روی تغییر جهت 

ایستاده و کار می کند
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و در لحظة فوت ایشــان در چه وضعیتی قرار داشت. نباید فقط 
بگوییم صحن و حرم ســاخته شده، بلکه باید بدانیم ایشان چه 

چیزی را تحویل گرفت و چه تحویل داد، این مهم است.
آقای طبسی وقتی حرم را تحویل گرفت 2 هکتار یا بیشتر )دقیق 
نمی دانم( زمین داشــت، آنچه بود یک حرم، 2 رواق و 2 صحن 
بود؛ یکی از صحن ها همین صحن انقالب بود، سنگ های صحن 
انقالب سفید بود، اما وقتی شما آن را نگاه می کردید سنگ های 
ســیاهی بود، کثیفی در ســنگ ها رنــگ آن را برگردانده بود، 
به طوری که با جارو هم تمیز نمی شد؛ صحن ها چنین وضعیتی 
داشتند. میان سنگ های روضة منوره هم سیمان دیده می شد، 
رواق ها هم وضع ناجوری داشــت، گوشــة رواق ها گردوخاک 
انباشــته شده بود و هیچ کس تمیز نمی کرد. آستان قدس روی 

هم 3 سرویس بهداشتی با فضای کوچکی داشت.
وضعیت مسجد گوهرشاد هم مناسب نبود؛ در زمستان گلیم های 
یزدی می انداختند که وقتی پا را روی آن می گذاشتید انگار روی 
یخچال پا گذاشته بودید، خیلی سرد بود. در تابستان هم انواع 
حشرات آنجا بودند. بخاری هایی هم که بود داخل آن زغال سنگ 
می گذاشتند و دور آن معتادها جمع می شدند. می خواهم بگویم 
آســتان چه وضعیتی داشت و مرحوم آیت اهلل واعظ با مدیریت 

خود چه کرد. این اقدامات همه در زمان آقای واعظ انجام شد.
ایشــان وقتی آســتان قدس را با مقدار زیــادی وام و بدهی به 
بانک ها تحویــل گرفت، درآمدی نبود، منابــع اقتصادی نبود، 
موقوفات هم تقریباً صفر بود، فقط نذورات ضریح بود که چون 
مردم در آن زمان به آســتان قدس بدبین بودند -پول های آنجا 
هزینة دربار می شد- مبلغی داخل ضریح نمی انداخت؛ ازاین رو 
نذوراتی نداشت. یک بار شهناز پهلوی )دختر شاه( به مشهد آمد، 
آستان قدس از او پذیرایی کرد و از آنجا که در شهر نمی توانستند 
قمارخانه درست کنند برای قمار به بیابان رفت، کارپرداز آستان 
هــم او را همراهی می کرد، قمار زد و مقدار زیادی باخت که به 
پول آن زمان چندین میلیون می شــد؛ کارپرداز آستان پول را 

پرداخت کرد. آستان قدس از چنین وضعیتی برخوردار بود.
کل آســتان قدس به اندازۀ یک ســوم بیمارستان رضوی نبود. 
حقیقتاً مرحوم آیت اهلل واعظ خادم امام رضا )علیه الســالم( بود 
و در محضر امام رضا )علیه الســالم( مقــام دارد. به اعتقاد بنده 
حضرت امام رضا )علیه السالم( از اول شهادت تا اآلن خادمی مثل 
آقای واعظ طبســی نداشت؛ دل سوز آستان قدس بود و خود را 

وقف آستان کرد، اگر وقف نمی کرد این همه کار انجام نمی شد.
بنده یک بار به آقا عرض کردم: به نظر شــما از شهادت حضرت 
رضا )علیه السالم( تا اآلن آستان قدس تولیتی بهتر از آقای واعظ 

طبسی داشته است؟ آقا فرمودند: »نه.«

پس چرا یک عده ایشان را به اشرافیگری متهم 
می کردند؟ چه هدفی را از تخریب این شخصیت 

دنبال می کردند؟
یکی از چهره های سیاسی به مشهد آمده بود و از آقای طبسی 
مقداری پول )10 هزار تومان( خواسته بود. ایشان گفته بودند 
از کجا بدهم، من از آســتان پولی نمی توانم بدهم، مشــکل 
شرعی دارد، خودم هم که پولی ندارم، ایشان به او پولی ندادند. 
این آقا برگشــت تهران و مدعی شد: خراسان شاه پیدا کرده 
اســت. اهانت هایی که به ایشان صورت گرفت از سوی این آقا 
شــروع شــد؛ درصورتی که آقای واعظ طبسی امین امام رضا 

)علیه السالم( بود.
کسانی هم که با ایشان مخالفت می کردند و علیه آقای واعظ 
حرف می زنند غالباً از عناصری بودند که می خواستند از آستان 
قدس سوءاستفاده کنند، اما آیت اهلل واعظ طبسی نمی گذاشت 
و دســت آن ها را رد می کرد؛ ازاین رو دشمن ایشان می شدند. 
بنده گفته بودم دشــمنان ایشان در داخل به مراتب بیشتر از 
بیرون آســتان بودند؛ چراکه آقای واعظ طبســی را مزاحم 
سوءاستفاده های خود می دانستند. ایشان تا وقتی که در قید 
حیات بودند اجازه نمی دادند پولی جابه جا شود. با اخالص به 
امام رضا )علیه السالم( خدمت کرد و با ابتکار و قدرت مدیریت، 
این تحول را در آستان به وجود آورد؛ به همین جهت الگویی 

از مدیریت انقالبی است.

پیش از این برخی القــا می کردند اختالفی بین 
بــا آیت اهلل واعظ  امام جمعه  به عنوان  جنابعالی 
طبسی به عنوان نمایندۀ ولی فقیه ایجاد شده بود. بفرمایید 
در طول دوره ای که به عنوان امام جمعه در مشهد حضور 
داشتید چه رابطه ای با مرحوم آیت اهلل واعظ برقرار کرده 
بودید؟ پس از انتصاب به عنوان نمایندۀ ولی فقیه، حضرت 
آقا چه نکته ای در قبال مرحوم آیت اهلل واعظ به جنابعالی 

گفته بودند؟
حضرت آقا در جریان ســابقة ارادت من بــه آقای واعظ قرار 
داشتند و یکی از انگیزه هایی که آقا داشتند که من به مشهد 
بیایم این بود که به آیت اهلل واعظ طبســی ارادت داشتم. آقا 
هم به من فرموده بودند: آقای طبســی را خوب می شناسید، 
ولی این را بدانید در نظام، ما مثل آقای واعظ طبسی کسی را 
نداریم که مدیریت و تقوای ایشان را با هم داشته باشد )تعبیر 

خود آقا بود(.
ایــن را هم بگویم کــه بین من و ایشــان اختالفی به وجود 
نمی آمد. اینکه گفته می شد بنده با ایشان اختالف داشتم دروغ 
بود، بنده به آقای واعظ طبسی ارادت داشتم؛ البته ممکن بود 
به بعضی بینش های بنده اعتراض کنند یا آن را قبول نداشته 
باشــند، اما اختالف نبود. افرادی سعی می کردند اختالفی به 
وجود بیاید، به طوری که مطالب را به  گونه ای دیگر به ایشــان 
منتقل می کردند، اما این کارها تأثیرگذار نبود و ایشان )آیت اهلل 

واعظ( هم به ارادت من ایمان داشتند.

فعلی  وضعیت  بفرمایید  پایانی  پرسش  به عنوان 
آستان قدس را چگونه ارزیابی می کنید؟

آقای رئیســی برحسب دستوری که آقا صادر کردند جهت را 
تغییر دادند. دوران آقای واعظ طبســی جهت، توسعة آستان 
بــود؛ اما آقا جهــت کار را عوض کردند و آقای رئیســی هم 

سفت وسخت بر روی تغییر جهت ایستاده و کار می کند.

در زندگی آقای واعظ آنچه قابل توجه بود و متأسفانه در این اواخر 

هم کسی متوجه این خصوصیت نشده بود، زهد آقای واعظ بود. 

بر علیه ایشان سم پاشی و اهانت می کردند و از آقای واعظ طبسی 

چهره ای اهل تجمل ساخته بودند، درحالی که برعکس این بودند
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آیت اهلل واعظ طبســی را به معنای دقیق کلمه باید از سابقون 
انقالب بنامیم. در استان خراســان رضوی قبل از انقالب چند 
چهره بودند که در دوران درخشان انقالب اسالمی مطرح بودند: 
مقام معظم رهبری، امام خامنه ای، آیت اهلل واعظ طبسی، شهید 
هاشمی نژاد و مرحوم مهامی. در بین این چهره ها مدیریت جریان 
انقالب با مقام معظم رهبری بود، مدیریتی که تا پیروزی انقالب 
ادامه داشــت و در ادامه، این مدیریت به تهران و شورای انقالب 
رسید. آیت اهلل واعظ طبسی در عرصة مبارزه از چهره های مقاوم 
و نستوه بود. امیدوارم این کتابی که شامل مجموعه اسناد ساواک 
دربارۀ ایشان است، منتشر شود، آن وقت معلوم خواهد شد این 
مرد چگونه مثل کوه در مقابل طاغوتی ها و در مقابل شکنجه گران 
ساواک ایستاده اســت. بعد از پیروزی انقالب هم قدیمی ترین 
چهره ای که نمایندۀ امام )ره( و مقام معظم رهبری تا آخر عمر 
بود، آیت اهلل واعظ طبسی بود. من نمی شناسم چهره ای قدیمی تر 

در این جایگاه، جایگاه تولیت آستان قدس رضوی.
 امام تا آخر به ایشــان اعتماد داشت و مقام معظم رهبری هم 
تا آخر همین اعتماد را داشــتند، با سابقة دیرینة دوستی. آنچه 
در رابطه با این شــخصیت گفتنی است و یقیناً آشنایان ایشان 
می گویند، فضل علمی مناسب و بیان خوش درس ایشان است. 
بسیاری از فضالی حوزۀ علمیه خراسان از محضر درس ایشان 
بهره بردند. ساده زیســتی ایشان بهت انگیز است. در طول مدت 
دورۀ تولیــت خود، اصالً از تولیت بهرۀ مادی نبرد بااینکه طبق 
قانون یک ســهمی برای تولیت هست. در واقع آنچه که به نام 
ایشان بود، در خدمت زوار صرف می شد؛ کتابخانة آستان قدس، 

صحن جمهوری و دیگر خدمات ایشان از همین سهم است.
بنده ســال 54 که سالیان آغاز طلبگی ام بود در همین خانه به 
دیدن ایشــان آمدم و چند ســال پیش هم در همین خانه به 
دیدار ایشان آمدم؛ این ساده زیستی الگو است. یکی از مسئوالن 
می گفت که آیت اهلل واعظ طبسی آخر ماه که می شد می گفت 
چه زمانی شهریه می پردازید؟ وقتی پاسخ می شنید که اول ماه، 
ایشان می فرمود پس اول هر ماه شهریة ما را نیز بفرستید؛ یعنی 

تا آخر ایشان با شهریة طلبگی زندگی می کرد.
یکی از مســئوالن می گفت درِ چوبی خانة ایشان آسیب دید، 
نجار آســتان قدس رفت و آسیب را برطرف کرد. آیت اهلل واعظ 
فرمود هزینه اش را از پول خودشــان تأمین کنند نه آستان. به 
ایشــان گفتند شما تولیت هســتید و هزینه را از آنجا بدهید، 
حق شماســت؛ اما آیت اهلل واعظ فرمود حق من نیســت. این 

ساده زیستی ایشان هم شایستة الگو گرفتن است.
در مورد دلدادگی ایشان به انقالب اسالمی هم می توانم بگویم که 
ایشان از صمیم جان تا آخر عمر دلدادۀ مقام معظم رهبری بود و 

در درستی این راه، ایشان تا آخر عمر دلدادۀ انقالب اسالمی بود 
و درعین حال ارادت دیرینه شان را به مقام معظم رهبری داشتند.

آنچه من در اینجا به عنوان حسرت می گویم این است که مقام 
معظم رهبری در »شرح اسم« که زندگی نامة ایشان است -نه به 
قلم ایشان، بلکه جمع آوری از منابع مربوط است- حدود 60 بار 
نام آیت اهلل واعظ طبســی برده شده است. علی رغم اینکه گفتم 
خاطرات شما ابعاد ناگفتة انقالب اسالمی در خراسان را تبیین 
می کند، ایشان نپذیرفت خاطراتشان را بازگو کنند. از دوستان و 
ارادتمندان ایشان انتظار می رود که همة منابع مربوط به آیت اهلل 
واعظ طبسی را ببینند و یک کتاب جامع از زندگی نامة این عالم 
مخلص تولید کنند و برای معرفی ایشان به نسل جدید عرضه 

کنند.
ســخن این اســت که اگر کار بر اســاس مبنا و اعتقاد باشــد 
خروجی اش استقامت است. ایشان والیت فقیه را به عنوان یک 
مبنــا پذیرفته بود و این مبنــا را در طول دورۀ تولیت همراهی 
می کردند. در دورۀ مقام معظم رهبری همراه ایشان به عنوان یک 
تکلیف در ســال 88 مقاومت و از مقــام معظم رهبری و نظام 
اسالمی دفاع کردند. او دفاع نکردن و ساکت بودن در مقابل فتنه 
را خالف شــرع می دانست؛ بر این اساس، با مقام معظم رهبری 

مواضع انقالبی همراهانه داشت.

سکوت در فتنه را
خالف شرع می دانست

آیت اهلل سید احمد خاتمی
عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری
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اولین آشــنایی بنده با مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی مربوط می شود به 
سال 1357 که هم زمان بود با انتصاب ایشان به سرپرستی آستان قدس 
رضوی. فکر می کنم 25 بهمن ماه ســال 57 بود و بنا به ســابقه ای که 
ایشان در مبارزات قبل از انقالب داشتند و توانمندی هایی که در پیروزی 
انقالب از خود در مشــهد نشان دادند، حضرت امام )ره( تولیت آستان 

قدس رضوی را به ایشان واگذار نمودند.
از آنجایی که تولیت آســتان قدس رضوی از جنبه های مختلف دینی، 
فرهنگی و اقتصادی، مســئلة مهمی بود، حضرت امام )ره( می بایست 
فردی مطمئن و قابل اعتمادی را در این سمت منصوب می کردند؛ و این 
اتفاق هم افتاد، ایشان ظاهراً فردی مطمئن برای این مسئولیت بود و اگر 
به متن حکم حضرت امام )ره( دقت شود چند جمله قابل توجه است 

و نشان از جایگاه آیت اهلل واعظ طبسی نزد حضرت امام خمینی دارد.
»جناب آقای مستطاب حجت االسالم جناب آقای عباس واعظ طبسی 

)دامت افاضاته(
نظر به ســابقه ای که جناب عالی در ادارۀ امور آستان مقدس حضرت 
ثامن االئمه )صلوات اهلل و ســالمه علیه و علی آبائه الطاهرین( دارید و 
اعتمادی که در این باره به جناب عالی می باشــد، به سمت تولیت آن 
آســتانة مقدسه منصوب می شوید تا با کمال جدیت و به طور دقیق از 
متعلقات آنجا خصوصاً کتابخانه و خزینه و محتویات ضریح مقدس و 
موقوفات و سایر متعلقات آن آستان 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 اســت این مطلب می باشد که هیچ یک از نهادهای جمهوری 
اسالمی مانند جهاد سازندگی و همچنین وزارت ارشاد ملی و یا اشخاص 
عادی حق دخالت در موقوفات و سایر متعلقات آستان قدس را ندارد.«

ایــن اطمینان و اعتماد به توانایی ها و امانت داری آیت اهلل طبســی در 
زمان رهبری فعلی نیز ظاهراً بیش از پیش ادامه داشــت؛ چراکه حکم 
مسئولیت و تولیت آستان مقدس حضرت رضا )علیه السالم( برای ایشان 
همچنان از طرف مقام معظم رهبری تمدید و تأیید شده. البته ایشان از 
مدت های دور با مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای ارتباط 
بسیار نزدیک و دوســتی دیرینه ای داشتند و این امر طبیعی و دور از 

ذهن نبود.

میز و ِسمت نزد مرحوم طبسی بی ارزش بود
در طول این ســال ها من هر بار که به مشهد مشرف می شدم، همیشه 

ایشان به استقبال من می آمدند و با ایشان مالقات می کردم و این نشانه 
تواضع و فروتنی ایشان بود. به دفتر ایشان در مشهد که می رفتیم، یک 
صندلی کنار صندلی خودشان برای من قرار می داد و لذا میز و ِسمت 

برای ایشان ظاهراً ارزشی نداشت.

ادب خادمان آستان متأثر از ادب خاص مرحوم طبسی
ادب و احترام تقریباً در شــخصیت اکثر بزرگان و علما وجود دارد؛ اما 
ادب در شخصیت ایشان یک ویژگی مشخص تر و بارز بود و من همیشه 
ادب و متانت ایشان را تحسین می کردم. ادب و احترام ایشان در رفتار 
خادمان آســتان مقدس با زائرین هم مؤثر واقع شده بود؛ و لذا برخورد 
و رفتار خادمین حرم حضرت رضا )علیه السالم( به صورت محسوسی با 

سایر حرمین شریف در ایران متفاوت است.

بصیرت سیاسی و انصاف قضاوت در عین انقالبیگری
ایشان از سال ها پیش عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند و اتفاقاً 
اکثر مواقع کنار من در جلسات می نشستند. از مرحوم طبسی خاطرات 
بسیار زیادی دارم که به دلیل محرمانه بودن آن ها قادر به بیان نیستم، 
ولی ایشان به طورکلی در جلسات صحن مجمع بسیار کم حرف، زیرک 
و گزیده گو بودند. البته در حاشــیة جلسات مجمع معموالً با ایشان در 
خصوص مسائل روز و مهم کشور گفت وگو می کردم و ایشان هم نظرات 
خاص و جالبی نسبت به اتفاقات و افراد داشتند. به نظر من ایشان نسبت 
به مسائل سیاسی، بصیرت و دقت و تشخیص خوب و زیرکانه ای داشتند 
و در عین انقالبیگری، همیشــه مواضع میانه رو و در قضاوت ها منصف 
بودند. این طور که من اطالع دارم، ایشــان در برهه های مختلف کشور 

برای مقام معظم رهبری، سنگ صبور و مشاور خوبی بودند.

قطب فرهنگی شیعه در جهان اسالم مرهون زحمات 
آیت اهلل طبسی

اقدامات بسیار ارزشمندی در دوران تصدی ایشان در آستان قدس انجام 
شــد، برای نمونه؛ بازســازی تمام عیار حرم مطهر و اطراف آن، توسعة 
روضه منوره، احداث صحن جمهوری، صحن جامع رضوی، صحن قدس 
و رواق های دارالوالیه، دارالهدایه، دارالرحمه، دارالحکمه، احداث زیرگذر 

اطراف حرم بود.
همچنین ایشــان اقدامات فرهنگی و علمی مؤثــر و ماندگاری نیز در 
مشهد انجام دادند، برای نمونه؛ احداث ساختمان جدید کتابخانة مرکزی 

گفتاری از 
آیت اهلل ابراهیم امینی

بصیر، دقیق و انقالبی
آیت الله ابراهیم امینی امام جمعۀ قم، عضو مجلس خربگان رهربی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. 

بهمن 57 به واسطۀ انتصاب مرحوم واعظ طبسی به تولیت آستان قدس رضوی با ایشان آشنا شده بود و بعد از آن 

هرگاه به بارگاه رضوی مرشف می شد با مرحوم واعظ که در مجلس خربگان نیز معمواًل کنار هم می نشستند دیدار 

می کرد. آیت الله امینی می گوید در این دیدارها نیز مرحوم واعظ طبسی برای ایشان کنار خود صندلی می گذاشتند 

و این را به بی ارزش دانسنت میز و ِسمت برای تولیت سابق آستان قدس رضوی تعبیر می کنند. منت پیش رو دیدگاه 

شخصی آیت الله ابراهیم امینی نسبت به مرحوم واعظ طبسی است.

در طول این سال ها 

من هر بار که به مشهد 

مرشف می شدم، 

همیشه ایشان به 

استقبال من می آمدند 

و با ایشان مالقات 

می کردم و این نشانۀ 

تواضع و فروتنی 

ایشان بود. به دفرت 

ایشان در مشهد که 

می رفتیم، یک صندلی 

کنار صندلی خودشان 

برای من قرار می داد.
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حرم، مرکز اســناد و دانشگاه علوم اســالمی رضوی، دانشگاه امام رضا 
)علیه السالم(، بنیاد پژوهش های اسالمی، احداث بنیاد فرهنگی رضوی، 
احداث مؤسســة فرهنگی قدس، احداث مرکز آفرینش های هنری و 

توسعة موزه ها و ورزشگاه ها و...
شما اگر به سایر آستان های حرمین شریف نگاه کنید، کمتر این گونه 
توســعه را می توانید پیدا کنید و این نشــان از فکر آینده نگر و بسیط 
ایشان بود. البته همة این ها باقیات الصالحاتی برای ایشان است و انشااهلل 

خداوند از آن مرحوم قبول بفرماید.

از طرفــی در امور اجرایی و امور مربوط به خدام و تکریم زائرین تا آنجا 
که من اطالع دارم و مشاهده می کردم نیز به نحو احسن انجام می شد، 
به  گونه ای که خدمات ارائه شده از سوی آستان قدس به زائرین در بین 

سایر مراکز زیارتی بی نظیر بود.
ایشان در توسعه و تحول خود استان خراسان نیز سهم مؤثری داشت 
و واقعاً امروز مشهد به عنوان یک قطب فرهنگی شیعه در جهان اسالم 
مطرح است و بخش زیادی از این جایگاه مرهون زحمات آیت اهلل واعظ 

طبسی است.

اردیبهشت 1358؛ آیت الله عباس واعظ طبسی در کنار آیات: میرزاعلی فلسفی، شیخ محمدتقی فلسفی، سید 
صادق رشیعتمداری و سید علینقی طبسی حائری در مراسم ترحیم شهید آیت الله مطهری

 در مسجد گوهرشاد حرم رضوی



ویژه نامه نخستین سالگرد 
ارتحال آیت اهلل واعظ طبسی

 32   ضمیمه روزنامه قدس    اسفند 95    

مرحوم آیــت اهلل واعظ طبســی از مبارزین قبــل از انقالب و 
همچنیــن از نیروهای مورد اعتماد حضرت امام خمینی )ره( و 
مقام معظم رهبری بود؛ او خدمات ارزنده ای در انقالب اسالمی 

انجام داده است.
روحانیت به عنوان یک بازوی حضرت امام )ره( شناخته می شدند؛ 
ازاین رو روحانیون در مقطع نهضت، شکنجه و حتی شهید شدند. 
در این راستا می توان نکاتی پیرامون مبارزات و خدمات مرحوم 
آیت اهلل واعظ طبســی در زمان نهضت و پس از انقالب اسالمی 

اشاره کرد.
1- زمــان قبــل از انقالب: امام )ره( در شــرایطی قرار گرفتند 
که نمی توانســتند خطرهای آن زمان را نادیده بگیرند و برای 
جلوگیری از آن خطرها زمان را به عقب بیندازند. شاه پی درپی 

اقدامات ضداسالمی داشت؛ در یک مرحله زندانی کردن آزاده ها 
اعم از روحانیون و غیرروحانیون و حتی علما بود. شاه با کینه ای 
که داشت آن ها را زندانی کرد و برخی را نیز مانند شهید سعیدی 
زیر شــکنجه شــهید کردند. مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی هم 
ازجمله روحانیونی بود که در راه مبارزه راهی زندان شد. حتی به 
یاد دارم مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی به عنوان یکی از روحانیون 
مبارز در مشهد در تجمعاتی که ما در تهران هم برگزار می کردیم 

شرکت می کرد.
2- زمان بعد از انقالب: دومین مقطع که به مرحوم آیت اهلل واعظ 
طبسی اختصاص پیدا می کند دوران بعد از انقالب اسالمی است. 
ایشــان دورۀ بعد از انقالب همچون قبل از آن در کنار حضرت 
امام )ره( بودند و پس از ارتحال ایشــان باز در کنار مقام معظم 
رهبری قرار گرفتند. بنده به یاد دارم هنگامی که حزب جمهوری 
اسالمی تأسیس شد ما هر دو در شورای مرکزی آن بودیم و پس 
از تعطیلی حزب در مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان 
حضور داشتیم و در آنجا نیز باز از مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی 
اســتفاده می کردیم. ویژگی دیگر مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی 
»والیت پذیری« ایشــان بود. آیت اهلل واعظ طبسی چه در زمان 
حضــرت امام خمینی )ره( و چــه در زمان مقام معظم رهبری 
والیت پذیری خود را به خوبی نشــان دادند و همواره از نظرات 
ولی فقیه تبعیت می کردند. مرحوم آیت اهلل حاج شــیخ عباس 
واعظ طبسی )ره( پس از پیروزی انقالب اسالمی با حکم حضرت 
امام )ره( به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب شدند و 
در این جایگاه خدمات ارزنده ای انجام دادند که در این راســتا 
می توان به توسعة حرم مطهر اشاره کرد. با نگاهی به فعالیت های 
آستان می توان متوجه شد ایشان به چه اندازه کارکردند؛ ازاین رو 
مدیریت شایستة ایشان در آستان حضرت ثامن الحجج، خدمت 
به زائران حرم مطهر و ارادت خالصانه به مقام والیت را می توان از 

ویژگی های بارز آیت اهلل واعظ طبسی دانست.
3- مواضع مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی در برهه های حساس 
انقالب: از ابتدای انقالب اسالمی مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی در 
برهه های حساس اعالم موضع می کرد؛ نمونة آن غائلة منتظری 
و فتنة سال 88 بود. در جریان فتنة سال 88، فتنه گران به نظام 
مقدس جمهوری اسالمی و رهبر معظم انقالب ظلم کردند؛ اما 
در هر دو برهه چه غائلة منتظری و چه فتنة 88، مرحوم آیت اهلل 
واعظ طبسی بصیرت خود را به خوبی نشان داد و در مقابل این 
حوادث شفاف و قاطع ورود پیدا کرد. بار دیگر باید درگذشت این 

عالم روحانی و مبارز را تسلیت گفت.

گفتاری از آیت اهلل موحدی کرمانی

مبارز راه انقالب
در قائله منتظری شفاف و قاطع عمل کرد
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غور و تأمل در زندگانی شخصیت های بزرگ و اثرگذار 

که در کتاب تاریخ اسمشان ماندگار خواهد بود عالوه بر 

پاسداشت مقام چنین شخصیت ها و بی تفاوت نگذشنت 

از مجاهدت ها و ایثارگری هایشان، انقالبیگری و انقالبی 

بودن را یادمان می دهد تا بدانیم در هر موقعیت و 

رشایطی این باور و عمل انقالبی است که ما را پیش 

برده و قدرت موفقیت را به ما می بخشد. جالب آنکه 

چنین شخصیت هایی نه افسانه اند نه فرابرش، بلکه 

خاکیانی افالکی اند که در کنار ما زیسته اند، اما زیستی 

که الهام بخش زندگی به سبک صحیح است. مرحوم 

آیت الله واعظ طبسی، تولیت فقید آستان قدس رضوی 

ازجمله این چهره ها است که خدماتش به نظام و انقالب 

بر دوست و دشمن پوشیده نیست؛ ازاین رو و به منظور 

دریافت ِشامیی از زندگانی آن عامل روحانی با آیت الله 

محمد امامی کاشانی، امام جمعۀ موقت تهران، تولیت 

مدرسۀ عالی شهید مطهری و عضو مجلس خربگان رهربی 

به گفت وگو پرداخته ایم که مرشوح آن را می خوانید:

  با توجه به روحیۀ مبارزاتــی و انقالبیگری آیت اهلل 
مرحوم واعظ طبسی، لطفاً دربارۀ این بُعد از زندگانی 
آن روحانی نســتوه و تأثیر مبارزات ایشان بر تهییج مردم 

مشهد و پیشبرد روند انقالب توضیح بفرمایید.
دربارۀ سوابق مبارزاتی مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی باید گفت آن 
زمان که جامعة روحانیت مبارز در تهران تشــکیل شد، با مشهد 
مقدس هم ارتباط داشــتیم و جامعة روحانیت مشهد هم توسط 
چند نفر تشــکیل شده بود که یکی از آن ها مرحوم طبسی بود و 

فعالیت های بسیار گسترده ای داشت.
همان طور که می دانیم مشــهد مقدس از حساســیت سیاسی 
خاصی برخوردار بود و رژیم پهلوی نیز روی آن حســاس بود، 
اما علی رغم آن، ما گاهی برای هماهنگی به مشهد می رفتیم. به 
یاد دارم در سال پایانی عمر رژیم پهلوی، مقام معظم رهبری و 
مرحوم آیت اهلل طبسی و چند نفر دیگر که جزو مبارزان مشهد 
مقدس بودند، در بیمارستان امام رضا )علیه السالم( که آن زمان 
شــاهرضا نام داشت، متحصن شــدند؛ لذا در جامعة روحانیت 
مبارز هم پیشنهاد شد که چند نفر به مشهد رفته و با آن آقایان 
همدردی و همراهی کنند که نهایتاً سه نفر انتخاب و اعزام شدیم: 

آیت اهلل مهدوی کنی، مرحوم آیت اهلل انواری و شخص من.
نکتة مهم آنکه مبارزات آن ها بسیار جدی بود و خفقان و فشار 
زیادی هم انصافاٌ روی آن ها اعمال می شد؛ اما در جلسات، علمای 
مشهد رفت وآمد داشتند و به یاد دارم بزرگانی همچون مرحوم 

آقــای تهرانی و مرحوم آیت اهلل مروارید در همان بیمارســتان 
شاهرضا حاضر می شدند و به دیدن متحصنان می آمدند؛ شب 
و وقت استراحت نیز بحث این بود که رژیم امشب به بیمارستان 
حمله می کند و در جلســه ای که آقایان ازجمله مرحوم واعظ 
طبسی حضور داشتند، پیشــنهاد می شد که هریک از ما کجا 
بخوابیــم. عالوه بر این، اطالعیه ها و ســخنرانی های داغ و نافذ 
آیت اهلل طبســی که در سخنرانی بســیار قوی بود و به نظام و 
انقالب اعتقاد و تعهد خاصی داشت نیز در مبارزات تأثیرگذار بود. 
مهم آنکه ایشان به همان روحیه ای که امام خمینی )ره( عمل 

می کرد، ملتزم بود.
آیت اهلل طبسی بعد از مقام معظم رهبری در مشهد مقدس و استان 
خراسان فعال بود، البته دیگرانی هم با ایشان کار می کردند، اما این 
دو تن فعالیت گســترده ای داشتند؛ بعد از انقالب هم خدمات و 
کارهایشــان مشخص است و بر همان اساس فعالیت و با خطوط 

انحرافی مبارزه کرد.

گفت وگو با آیت اهلل امامی کاشانی

در تشخیص  انحرافات هرگز 
اغفال نشد

سخنرانی های قوی و نافذ آیت اهلل طبسی تنور مبارزات انقالبی را در مشهد داغ کرد

آمنه مستقیمی

خبرنگار
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  نوع مواجهه و مقابلۀ مرحوم واعظ طبسی با خطوط 
انحرافــی چگونه بود و چه دســتاوردی برای نظام 

داشت؟
باید توجه داشت همان طور که حرکت و نهضت قبل از انقالب 
از حساســیت خاص برخوردار بود، مقابلــه با خطوط انحرافی 
در مشهد مقدس نیز حساس و ســخت بود؛ چراکه در مشهد 
انحرافات بسیاری وجود داشــت و چون این شهر زیارتی است 
و زائرانی از داخل و خارج کشــور به آنجا می آیند و هم دوستان 
و هم دشــمنان به آنجا توجه دارند، کار را سخت تر می کرد؛ اما 
آن مرحوم در همة موارد با تدبیر و فکر و درعین حال با غصه و 
غم و گرفتاری در زمان امام راحل با تماس با ایشان و تبعیت از 
دستوراتشــان و بعد از آن در سایة ارتباط با امام خامنه ای، همة 

کارها را به نحو احسن انجام داد و پیش برد.

با جریان های    مرحوم واعظ طبســی در مواجهه 
انحرافی چه تدبیر و مقابله ای داشتند و مهندسی 
رفتار ایشان با جریان های سیاسی و جناح بندی ها در مقام 
تولیت آســتان قدس رضوی چگونه بود و چه امتیازاتی 

داشت؟
این قسم مسائل به قول طلبه ها یک صغری دارد و یک کبری؛ 
صغری موارد مشــخص و کبری قانون کلی را شامل می شود. 
قانون کلی انحراف معلوم است، برای مثال کسانی که مجاهدین 
انقالب اسالمی )نه منافقان( خوانده می شدند یا خطوط انحرافی 
از والیت فقیه. همچنیــن در زمان حیات امام )ره( برخی علما 
بودند که با مشی و حرکت امام موافق نبودند، اما مرحوم واعظ 

طبسی محکم و جدی در همان خط ایستاد.
همان طور که بیان شــد صغری شامل موارد و مصادیق انحراف 
است که آیت اهلل واعظ طبسی آن ها را خوب تشخیص می داد و 
به قول معروف کاله سر ایشان نمی رفت و کسی نمی توانست آن 
مرحوم را اغفال کند؛ و بسیار خوب می فهمید که هرکس فکر و 
روش و روحیه اش چطور اســت و باید با او چگونه برخورد کرد؛ 
یعنی در تشخیص موارد خوب عمل می کرد و می دانست چه باید 
بکند، به عبارت بهتر، حرکت در خط دقیق اسالم که امام روی 
آن ایستاده بودند و وابستگان و متصالن به امام )ره( نیز آن خط 

را دنبال می کردند.
مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی در شناخت افراد و خط و در اهتمام 
به خط و ایســتادن روی آن بسیار جدی بود و هیچ مصالحه و 
مسامحه و اهمال کاری ای نمی کرد و در پیشروی روی خط امام 
و انقالب جدیت داشت و با خطوط مقابل هر جور که می توانست 

البته با ظرافت های خاص مقابله می کرد.

  نگاه تولیت فقید آستان قدس رضوی دربارۀ حوزۀ 
انقالبی چگونه بود و چطور این نگاه را در حوزه های 

علمیه خراسان بزرگ اعمال و منتج به نتیجه کرد؟
مرحوم آیت اهلل طبسی فرزند حوزه بود، در حوزه درس خوانده 
و بعد از انقالب هم مدتی در آن تدریس کرد تا آنکه مشــغله ها 
چنین اجازه ای به وی نداد. ایشان از دوران طلبگی روحیة انقالبی 
داشت بعد هم که بر مصدر کار نشست همان حالت انقالبی را در 
همة کارها داشت و حفظ کرد؛ به عبارت بهتر، حوزه ای که طلبه 
در آن فقط به درس یا محراب و مسجد متوقف شود و کاری به 
نظام و مسائل سیاسی نداشته باشد، صحیح نیست؛ اما متأسفانه 

مرحوم واعظ طبسی، 

انقالب و امام و حرم 

رضوی و آستان قدس 

را باور داشت و این 

باور در همۀ رفتار، 

افعال و کلامتش 

مشهود بود. ایشان 

آدم باارزشی بود و من 

ایشان را عامل موفق 

می دیدم هم قبل از 

انقالب و هم بعد از 

آن و با مسئولیت هایی 

که داشت

یک ضلع مثلث مبارزه در مشهد

آیت اهلل واعظ طبسی کار مبارزه را در سال های نخست به تنهایی دنبال می کرد، اما با استقرار حضرت 
آیت اهلل خامنه ای و پس از مدتی شــهید هاشــمی نژاد در مشهد، گروهی سه نفره تشکیل شد که 
اعضای آن قسم یاد کردند تا برقراری حاکمیت اسالم راه مبارزه را با همکاری یکدیگر دنبال کرده و 
همواره از امام )ره( به عنوان رهبر و مرجع اعلم جانب داری کنند.

آیت اهلل واعظ طبســی خود در این باره می گویند: مبارزۀ علنی بنده و جمع دوســتان تقریباً از سال 
1335 شروع شد. در آن موقع برادرمان جناب آقای خامنه ای در مشهد تشریف نداشتند و شهید 
هاشمی نژاد هم در قم بودند؛ بنابراین در آن زمان من تنها بودم و خیلی سخت می گذشت. بعدها 
با پیوستن این دو بزرگوار، محور واحدی را در خراسان تشکیل دادیم. در اوایل نشست هایمان از 
هم جدا بود، اما بعداً تصمیم گرفتیم مرکزیتی داشته باشیم.

بدین ترتیب، با همکاری آیت اهلل طبسی، مقام معظم رهبری و شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد، 
اندیشۀ امام خمینی )ره(  برای مردم خراسان شناسانده شد و در همین راستا او برای اولین بار در 
یک سخنرانی در مسجد »حاج مالهاشم«، امام )ره( را به عنوان مرجع اعلم معرفی کرد که با اعتراض 
ساواك روبه رو شد، در حدی که او را دستگیر و روانۀ زندان کردند.

گفت وگوی مجلۀ پیام انقالب با آیت اهلل واعظ طبسی- 13 و 27 فروردین 1362.
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برخی در حوزۀ مشهد بودند و هنوز هم هستند که چنین باوری 
نداشــتند و بعضی در متن سیاســی بودند که آن نیز مراحل و 
فاصلة دور و نزدیک دارد. مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی در هستة 
مرکزی انقالبیگری حوزه بود و تأثیر بسیاری بر حوزه گذاشت. 
برای مثال در همان روزهای تحصن در بیمارستان شاهرضا که 
علمای حوزه همه رفت وآمد داشتند، ارتباط تنگاتنگ با علما و 
روحانیون داشت و حوزه را از نظر انقالبی به راستی متحول کرد.

  با توجه به آنکه بسیاری از مشکالت امروز جامعه 
ریشه در سوءمدیریت ها دارد، آیا مدیریت مرحوم 
واعظ طبسی را می توان از عوامل اصلی گسترش دامنۀ آثار 
و برکات آستان قدس رضوی در امور مختلف دانست؟ این 
ســبک مدیریتی می تواند الگوی مدیران کنونی نظام قرار 

بگیرد؟
در دوران رژیم ستم شاهی معلوم نبود درآمدهای آستان قدس 
رضوی چگونه هزینه می شــود، اما وقتی انقالب اسالمی پیروز 
شد برکات آن در آستان قدس رضوی نیز تجلی یافت و مرحوم 
طبســی به عنوان تولیت آن به کارهای زیربنایی پرداخت و در 
کارهــای زیربنایی انگیــزه ای خاص داشــت. کارهای متفرقه 
همچون کمک ها و مساعدت ها، اولویت دست چندم ایشان بود؛ 
یعنی اولویت نخست را به کارهای زیربنایی همچون تأسیس و 
گسترش سالن ها، رواق ها و صحن ها می داد که امروز خوشبختانه 
وســعت و عظمت یافته اســت؛ لذا امثال این کارها مدنظر آن 
مرحوم بود و بر روی شان در ابعاد شهری، علمی و فرهنگی تکیه 
می کرد. به طورکلی من مرحوم واعظ طبســی را متولی موفق 
می دیدم. البته دیدها متفاوت اســت چنان که برخی می گفتند 
آســتان قدس باید خدمات بیشتری داشــته باشد، اما با توجه 
به اولویت دهی به امور زیربنایی توســط آن مرحوم، خدمات در 

اولویت های بعدی اش تعریف می شد.

     آیا مرحوم واعظ طبسی در مقام تولیت آستان قدس برای 
عمل به منویات و دغدغه های رهبری معظم انقالب همچون 
اقتصاد مقاومتی یا اصالح سبک زندگی موفق عمل کرده 

است؟
مباحثی که با عناوینی چون اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر 
از ســوی مقام معظم رهبری مطرح شد، مقارن بود با سال های 
پایانی عمر و تولیت مرحوم واعظ طبسی که به شدت با بیماری 
درگیر بود؛ اگرچه تولیت را داشت و دستورات کلی را صادر کرد، 
اما در اواخر این تولیت و مســئولیت، اینکه خود با ســالمت و 
همچون سال های اولیه که در کارها یک به یک ورود و اظهارنظر 
کند برایش مقدور نبود؛ اما قبل از آن در عمل به همة این موارد 

و منویات ورود و اهتمام داشت.
آن مرحوم در دوران دفاع مقدس خط امام راحل را پیروی و در 
سخنرانی ها رفتن به جبهه ها را تشویق می کرد و خود ایشان اهل 
رفتن و حضور در جبهه بود و ذره ای از خط امام انحراف نداشت.

  آن مرحوم از نظر حضور در مجلس خبرگان رهبری 
و همراه با رهبر انقالب چه نگاه و رویکردی داشت و 

این نگاه چه دستاوردهایی را برایش رقم زد؟
آن مرحوم در مجلس خبرگان رهبری نیز به ضوابط و شــرایط 
مقید و پایبند بود و ارتباط بسیار تنگاتنگ با مقام معظم رهبری 

داشت و با اخالص و ارادت برابر ایشان رفتار می کرد. باید توجه 
داشت اخالص باطنی برخی بسیار بیشتر از اخالص ظاهری شان 
است، مرحوم واعظ طبســی نیز چنین بود؛ عالوه بر این، اهل 
تظاهــر و ریا نبود، بلکه آدم محکم، خالص و معتقد بود و واقعاً 
می توان گفت تولیت آســتان قدس رضوی و ریاســت بر خدام 
حضرت ثامن الحجج )علیه السالم( برازندۀ آن مرحوم بود تا جایی 
که هرچه عناوین خوب و متعالی را به آن مرحوم نسبت دهیم، 

حق ایشان است.

  نیاز نظام به این دست از مدیران و چهره های انقالبی 
چیست؟

نیاز نظام اســالمی به مدیران این چنین که هم تولیت آستان 
قدس رضوی را بر عهده داشت، هم در مجلس خبرگان و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام عضو بود، این است که کسی که عضو 
نظام می شود اوالً بفهمد نظام اسالمی و انقالب یعنی چه و این 
تحول را خوب درک و تحلیل کند و به آن اعتقاد و باور داشــته 
باشد و در گام بعد به آن عمل کند. مرحوم واعظ طبسی انقالب 
و امام و حرم رضوی و آســتان قدس را باور داشت و این باور در 
همة رفتار، افعال و کلماتش مشهود بود. ایشان آدم باارزشی بود 
و من ایشان را عالم موفق می دیدم هم قبل از انقالب و هم بعد 

از آن و با مسئولیت هایی که داشت.
هرکسی که می خواهد در این نظام خدمت کند باید اوالً نظام را 
باور داشته باشد و بعد خود را در همان باور و یقین ثابت بدارد و 
عمل کند و به لوازم آن پایبند باشد. البته همان طور که بیان شد 
آن مرحوم در سال های پایانی عمر توان نداشت و نمی کشید، اما 

آن زمان که بیمار نبود و توان داشت، چنین بود.
  خاطره ای از مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی که همیشه 

در ذهنتان باقی است...
ما با مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی از همان روزهای اول انقالب 
و آمدنم به تهران و مبارزات سال 42 و تشکیل جامعة روحانیت 
مبارز در ارتباط بودیم؛ برای مثال، ایشان سخنرانی های خوب و 
داغی داشتند مخصوصاً منزل مرحوم آیت اهلل حاج حسین قمی و 
در روضه ها و جلسات سخنرانی های گرمی می کرد و شنیده بودم 
)شــاید در یک جلسه هم شرکت کردم( با علما در ارتباط بود، 
البته بیشتر کارها را با شخص مقام معظم رهبری پیش می بردند.

به طورکلی، همة ارتباطاتی که با ایشان داشتم خاطره است. یکی 
از چیزهایی که به یاد دارم این است که آن مرحوم وقتی مراسم 
غبارروبی بارگاه مطهر رضوی انجام می شــد، خود عالقه مند به 
حضور و مشارکت بود و هم من را برای این مراسم دعوت می کرد 
و من نیز برای غبارروبی داخل ضریح مطهر مشــرف می شدم. 
جالب آنکه آن مرحوم حتی تا روزهای پایانی و علی رغم بیماری 
داخــل ضریح آمده و کارها را انجام می داد و ارادت فوق العاده به 
حرم رضوی و قبر مطهر امام رضا )علیه السالم( داشت. ان شاءاهلل 

همین رفیق ایشان در قبر و قیامت باشد.
من لــذت می بردم از تعبیراتی که آن مرحوم نســبت به حرم 
مطهر رضوی داشــت و ارادت خاصی که به حرم رضوی و امام 
رضا )علیه السالم( و زیارت امام رئوف )علیه السالم( داشت؛ برای 
مثال، همین روزهای آخر که امکان تردد با عصا آن  هم به سختی 
داشــت، می دیدم که به سختی مشرف شده و با تضرع و ذکر و 
زیارت در حرم می نشست. در یک معنا ایشان انسان و عالم واقعاً 

فرهیخته و یک روحانی و انقالبی ممتاز بود.
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آقای دکتر رضایی با تشکر از وقتی که به ما برای انجام 
این گفت وگو اختصاص دادید، به عنوان سؤال نخست، 
بفرمایید نقش مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی در قبل و بعد از 

انقالب چگونه بود و جنابعالی چه زمانی با ایشان آشنا شدید؟
حضرت آیت اهلل طبسی از چهره های مؤثر در پیروزی انقالب اسالمی 
و از یــاران نزدیک حضرت امام و از افراد مؤثر در دفاع مقدس بودند. 

بنده سعی می کنم هریک از این موارد را توضیح دهم.
یکی از ویژگی های انقالب ما نسبت به سایر انقالب ها، مردمی بودن آن 
بود. برخالف مارکسیست ها که تشکیالتی و یا لیبرال ها که انقالبشان 
حزبی بود، انقالب اســالمی مردمی است، فلذا استان ها و اقوام نقش 
مؤثری در انقالب داشتند. اگر بخواهیم بدانیم انقالب اسالمی چگونه 
مردمی  شــد باید به سراغ چهره هایی برویم مثل آیت اهلل طبسی در 
خراسان، آقای صدوقی در یزد، آقای طاهری اصفهانی در اصفهان و 
شهید مدنی در همدان و آذربایجان؛ این چهره ها انقالب اسالمی را 
مردمی  کردند. آیت اهلل واعظ طبسی هم در کنار مقام معظم رهبری و 
شهید هاشمی نژاد نقش اساسی در نهضت خراسان داشتند. عمالً هر 
استانی به شکلی انقالب را پیگیری می کرد؛ یعنی مراسم هایی برگزار 
می کردند و اعالمیه های امام پخش می شد. آیت اهلل واعظ طبسی در 
بســیج توده های مردم خراسان بزرگ در انقالب نقش بسیار مؤثری 
ایفا کردند. آیت اهلل طبسی در سبک و سیاق حضرت امام که انقالب 

را مردمی  کرد نقش مؤثری بر عهده داشت.
قبل از دفاع مقدس بنده با ایشــان در حــوادث منافقین )ترورها و 
انفجارهایی که در مشــهد مقدس انجام می دادند( آشنا شده بودم و 
به عنوان مسئول اطالعات سپاه )قبل از فرمانده شدن در سپاه( ارتباط 
داشتیم. ما برای حفاظت آیت اهلل طبسی خیلی اصرار کردیم که ایشان 
محل سکونتشان را تغییر دهند، چون منزل ایشان در کوچه ای واقع 
شده بود که تروریست ها به راحتی می توانستند کمین و ایشان را به 
شــهادت برسانند؛ اما آقای طبســی تا آخر زیر بار نرفت و در همان 

خانه باقی ماند.

محسن رضایی »فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس پس از خروج از این نهاد انقالبی با حکم مقام معظم 

رهربی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد«. او یکی از راویان هشت سال دفاع مقدس است؛ ازاین رو رسانه ها 

در سالگرد دفاع مقدس به رساغ او می روند و از ناگفته ها و خاطرات رسدار سپاه سؤال می کنند. رضایی از مرحوم 

آیت الله واعظ طبسی هم خاطرات جالبی دارد، ازاین رو وقتی در جریان انتشار ویژه نامه قدس قرار گرفت، وقتی 

برای انجام گفت وگو اختصاص داد. به دفرت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت شدیم، قبل از آغاز رسمی 

گفت وگو روندی از فعالیت هایی که برای انتشار ویژه نامه صورت گرفت ترشیح کردیم و سپس گفت وگو آغاز شد. او 

از هامن ابتدا خاطرات جالبی از تولیت فقید آستان قدس رضوی و عملیات والفجر بیان کرد و در پایان هم از علامی 

بالد مشهد خواست تا با تولیت آستان که از جوانان انقالب محسوب می شود همکاری کنند تا او بتواند مطالبات مقام 

معظم رهربی را اجرا کند. آنچه می خوانید گفت وگو با محسن رضایی است:

گفت وگو با محسن رضایی

یاور معنوی فرماندهان دفاع مقدس
کاروان کمک رسانی به جبهه ها را تا دروازه شهر بدرقه می کرد
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اگر موافق باشید وارد بحث همکاری هایی که آیت اهلل 
واعظ طبســی در دوران دفاع مقدس با فرماندهان و 
رزمندگان داشتند، شــویم. بفرمایید رابطۀ معنوی فرماندهان 
دفاع مقدس به ویژه حضرتعالی با حرم رضوی و مرحوم آیت اهلل 
واعظ چگونه بود؟ آیا می توان از حرم رضوی به عنوان تقویت کنندۀ 

روحی فرماندهان دوران جنگ نام برد؟
در دوران دفــاع مقدس، ارتباط معنوی فرماندهان با بارگاه ملکوتی 
حضرت رضا )علیه الســالم( بی نظیر بود. در شرایط سخت جبهه ها، 
فرماندهــان به پــروردگار متعال توکل می کردند و بــه ائمة اطهار 
)علیهم السالم( توسل می جستند و معموالً این مهم از دو طریق انجام 
می شد؛ از طریق مراسم هایی عبادی-معنوی که در خود جبهه ها برپا 
می شد و نیز استمداد از محضر مبارک حضرت امام رضا )علیه السالم( 

و زیارت بارگاه آن حضرت.
بارها این موضوع در دوران جنگ اتفاق افتاد که عملیات بدر یکی از 
این اتفاقات بود. در اسفندماه سال 63 ما فرماندهان را خدمت حضرت 
امام آوردیم، همچنین با آن ها با هواپیما به مشهد مشرف شدیم. بنده 
به آقای طبســی گفتم این عملیات برای ما ســخت است، چون در 
خیبر هم موفق نشدیم، قبل از آن هم مشکالتی در عملیات رمضان 
و والفجر مقدماتی داشتیم، ازاین رو با فرماندهان آمده ایم از حضرت 
رضا )علیه السالم( استمداد بگیریم. با عنایت و دستور ایشان )آیت اهلل 
واعظ طبسی( بعد از شست وشوی حرم مطهر، فرماندهان به زیارت 
حضرت رضا )علیه السالم( مشرف شدند. معنویت و نورانیتی خاص در 
مراسم زیارت بود، بعضی از فرماندهانی که در آن برنامه حضور داشتند 
شهید شدند، مثل آقای مهدی باکری یا آقای جعفرزاده که در آنجا 
به طور بی سابقه ای منقلب شده بودند. آقای طبسی هم قبل از تشرف 
فرماندهان، سخنرانی و بعضی از کرامات حضرت رضا )علیه السالم( 
را برای فرماندهان بیان کردند که ســخنرانی ایشان هم در تقویت 

روحی و معنوی فرماندهان خیلی مؤثر بود. البته 
آقای طبسی هم به شدت تحت تأثیر قرار گرفته 
بودند و سال ها بعد، از آن دیدار با خاطره ای خوش 

یاد می کردند.
از مشــهد به تهران برگشــتیم و از تهران هم به 
منطقه رفتیم و عملیات »بدر« آغاز شد. عملیات 
بدر از عملیات های مؤثر و تعیین کنندۀ جنگ بود. 
حوادثــی در عملیات اتفاق افتــاد که اگر عنایت 
حضرت رضا )علیه الســالم( نبــود، ممکن بود ما 
چندهزار نفر اســیر می دادیم کــه وارد آن بحث 
نمی شوم؛ چراکه مربوط به عملیات و جنگ است و 

سخن به درازا می کشد.
خاطــرۀ دیگری که از ایشــان داریــم مربوط به 
عملیات والفجر 8 است. در عملیات والفجر 8 یکی 
دو روز قبل از عملیات، به ذهن من آمد که چون 
داریم وارد کشور عراق می شویم ممکن است این 
تداعی به وجود بیاید که ایران به دنبال اشغالگری 
اســت؛ از طــرف دیگر عبور از رودخانــة اروند را 
داشتیم که بعضی از جاها عرض رودخانه به دوهزار متر می رسید؛ بر 
این اساس، نیاز به تکیه گاه معنوی داشتیم. به ذهنم رسید که خوب 
است به اولین فرمانده ای که از رودخانه عبور می کند پرچم حضرت 
رضا )علیه السالم( را بدهیم، وقت هم کم بود. با آیت اهلل طبسی تماس 
گرفتم و از ایشان خواستم در اسرع وقت پرچم گنبد حضرت امام رضا 
)علیه السالم( را برای ما بفرستند. ایشان هم محبت کرده و فرستادند. 
چند ساعت قبل از صدور فرمان عملیات، تنی چند از خدام آستان 
قدس رضوی با پرچم بارگاه حضرت رضا )علیه الســالم( به قرارگاه 
ما رســیدند. من و فرماندهان وقتی در قرارگاه، پرچم حضرت رضا 
)علیه الســالم( را دیدیم سخت منقلب شدیم. فضای معنوی خاصی 
در قرارگاه، حاکم شد و ما آن را به فال نیک گرفتیم و سریعاً آن را با 
نامه ای مکتوب برای آقای مرتضی قربانی فرماندۀ لشکر 25 کربال که 
اولین یگان عبورکننده از رودخانه بود و قرار بود خط را بشکند و به 

فاو وارد شود، فرستادم.
البته همان شــب حادثة عجیبی برای لشــکر به وجود آمد؛ بیش 
از 500-400 غــواص در حال عبــور از رودخانه بودند که روبه روی 
آن ها نورافکنی روشــن شد. سر غواص ها باالی آب بود و اسلحه هم 
همراه داشــتند. آقای مرتضی قربانی با من تماس گرفت که چه کار 
کنیم، دشمن دارد تیراندازی می کند و من نگرانم همة بچه ها شهید 
شــوند. یک لحظه به ذهنم آمد و به او گفتم بگویید حتی یک نفر 
هم تیرانــدازی نکند. دلیلش هم این بود کــه بچه های ما هم باید 
شــنا می کردند و بر جریان جزر و مد رودخانه غلبه می کردند و هم 
می خواستند تیراندازی کنند؛ ممکن بود مشکل ایجاد شود. به ذهنم 
آمد شاید دشمن ادامه ندهد. بعد از مدتی مرتضی با بی سیم تماس 

گرفت و گفت نورافکن خاموش شد.
رزمندگان خط دشمن را شکستند و از ساحل وارد شهر شدند و پرچم 
را بر فراز منارۀ مسجد فاو نصب کردند. فردا که فرماندۀ عراقی اسیر 
شــد و او را به قرارگاه آوردند، پرسیدیم غواص ها را می دیدید؟ گفت 
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خدماتی که در مدت کوتاه در آستان قدس رضوی انجام داد

آیت اهلل واعظ طبسی فروردین 1362 در گفت وگویی که طی دو شمارۀ مجله پیام انقالب منتشر شد به بخشی از خدمات صورت گرفته در 
مدت پس از انقالب و تصدیگری ایشان در آستان قدس رضوی اشاره کرده و گفتند: آنچه مسلم است بعد از پیروزی انقالب اسالمی تا به 
امروز که من در خدمت شما هستم، این موضوع را در مصاحبه های عمومی و در سخنرانی ها هم اشاره کرده ام و به عنوان گزارش که امام 
همیشه توصیه می فرمودند که مطالب و مسائل را بگویید، اولین بار خدمت امام مطرح کردم. کالً مجموع خدمات عمرانی و ساختمانی و رفاهی 
آستان قدس در ظرف این 4 سال در مقایسه با کل حکومت شاهانه 30 یا 35 برابر است. خوشحال هستم از اینکه خداوند متعال عنایت 
فرمود و این توفیق را داد که ما وظیفه شناس باشیم و بتوانیم ِدین خودمان را نسبت به برادران و خواهرانی که سال ها طعم تلخ محرومیت 

را چشیده اند ادا بکنیم.
 بنده از کارهایی که با کمک خداوند انجام داده ام، حساب نذورات را از بودجۀ آستان قدس در همان بدو امر جدا کردم و تا به حال رقمی 
حدود 230  میلیون تومان از محل نذورات آستان قدس رضوی وام و مستمری و کمک های بالعوض برای مساجد و مناطق و مردمانی که در 
محرومیت بودند، داده ایم. کالً می توانم بگویم که تحولی همه جانبه در آســتان قدس به وجود آمده که هدف و مقصود اصلی ما این اســت 
که این تشکیالت را چه از بعد مادی و چه از بعد معنوی در جهت مرضات حضرت رضا و تفکر و بینش ثامن االئمه علیه السالم قرار بدهیم و 
رضایت خداوند متعال را از این طریق جلب کنیم. البته بیشترین توفیق ما از جنبه های فرهنگی خواهد بود که تا به حال گام های بنیادین 
برداشــته شــده اســت که آثار و ثمرات آن ان شاء اهلل در آینده روشن می شود؛ ازجمله دانشــگاه علوم اسالمی است که امیدوارم با دعای 
برادران و خواهران در تنظیم و تدوین برنامه های آنجا توفیق داشــته باشــیم؛ و از کارهای آینده فکر می کنیم مسئلۀ مهم همین دانشگاه 
علوم اسالمی است. برای این منظور کتابخانۀ جدیدی در صحن جمهوری اسالمی در نظر گرفته شده و به نحوی کار شده که چه بنده باشم و 

چه نباشم، تمام خواهد شد.
 اما آنچه مهم است دانشگاه علوم اسالمی است که می تواند یک سازمان علمی و فکری وابسته به آستان قدس رضوی باشد؛ ان شاء اهلل. 
البته اطالع دارید طرح اطراف حرم شریف هم از طرح های بسیار جالب و وسیعی است که می تواند در رابطه با خدمات فرهنگی و علمی این 

تشکیالت روحانی و معنوی ان شاء اهلل مؤثر باشد که به زودی کار را شروع خواهیم کرد.

گفت وگوی مجله پیام انقالب با آیت اهلل واعظ طبسی- 13 و 27 فروردین 1362.

»نه«. گفتیم پس چرا نورافکن را روشن کردید؟ گفت دو هفته ای بود 
از ستاد کل عراق تقاضای ژنراتور کرده بودیم که آن شب تست کردیم 

و بعد خاموش کردیم.

عالوه بر روابط معنوی، آستان قدس و جناب آقای واعظ 
طبسی از حیث مالی به جبهه ها کمک می کردند و پس 
از جنگ نیز برای بازسازی مناطق جنگ زده همچون خوزستان 
که آســیب جدی دیده بود مؤثر واقع شــدند. در این باره اگر 

نکته ای دارید، بفرمایید.
در زمان جنگ کاروان های فراوانی از خراسان می آمد. بسیاری از این 
کاروان های کمک رسانی با عنایت آیت اهلل واعظ طبسی فراهم و ایشان 
آن ها را تا دروازۀ شــهر بدرقه می کرد. مــردم هم وقتی کاروان های 
کمک رسانی آستان قدس را می دیدند انگیزۀ بیشتری پیدا می کردند 
و کمک های بیشتری می کردند؛ به همین جهت، کاروانی که از طرف 

آستان قدس راه می افتاد با استقبال مردم روبه رو می شد.
این نکته هم باید گفته شود که آیت اهلل طبسی از جنگ زدگان 
نیز حمایت می کرد. ایشــان از نظر غذا و اســکان، پیگیر حل 
مشــکالت جنگ زدگان بودند و بعد از جنگ هم در بازسازی 
مناطق تالش می کردند، چه به وسیلة شرکت هایی که متعلق به 
آستان قدس بود )که آن ها کار پیمانکاری انجام می دادند( و چه 

از نظر منابع مالی.

بعد از جنگ آیا روابط صمیمانۀ ســپاه و حضرتعالی با 

آیت اهلل واعظ طبسی ادامه پیدا کرد؟
بعد از جنگ هم تا زمانی که فرماندۀ سپاه بودم ارتباطمان با آیت اهلل 
واعظ طبسی همچنان برقرار بود. به خاطر دارم رزمایشی در مشهد 
برگزار کرده بودیم که ایشــان را دعوت کردیم و ایشان هم شرکت 
کردند. البته آیت اهلل واعظ طبســی به دلیل مشکلی که در ناحیة پا 
داشتند معموالً به ندرت در مراسم های عمومی و در برنامه های نظامی 
حضور پیدا می کردند. به یاد دارم وقتی خدمت مقام معظم رهبری 
عرض کردم که آیت اهلل طبسی را به رزمایش دعوت کردیم و ایشان 
هم حضور پیدا کردند، حضرت آقا خیلی خوشحال شدند و فرمودند 
»خوب کاری کردید«. بعد از فرماندهی ســپاه هم وقتی به مجمع 
تشــخیص آمدم، ارتباطمان با ایشان خیلی بیشتر شد؛ چون ایشان 
معموالً بنا داشت در جلسات مجمع شرکت کند. یک بار محضر مقام 
معظم رهبری بودیم )جلسه مجمع بود(، مرحوم آقای هاشمی گفتند 
آقای طبسی بیشتر در جلسات مجمع شرکت کند. من گفتم غیبت 
آقای طبســی از بقیه کمتر اســت. آقای طبسی از من تشکر کرد و 
گفت خوب شد شما از من دفاع کردید. من گفتم ما همیشه مدافع 
شما بوده و هستم. ایشان مرتب در جلسات مجمع شرکت می کردند، 

بااینکه سفر از مشهد به تهران و بالعکس برایشان سخت بود.

قبل از اینکه مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی به کما بروند 
شما دیداری با ایشان داشتید؟

بله. فکر می کنم حدود یک ماه قبل از این اتفاق خدمتشان رسیدم. 
ایشان چون عمل جراحی کمر انجام داده بودند، مالقات برایشان خیلی 
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سخت بود؛ اما خیلی لطف کردند و حتی فرمودند که من مدتی است 
به دفتر نیامــده ام، فقط چند روز قبل برای مالقات با آیت اهلل صافی 
گلپایگانی آمده ام و امروز هم برای مالقات با شــما. در آن دیدار در 
ارتباط با مسائل سیاسی کشور و موضوعات مجمع تشخیص صحبت 
کردیم. گفتم فشار به رهبری زیاد است جنابعالی کمک کنید. گفتند 
چه کنیم؟ گفتم شــما با بعضی از آقایان همچون آیت اهلل هاشمی و 
بعضی دیگر صحبت کنید. آقای طبسی استقبال کردند و گفتند قرار 
است آقای هاشمی بیایند مشهد، حتماً با ایشان صحبت خواهم کرد. 
ایشان بااینکه در مشهد حضور داشتند اما نسبت به مسائل تهران و 
وضعیت سیاسی کشور خیلی حساس بودند و پیگیری هم می کردند و 
چون شخصیت ها عموماً برای زیارت به مشهد سفر می کردند، فرصت 

خوبی برای گفت وگو فراهم می شد.

آقای دکتر رضایی، والیت پذیری و موضع گیری مرحوم 
آیت اهلل واعظ طبسی در فتنۀ 88 چگونه بود؟ این سؤال 
ازاین جهت مطرح می شود که برخی تالش کردند ایشان را به نفع 

خود و جریان متبوعشان مصادره کنند. نظر جنابعالی چیست؟
آیت اهلل طبســی نسبت به حفظ صولت نظام، حساس و با رهبری 
نیز ارتباط عاطفی و اعتقادی داشــتند؛ ازاین رو به هیچ وجه حاضر 
نبودند کوچک ترین آسیبی به نظام و رهبری وارد شود. البته نسبت 
به گروه های سیاســی نظراتی داشتند، اما در دفاع از رهبری هیچ 
تردیدی به خود راه نمی دادند، ازجمله موضع گیرهای ایشــان در 
فتنه و نسبت به فتنه گران بسیار شــفاف و روشن بود و به موقع 

موضع گیری می کردند و حاضر نبودند خدشــه ای به اقتدار نظام و 
رهبری وارد شود.

اگر اجازه دهید محورهای پایانی گفت وگو به آســتان 
قدس و خدمات تولیت فقید و تولیت جدید اختصاص 
پیدا کند. خدمات مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی در آستان قدس 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
آیت اهلل واعظ طبسی نسبت به بارگاه حضرت رضا )علیه السالم( خیلی 
عاشقانه کار می کرد، حتی ســال های آخر عمر ایشان که به شدت 
از بیمــاری رنج می بردند، در کار خدمت به بارگاه منور حضرت رضا 
)علیه السالم( هیچ کم نمی گذاشتند و با همان دردی که بدنشان را فرا 
گرفته بود در جلسات آستان قدس و از غبارروبی گرفته تا سایر امور 
شــرکت می کردند؛ بنابراین، این تعبیر که »آیت اهلل طبسی در زمرۀ 

عاشق ترین خادمان حضرت رضا )علیه السالم( بودند« مبالغه نیست.

به عنوان سؤال پایانی، نظر خود را دربارۀ تولیت جدید و 
اقداماتی که در این مدت صورت گرفته بفرمایید.

جناب آقای رئیســی شروع خوبی داشــته اند؛ از یک سو رسیدگی 
به محرومین و مســتضعفین و از سوی دیگر، رســیدگی به زوار و 
سروســامان دادن به خدمات آن ها، ضمن اینکه در بُعد فرهنگی هم 
کارهای خوبی شروع شده و امیدواریم تقویت و استمرار یابد. ان شاءاهلل 
با همکاری علمای بزرگوار مشــهد و حوزۀ بزرگ خراسان، ایشان در 

تحقق انتظاراتی که مقام معظم رهبری دارند موفق شوند.
جناب آقای رئیســی چهره ای انقالبی و خوش سابقه اند. البته آستان 
قدس مجموعة بزرگ فرهنگی است، مشهد پایتخت فرهنگی جهان 
اسالم قلمداد شده است؛ بنابراین آستان قدس باید محور و کانون این 
پایتخت باشد، ازاین رو مسئولیت سنگینی بر دوش تولیت محترم این 
آســتان است. امیدواریم ایشان با عنایت خاص حضرت ثامن الحجج 
)علیه السالم( بتوانند رهنمودها و انتظارات مقام معظم رهبری که در 

حکم ایشان تصریح شده را به نحو شایسته ای جامة عمل بپوشانند.
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آقای دکتر با تشکر از وقتی که در اختیار روزنامۀ قدس 
قرار دادید، همان طور که در جریان هســتید در اولین 
سالگرد ارتحال آیت اهلل واعظ طبسی قرار داریم؛ به عنوان اولین 
سؤال بفرمایید سابقۀ آشنایی شما با آیت اهلل طبسی به چه سالی 

برمی گردد؟
بنده چون مشهدی نبودم و قبل از انقالب هم خراسان )مشهد( مثل 
بعد از انقالب زیاد نمی رفتم. با مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی قبل از 
انقالب آشنایی نداشتم، اما در جریان انقالب ما ایشان را شناختیم و 
آن موقع متوجه شــدیم که رهبری انقالب در مشهد به دست 3 نفر 
اســت: آیت اهلل خامنه ای، شهید هاشمی نژاد و مرحوم آیت اهلل واعظ 
طبسی. در گرماگرم انقالب که ما اخبار انقالب در تهران و استان ها را 
تعقیب می کردیم با ایشان آشنا شدیم. بعد از انقالب مرحوم آیت اهلل 

واعظ طبسی به تولیت آســتان قدس منصوب شدند و ارتباط ما با 
ایشان روزبه روز بیشتر شد. یک جهت هم به عالقة من به مقام معظم 

رهبری و ارتباط رهبری با آقای طبسی برمی گشت.

خاطره ای از آن سال ها دارید؟
یکی از خاطره ها مربوط به اوایل انقالب است، به سال 59 
برمی گردد. هنوز 2 سال از عمر انقالب نگذشته بود که آقای طبسی 
از 10 نفر در تهران و مشهد دعوت کردند تا دو روزی با هم بنشینند 
پیرامون آیندۀ فعالیت های فرهنگی آســتان قدس بحث و مشورت 
کنند و به آقای طبسی پیشنهاد دهند که بنده هم جزو آن عده بودم. 
آن موقع حدود 35 سال سن داشتم. ما از تهران به مشهد رفتیم. به 
یاد دارم دکتر شــهیدی، دکتر سروش و تعدادی دیگر هم از تهران 

گفت وگو با غالمعلی حدادعادل

امانت دار انقالب 
در آستان قدس رضوی 

ایشان می فرمودند: مطمئن باش اگر روزی امر دایر شود که من بین فالنی و آقا یک 
کسی را انتخاب کنم، یک لحظه هم در اطاعت و ترجیح آقا تردید نمی کنم.

متین محجوب: »غالمعلی حدادعادل« از دورۀ 

ششم وارد نهاد قانون گذاری شد و ریاست 

فراکسیون اقلیت را بر عهده گرفت. از دورۀ 

هفتم تا نهم به عنوان منتخب اول مردم انتخاب 

و در دورۀ هفتم هم با رأی اکرثیت منایندگان 

بر کرسی ریاست قوۀ مقننه تکیه زد. مدیرعاملی 

بنیاد دائره املعارف اسالمی، ریاست فرهنگستان 

زبان و ادبیات فارسی و مدیر گروه واژه گزینی آن 

فرهنگستان، ریاست مرکز مطالعات و ارتباطات 

دانشگاه امام صادق )علیه السالم(، عضویت 

شورای عالی انقالب فرهنگی و عضویت در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام از دیگر مسئولیت های 

وی بوده است. حدادعادل هم اکنون مشاور 

عالی مقام معظم رهربی، رئیس شورای تحول 

و ارتقای علوم انسانی )به انتخاب شورای 

عالی انقالب فرهنگی( است. گفت وگو با دکرت 

حدادعادل پس از پایان جلسات ثابت درس مثنوی 

ایشان در محل کتابخانۀ شخصی ایشان انجام 

شد.

گفت وگو با ایشان دربرگیرندۀ نحوۀ آشنایی با 

مرحوم آیت الله واعظ طبسی آغاز و خدمات 

تولیت فقید آستان قدس رضوی در حوزۀ علمیه 

مشهد است. مشاور عالی مقام معظم رهربی 

در این گفت وگو خاطرات جالبی هم از مرحوم 

آیت الله واعظ طبسی بیان کرد. آنچه می خوانید 

گفت وگو با دکرت غالمعلی حدادعادل است.
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من بعضی از مسائل 

حاد و حساس کشور را 

با آقای طبسی در میان 

می گذاشتم؛ گاهی 

به انتخابات مربوط 

می شد، گاهی به 

مسائل مجلس و گاهی 

هم به رفتار بعضی 

از آقایان معروف و 

مشهور دیگر. 

بنده برخی اوقات از 

آقای طبسی خواهش 

می کردم که با نفوذ و 

حرمتی که نزد همگان 

دارند اقدام کنند و 

بعضی تذکرها را به 

افرادی برسانند.

حضور داشتند. ما دو روز تمام در مشهد در یکی از حجره های صحن 
عتیق جلســه گذاشتیم، خود مرحوم آیت اهلل طبسی هم در بخشی 
از جلسات شــرکت داشت که قالب آن پیشنهادها در سال های بعد 

عملی شد.
ارتباط ما با ایشان بیشتر ارتباط فرهنگی بود. مدتی هم بنده به عنوان 
عضو شورای فرهنگی آستان قدس انتخاب شده بودم که البته توفیق 
حضور در جلســات متعدد را پیدا نکردم؛ چند جلســه ای در مشهد 
شرکت کردم. هروقت به مشهد می رفتم عالقه داشتم با آیت اهلل واعظ 
طبسی دیدار داشته باشم، خصوصاً بعد از آنکه به مجلس رفتم مذاکره 
در باب مســائل سیاسی کشور و بعضی مســائل مربوط به خراسان 

ایجاب می کرد که من با ایشان دیدار کنم.
عالوه بر این گاهی هم راجع به کارهایی که می شود در آستان قدس 
کرد پیشــنهادهایی می دادیم در همین راســتا؛ در باب امور هنری، 
کتاب و کتاب خانه و کارهای آموزشی که آستان قدس انجام می داد 
من پیشــنهادهایی به ایشان می دادم، ازجمله در دهة 60 که معاون 
پژوهشــی وزارت آموزش و پرورش و همچنین عضو شــورای عالی 
آموزش و پرورش بودم پیشنهاد دادم »آستان قدس هنرستان هنرهای 
اســالمی تأسیس کند« و از استادکارانی که در هنرهای اسالمی در 
آستان فعال بودند دعوت به تدریس و آن ها شاگرد تربیت کنند؛ مثاًل 
در گچ بری، سنگ تراشی آینه کاری، فرش بافی، خطاطی، کاشی سازی 
و ... برای اینکه این هنرها از بین نرود چنین پیشنهادی کردم و ایشان 
)آیت اهلل واعظ( هم موافقت کرد و من در برنامه ریزی اش فعال بودم و 
همکاری کردم. خودم به شورای آموزش و پرورش بردم و مصوبه ای 
آن را گرفتم و به مشهد دادم و این هنرستان تأسیس شد. این یکی از 

خاطرات من بود گرچه متأسفانه بعد از مدتی ادامه پیدا نکرد.

آقای دکتر در جلســاتی که با مرحوم آیت اهلل واعظ 
طبسی داشتید بیشتر چه نکاتی را مطرح می کردید؟

در ســال های اخیر من بعضی از مســائل حاد و حساس کشور را با 
آقای طبسی در میان می گذاشتم؛ گاهی به انتخابات مربوط می شد، 
گاهی به مسائل مجلس و گاهی هم به رفتار بعضی از آقایان معروف 
و مشهور دیگر.  بنده برخی اوقات از آقای طبسی خواهش می کردم 
که با نفوذ و حرمتی که نزد همگان دارند اقدام کنند و بعضی تذکرها 
را به افرادی برسانند.و نتیجة این کارها هم من از ایشان می پرسیدیم.

دربــارۀ ویژگی های مدیریتی مرحــوم آیت اهلل واعظ 
طبسی توضیح می دهید؟ مهم ترین ویژگی بارز ایشان 

چه بود؟
آقای طبســی به لحاظ شخصی چند خصوصیت داشت که باید این 
خصوصیت ها مورد توجه قرار گیرد. نخست مدیریت ایشان؛ آیت اهلل 
واعظ طبســی در مدیریت بین روحانیون ممتاز بود. از یک جهات با 
شهید بهشتی شباهت داشــت. در شهید بهشتی سرشت مدیریتی 
آشــکار بود و در آقای طبسی هم سرشت مدیریتی آشکار بود. همه 
می دانستند که با آقای طبسی نمی شود در کارهای مملکت و آستان 

قدس شوخی کرد، ایشان در کار جدی بود.
دوم به همت بلند ایشان برمی گشت؛ آیت اهلل واعظ طبسی از کارهای 
بزرگ هراس نداشــت. فقط کافی اســت اقدامات صورت گرفته در 
آســتان قدس را )همان اطراف حرم مطهر( در سال 57 با سال 94 
که ایشــان از دنیا رفت مقایسه کرد. بدون اغراق می توانم بگویم که 
مجموعه های اطراف حرم به 10 برابر آن چیزی که ایشــان تحویل 
گرفت بالغ شــد؛ مثاًل مهم ترین آن ها صحن جامع رضوی، زیرزمین 

دارالحجه، پارکینگ ها و ... است؛ همه نتیجة بینش و همت بلند این 
مرد در مدیریت بود.

خصوصیت دیگر ایشان استمرار مدیریت بود. ما همیشه می نالیم و 
انتقاد می کنیم که مدیریت های کوتاه مدت آفت کار کشور است؛ برای 
نمونه شــما آموزش و پرورش را ببینید، از اول انقالب تا به امروز 14 
وزیــر آمده و رفته اند که من اگر بخواهم نــام ببرم عبارتند از دکتر 
شکوهی، شهید رجایی، شهید باهنر، مرحوم پرورش، اکرمی، نجفی، 
مظفر، حاجی، فرشیدی، علی احمدی، حاجی بابایی، فانی و هم اکنون 
دانش آشــتیانی وزیر است. در وزارت آموزش و پرورش در 37 سال، 
14 وزیر داشــتیم، اما در آستان قدس رضوی در 37 سال یک مدیر 
دیدیم؛ این ســبب شد آستان قدس در یک مسیر جلو برود، ممکن 
است آن مسیر عیب و اشکاالتی هم داشته باشد، اما باالخره مثل بقیة 
دستگاه ها نشد که هرکسی می آید قلم عفو بر جرایم اعمال قبلی ها 
بکشد و همه چیز را پاک کند و همة کارها از نوع شروع شود و ما دور 

خودمان بچرخیم.

آقای دکتر حداد، بااین حال ما شــاهد بودیم در زمان 
حیات ایشان برخی مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی را به 
اشرافیگری متهم می کردند. از آنجا که جنابعالی بعد از انقالب 
شــناخت خوبی از آیت اهلل واعظ پیدا کردید، نظرتان را دربارۀ 
ساده زیســتی ایشــان و اتهاماتی که به تولیت فقید مطرح 

می کردند، می فرمایید؟
نکتة دیگری که در شــخصیت آقای واعظ طبســی قابل توجه بود 
ساده زیستی ایشان بود، برخالف تصوری که بعضی از آیت اهلل واعظ 
طبســی ایجاد کرده بودند. آقای طبسی به دریایی از پول و امکانات 
دسترســی داشت و آن امکانات آستان قدس بود، ولی ایشان تا آخر 
عمر در همان خانه ای زندگی کرد که قبل از انقالب در آنجا زندگی 
می کرد. من که چند بار در منزلشان مالقاتشان کردم اتاق پذیرایی 
آیت اهلل واعظ طبســی به  اندازۀ فرش 3 در 4 بیشــتر جا نداشت؛ و 
رهبری هم اگر به منزل ایشان می رفت در همان اتاق بود و مقامات 
کشور هم در همان اتاق بودند )اتاق ساده ای بود( و خیلی ها هم این 

موضوع را می دانستند که زندگی ایشان همین طور است.
هیچ وقت شنیده نشد که آیت اهلل طبســی از امکانات آستان قدس 
به صورت شخصی استفاده کرده باشــد، خیلی محتاط بودند. برای 
عده ای که به ایشــان منصوب بودند حرف هایــی در آمد، بنده وارد 
صحت و سقم این مسائل نمی شوم، اما نسبت به شخص آیت اهلل واعظ 
طبسی این مطلب گفتنی است: »واقعاً امانت دار خوبی برای انقالب و 
حکومت در آستان قدس رضوی بودند.« خیلی از اموال از بین رفتة 

آستان قدس را هم ایشان احیا کرد و برگرداند.

والیت پذیری مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی در زمان 
حضرت امام و رهبری مقام معظم رهبری چگونه بود؟

مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی در دوران امام پیرو خالص و مخلص امام 
بود، بعد از امام )ره( هم ایشــان بااینکه از نظر سنی بزرگ تر از مقام 
معظم رهبری بودند، اما ارادتی به آقا داشتند که برای همه درس آموز 
بود؛ و تمام هّم و غمشان این بود که رهنمودهای رهبری محقق شود؛ 
ازاین رو آن مقداری که می توانستند در آستان قدس عمل می کردند و 

از تأثیر خود در خراسان و مشهد هم استفاده می کردند.
ایشــان به من می گفتند: من )مرحوم واعظ طبسی( اگر با بعضی که 
با رهبری زاویه ای دارند مدارا می کنم و دوستی خود را ادامه می دهم 
فقط و فقط برای این است که بتوانم در آن ها از طریق این دوستی اثر 
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بگذارم و مانع شوم از فاصله گرفتن آن ها. ایشان می فرمودند: مطمئن 
باش اگر روزی امر دایر شــود که من بین فالنی و آقا یک کســی را 
انتخاب کنم یک لحظه ای هم در اطاعت و ترجیح آقا تردید نمی کنم. 
این نشان می دهد آیت اهلل واعظ یک زندگی مؤمنانه و مجاهدانه ای را 
پشــت سر گذاشت و توانست آستان قدس را به صورت مدرسه ای در 
مقیاس ملی برای همة مردم متدین ایران دربیاورد که میلیون ها نفر 
در ســال به مشهد بروند و از مدیریت و امکانات این مکان برای رشد 

ایمانی، معنوی و اخالقی بهره ببرند.

آقای دکتر، جنابعالی به مدیریت مرحوم آیت اهلل واعظ 
طبسی در آستان قدس اشاره کردید، آیا از زمانی که 
وارد مجلس شدید )به خصوص در دورۀ ریاست مجلس( به یاد 
دارید آستان قدس از امکاناتی برای حل مشکالت کشور استفاده 
کرده باشد؟ پیش از این اعالم شده بود در مقطع جنگ تحمیلی 

آستان قدس امکاناتی ارسال می کرد، بعد از آن چطور؟
بله حتماً ایشان کمک می کردند؛ البته کمک ایشان به اقتصاد کشور 
از طریق فعال کردن ظرفیت های اقتصادی آستان قدس بود. آستان 
قدس به دلیل امکاناتی که داشــت در 100 حوزه فعالیت اقتصادی 

می کرد؛ در تمامی این حوزه ها، کارآفرینی و اشتغال می شد.
آستان قدس در دوران مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی رشد همه جانبه 
کرد، فقط رشد اقتصادی نبود، فقط توسعة اماکن نبود، بلکه مشهد از 

یک شهر زیارتی به معنی محدود کلمه قبل از انقالب مبدل شد به 
شهر مذهبی-فرهنگی امروز. امروز اگر بروید سراغ بنیاد پژوهش های 
آستان قدس رضوی و انتشارات به نشر، می بینید چند جلد کتاب این 
بنیاد چاپ کرده و چند دانشــگاه در دوران آقای طبسی ایجاد شده 
و چند روزنامه و مجله ایجاد شــده است. مؤسساتی که با مدیریت و 
ابتکار ایشان در این 38 سال تأسیس شد، هم نیروها تربیت شدند و 

هم اینکه کار کردند؛ اآلن هم این مؤسسات فعال است.

مدیریت حوزۀ مشهد مستقل بود، آیت اهلل واعظ طبسی 
هم تأکید داشتند مدیریت حوزۀ مستقل و زیرمجموعه 
قم و شورای عالی حوزه نباشد. نقش حوزه و خدماتی که مرحوم 
آیت اهلل واعظ طبسی در این ســنگر برای نظام و انقالب انجام 

دادند را چگونه ارزیابی می کنید؟
حوزه ها مسائل مربوط به روحانیت بود، ما هم در آن کسوت نیستیم؛ 
ازاین رو ورود به جزئیات نداشــتم؛ ولی به هرحال حوزۀ مشهد حوزۀ 
مرجع پرور بوده و هست. مشهد به اعتبار حرم امام رضا )علیه السالم( 
شهر معمولی نیست؛ و آقایان قم هم استدالل های آقای واعظ طبسی 
را پذیرفتند و به مشهد استقاللی دادند که شایستة آن استقالل هم 
بود؛ ضمن اینکه کسی هم پشیمان نیست از این نقشی که به حوزه 
داده شد و هیچ مشکلی هم به وجود نیامد و تعارضی بین قم و مشهد 

به وجود نیامد و همه کار خود را انجام می دهند.

به مناسبت فرا رسیدن سالروز 
حماسۀ 9 دي، آیت اهلل عباس 

واعظ طبسي نمایندۀ ولي فقیه 
در استان های خراسان در دیدار 

با اعضاي ستاد بزرگداشت این 
حماسه، نکاتي را پیرامون فتنه 88 

و نقش سازمان اطالعاتي آمریکا 
در این حوادث مطرح کردند که به 

تیتر دو روزنامۀ قدس و خراسان 
بدل شد.

آیت اهلل واعظ طبسی در این 
سخنرانی تأکید کردند: »آن 

آقایان می دانستند که دستگاه های 
اطالعاتي آمریکا، غربی ها، رادیو 

بی بی سی و دیگران از آن ها 
حمایت می کنند، اما علی رغم 

آنکه می دانستند و این مسائل را 
می شنیدند، بااین وجود به میدان 

آمدند و تقریباً جنگ مسلحانه اي 
در نظام اسالمي به راه انداختند 

که قطعاً اگر این خصوصیات 
مطرح شده دربارۀ آن ها صادق 

باشد بدون شک حکم آن ها اعدام 
است.«
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مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی یک روحانی نمونه و اسوه از نسل 
روحانیت مبارز بــود، نمونه ای از پرورش یافتــگان مکتب امام 
خمینی )ره( که می تواند اســوه ای برای آیندگان باشد. تدبیر و 
اســتقامت و تقوای او در دوران پیش از پیروزی انقالب اسالمی 

شایستة تحلیل های عبرت آموز برای نسل جدید است.
از تاریخ زندگانی مرحوم طبســی می توان داستان های حماسی 
ساخت؛ از زندان ها و از منابر انقالبی وی، از حضور مردمی او در 
بین توده ها و در صف جلوی تظاهرات و از شجاعت در بازجویی ها، 

از تبعیت کامل از رهبری انقالب اسالمی و مواردی ازاین قبیل.
پس از پیروزی انقالب اســالمی ایشان با تمام وجود در خدمت 
نظام و امام )ره( قرار گرفت و نمونه ای شــد از فقیه و مجتهدی 
که والیت محوری دارد. عنایات خداوندی به ایشان موجب شد که 
افتخار تولیت آستان مقدس حضرت ثامن الحجج را به او بدهند و 
توسط نائب امام زمان )عج( امام خمینی این مسئولیت خطیر را 
بپذیرد و تا پایان عمر بابرکت در محضر امام هشتم )علیه السالم( 

انجام وظیفه نماید.
مدیریت کم نظیر آیت اهلل طبسی در آســتان قدس نمونه ای از 
مدیریت شایستة فقهای اسالم است. آستان قدس دنیای شگفت 
و چندبعدی اســت، مهمان ســرای همة زائران و میهمانان امام 
معصوم است و مرحوم طبسی مســئولیت پذیرایی مهمانان و 
عاشــقان زیارت امام را به بهترین شکل مدیریت نمود تا بتواند 
رضایت امام رئوف و آگاه را به نحوی جلب نماید و رضایت ولی امر 
مسلمین را نیز تأمین کند و مهمانان حضرت را نیز خشنود نماید؛ 

و این مدیریت واالیی است.
حرم حضرت در همة روزها پذیرندۀ میلیون ها نفر انسان است؛ 
تحصیل آرامش و ســهولت تردد و هدایت اخالقی زائران و رفع 
نیازهای آنان به یک بخش مهم از آستان قدس تبدیل شده است 
و مرحوم واعظ طبســی در این 36 سال از عهدۀ این مسئولیت 

خطیر به نحوی خوب برآمد.
به یاد بیاوریم که دولت سعودی همه ساله در پذیرایی 2 میلیون 
نفر حاجی چگونه بی مدیریتی می کند، درحالی که در ایام نوروز 
مشــهد پذیرای 5 تا 6 میلیون نفر است که به خوبی با خاطرات 
خوش ســفر را به انجام می رسانند. آســتان قدس مجموعه ای 
بی نظیر از میراث فرهنگی اســت؛ حرم مطهر، صحن ها، رواق ها 
و آثار فرهنگی-هنری و گران بهای آن ها در حد یک وزارت است.

خدمات مرحوم طبســی در این زمینه بی نظیر است، او توانست 
ضمــن حفظ کامل این میراث عظیم هنری، فرهنگی، معماری 
و مهندسی، اجتماعی، پیرامون آن زیباکاری های هنری فاخری 

را پدید آورد که بر تارک هنر و تمدن و فرهنگ اســالم و ایران 
می درخشــد؛ تأســیس گنجینة قرآن و موزه های هنر معاصر 
نمونه های ذوق و ســلیقه و قدرت مدیریتی و گســترۀ ذهنیت 

خالق و جامع مرحوم طبسی است.
ســامان دهی مرکز پژوهش های آســتان قدس و تکمیل موزۀ 
بی نظیر آستان و تکامل و تجهیز کتابخانة آستان قدس و سایر 
مؤسسات نیز هریک نمونة مدیریت جامع مرحوم آیت اهلل طبسی 
است. گسترۀ مهم آســتان قدس و ساختن رواق ها و خیابان ها 
و توقفگاه و ســاختمان های متعدد با به کارگیری مهندســان و 

هنرمندان، داستانی از لیاقت مدیریت مرحوم طبسی است.
ادارۀ مؤسســات اقتصادی آستان که خود در حد چند وزارتخانه 
اســت، به همت و مدیریت این انسان بزرگ در 3 دهة گذشته 
نموداری از تدبیر و شایسته ســاالری اســت. تکمیل حوزه های 
علمیه و مدارس و دانشــگاه ها نیز نمونه های دیگری از مدیریت 
یک روحانی روشن اندیش و مدیر و الیق و فداکار است. الحق که 
مرحوم طبسی خود به تنهایی وظایف چندین مدیر و وزارتخانه را 
در 4 دهه به نحو خوب و شایسته ای انجام دادند؛ در کنار این همه، 
مدیریت و لیاقت و گسترۀ مسئولیت و ریاست مرحوم طبسی، 
ایشان را به انسانی متواضع، اخالقی و پاک و سالم و خالص تبدیل 

کرده بود؛ ایشان تا انتهای عمر بر این رویه باقی مانده بودند.
برای خودش چیزی برنداشــت و هرچه بود برای آستان قدس، 
خدمت به مردم و اعتالی انقالب اسالمی انجام می داد. خدمات 
آســتان قدس در دوران مســئولیت وی گســترش و افزایش 
فوق العاده ای یافت، به  گونه ای که نام ایشان در دوران مسئولیتشان 
در تاریخ جاودانه خواهد ماند. آیت اهلل مرحوم واعظ طبسی اسوۀ 
نمونه و مظهری برای نسل جوان روحانیت اسالم است تا ایمان 
بیاورند که با طلب توفیق از خدای متعال می توانند منشأ خدمات 

فراوان و مهمی باشند.
خاطرات من از آیت اهلل مرحوم واعظ طبسی بسیار است؛ از قبل 
از انقالب تا پس از پیروزی انقالب و در مســئولیت تولیت و در 
رابطه با حزب جمهوری اســالمی و در ارتباطات با حزب مؤتلفة 
اســالمی، مجلس خبرگان رهبری و مســائل سیاسی خراسان 
رضوی که فرصت آن نیســت، بگویم. آنچه در مجموع می توانم 
در این مختصر تقدیم دارم روحیة شاد و باصالبت ایشان بود که 
با وجود درد مستمر جسمی همواره بانشاط و مقتدر در همه جا 
حضور داشت و آخرین حضور وی انجام وظیفه در انداختن رأی 
خود به صندوق انتخابات بود. به راستی به فرمودۀ شهید آیت اهلل 

بهشتی، راست قامتان جاودانة تاریخ این گونه اند.

عالم و مبارزی
 از مکتب خمینی کبیر)ره(

اسداهلل بادامچیان

عضو  شورای مرکزی 
حزب موتلفه اسالمی
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گفت وگو با آیت اهلل سعیدی

با شاگردانش
ارتباط عاطفی 

داشت

آمنه مستقیمی

خبرنگار

رابطۀ شاگرد و استادی از روابط خاص و اثرگذار در 

فرهنگ اسالم است تا جایی که در معرفی بزرگان و 

ترشیحشان و مقام علمی آن ها، همیشه به استادانشان 

نیز اشاره شده و اینکه فرد در محرض چه کسانی تلمذ 

کرده باشد در حیات دینی و اجتامعی وی نقشی بسزایی 

دارد. مرحوم آیت الله عباس واعظ طبسی، تولیت 

فقید آستان قدس رضوی نیز از شخصیت هایی است 

که چهره ها و بزرگانی نام آشنا قبل و بعد از انقالب 

محرض درس ایشان را درک کرده و از آن دریای ژرف 

به قدر توان بهره برده اند. ازجمله این شخصیت های 

بزرگ و اثرگذار آیت الله سید محمد سعیدی، تولیت 

آستان مقدس کریمه اهل بیت )علیهم السالم( است 

که پیش از پیروزی انقالب اسالمی شاگردی در کالس 

درس مرحوم آیت الله واعظ طبسی را تجربه کرده 

و در گفت وگوی ذیل گوشه ای از این تجربۀ شیرین و 

به یادماندنی را با ما به اشرتاک گذاشته است.

با توجه به آنکه محضر مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی 
را درک کرده اید، شاخصۀ اصلی درس ایشان را چه 
می دانید؟ نوع نگاه ایشان به فضای درس در حوزه و نوع 

ارتباط استاد و شاگرد چگونه بود؟
ابتدا یاد آن استاد عزیز را گرامی داشته و به روح پاک ایشان درود 
و سالم را هدیه می کنم و از خداوند علو درجاتشان را مسئلت 
دارم؛ اما در مورد این ســؤال باید به 3 وجه توجه کرد: نخست 
دربارۀ شاخصه های اصلی درس ایشان باید گفت بسیار منظم 

و نیز بســیار خوش بیان بود، به طوری که شیرینی بیان ایشان 
و همچنین شــمرده سخن گفتن در کنار استفاده از کلمات و 
عبارات متقن و محکم و آرام همراه با تُن صدای مناسب حین 
سخن گفتن، هم  درسشــان را برای شاگردان شیرین و قابل 
تحمل می کرد و هم شــاگردان به راحتی می توانستند مطالب 
اســتاد را یادداشت کنند. سبک بیان درس توسط آن مرحوم 
هم این گونه بود که کل مطالب هر درس را ابتدا از خارج بیان 
می کرد و پس از آن به تطبیق آنچه که گفته بود با عبارت کتاب 
می پرداخت. در این مرحله نیز برای تبیین کالم و مراد مصنف 
گاهی توضیحات مفیدی می داد که آن ها را نیز می توانستیم در 

حاشیة کتاب خود یادداشت کنیم.
اما دربارۀ نوع نگاه مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی نســبت به 
فضای درس، پاســخ آن اســت که در آن زمــان که بنده در 
خدمت ایشان بودم )دوران رژیم سفاک شاه( ایشان یک نگاه 
داشت و پس از پیروزی انقالب اسالمی طبعاً نگاهشان متفاوت 
با نگاه قبل از پیروزی انقالب بود. در زمان قبل از انقالب هم 
اساتید و هم طالب در اندیشة تدریس و تحصیل برای ترویج 
مکتب اهل بیت )علیهم السالم( در عرصه های محدودی بودند 
که عمده ترین آن ها خدمت در سنگر محراب و منبر بود که 
آن هم با خطر زندان و تبعید روبه رو می شد؛ و عده ای هم به 
تدریس علوم حوزوی مشغول بودند که به همین خاطر گاهی 
درس ما به خاطر زندان رفتن اساتیدمان تعطیل می شد؛ اما 
بعد از پیروزی انقالب، فضــا و عرصة درس و تحصیل کاماًل 
متفــاوت و نیازهای جامعه و انقالب به روحانیون و طالب در 
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عرصه های مختلف زیاد شد.

در نوع ارتباط استاد و شاگرد چطور؟ سیرۀ عملی 
آن مرحوم چه اختصاصاتی داشــت و چقدر این 

ارتباط فضای تلمذ و تعلیم و تعلم را دل نشین می کرد؟

ایشان هنگامی که شاگردی سر جلسة درس سؤال یا اشکالی 
را مطرح می کرد، اوالً باحوصله خوب گوش می کرد و ســپس 
به پاســخ دادن می پرداخت، هرگــز کم حوصلگی نمی کرد و 
یــا خدای ناکرده به تحقیر ســؤال کننده نمی پرداخت؛ ثانیاً با 
شاگردان ارتباط عاطفی داشت که می شد این جهت را در نوع 
حضور شاگردان بر گردن استاد یافت، یعنی وقتی استاد روی 
صندلی می نشست، شاگردان سریع تا حدی که ممکن بود به 
استاد نزدیک شده و دور ایشان حلقه می زدند و تعداد شاگردان 
هم به خاطر همین ویژگی فنی و اخالقی که بیان شــد، قابل 

توجه بود.

با توجه به نقش آفرینی خاص روحانیت در مبارزات 
انقالبی با رژیم طاغوت، آیا اندیشه های مبارزاتی و 
موضع گیری های سیاســی در جلسات درس ایشان جای 
داشت؟ خاطره ای از ایشان در این باره و مباحث مبارزاتی 

دارید؟
مرحوم آیت اهلل طبســی در دو زمان کامــالً متفاوت تدریس 
داشــت: قبل از انقالب و پس از انقالب. من از شاگردان قبل از 

انقالب در جلسات درسی ایشان بودم. در زمان قبل از پیروزی 
انقالب از جهاتی امکان موضع گیری سیاسی در جلسات عمومی 
درس نبود. جهت اول اینکه شــخصیت هایی همچون آیت اهلل 
طبسی به خاطر مبارزاتی که داشتند همیشه تحت نظر بودند؛ 
بنابراین، اگر در جلسات درسی موضع گیری صریحی علیه رژیم 
می داشتند به سرعت درس ایشــان را تعطیل و خود ایشان را 
هم دســتگیر می کردند. جهت دوم اینکه محل درس ایشان 
مسجد مالهاشم بود که در آن زمان مرحوم آیت اهلل مروارید در 
آن اقامة جماعت داشتند و اگر آیت اهلل طبسی می خواست در 
جلسات درسی خود مسائل سیاسی را مطرح کند، درب مسجد 

مالهاشم را می بست و نماز جماعت هم تعطیل می شد.

رابطه شــما پس از پیروزی انقالب اسالمی با آن 
مرحوم چگونه بود و نقش آفرینی هایشان در حیات 

بابرکت انقالب را چطور ارزیابی می کنید؟
بنده چند ســال قبل از پیروزی انقالب برای ادامة تحصیالت 
به قــم مهاجرت کردم، به طور دقیق در جریان این فعالیت ها 
نیســتم؛ ولی اجماالً با اطالعی که از سوابق این استاد فرزانه 
و نوع مدیریت و نظم ایشــان دارم به یقین موفقیت ها و آثار و 

خدمات ارزنده ای داشتند.
خداوند روح مطهر این عالم مجاهد و معلم بزرگ را با اولیایش 
محشور گرداند و در جوار مضجع شریف حضرت ثامن الحجج 
)علیه السالم(، این خادم مخلص را مورد الطاف خاص حضرت 

علی بن موسی الرضا )علیه السالم( قرار بدهد.

کالس آموزش اسلحۀ شهید اندرزگو 
برای آیت اهلل واعظ طبسی

حجت االسالم ســید مهدی اندرزگو فرزند شهید اندرزگو: عمدۀ 
فعالیت شــهید اندرزگو در مبارزه بــا رژیم غاصب پهلوی عبارت 
بود از واردات اســلحه و تأمین اســلحۀ مورد نیاز مبارزان و نیز 
وارد کردن اعالمیه های امام رحمه اهلل به داخل کشور. حاج احمد 
قدیریــان هم کــه اخیراً به رحمت خدا رفت، بــرای من نقل  کرد 
سالح هایی که شهید اندرزگو از افغانستان وارد می کرد در اوایل 
انقالب بســیار به  درد خورد و همۀ آن ها در کمیته و جاهای دیگر 
مورد استفاده قرار گرفت.

منزل ما در مشــهد با منزل حضرت آقا چند کوچه بیشتر فاصله 
نداشت. به خاطر دارم که شهید اندرزگو برای این عزیزان کالس 
آموزش اسلحه گذاشته بود؛ برای حضرت آقا، شهید هاشمی نژاد 
و آیت اهلل واعظ طبسی.

منبع: خاطرات رهبر انقالب از شــهید ســید علی اندرزگو، مرکز 
اسناد انقالب اسالمی،2 شهریور 1393

روایت وزیر بهداشت
از منزل قدیمی آیت اهلل طبسی

سید حســن قاضی زاده هاشــمی وزیر بهداشت: من نیز سخنان 
بســیاری در مورد آیت اهلل طبسی شــنیده بودم و برخی از آن ها 
حتی در باورم نیز جای گرفته بود؛ اما طی 2 ســال گذشته که به 
دلیل بیماری شان چند نوبت به دیدارشان رفتم، مشاهده کردم 
همچنــان در خانــه ای زندگی می کنند که از زمــان انقالب هم در 
آن ســاکن بودند، خانه ای که در و دیــوار و پنجره هایش فرتوت 
و روایتگر کهن ســالی منــزل بــود. در این دیدارهــا روی همان 
مبل هایی نشستم که 35 ســال پیش رویشان نشسته بودم. با 
خودم گفتم اگر این ساده زیستی نیست، پس چیست؟

 ای کاش صدا و سیما به این وجه از وظایفش نیز عمل می کرد و در 
مستندی زوایای گوناگون زندگی بزرگان دینی ما ازجمله آیت اهلل 
طبســی را بــه تصویر می کشــید تا مــردم آگاه تر شــوند. اینکه 
مســئولین نظام را صرفاً در موقعیت رسمی و پرزرق وبرق نشان 
دهیم، طبعاً به معنی سانسور نمودن حقایق وجودی و ساده زیستی 
بسیاری از آن هاست؛ ظلمی بزرگ.

منبع: روایت جالب وزیر بهداشــت از »خانه کهن سال« آیت اهلل 
واعظ طبسی، خبرگزاری فارس، 16 اسفند 1394
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گفت وگو با آیت اهلل اعرافی
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور

سیره و سلوک آیت اهلل طبسی
 تجلی حوزۀ انقالبی در واقعیت بود

تأثیرگذاری و نفوذ روحانیت در میان مردم در تاریخ معارص به قدری واضح است که دشمن 

مبارزه با این قرش را همیشه اولویت خویش قرار داده و از راه هایی همچون تهدید، تبعید، ترور 

و تخریب کوشیده است تا این نفوذ را از بین بربد. این کارشکنی ها و توطئه ها علیه روحانیت با 

مبارزاتی که منتهی به پیروزی انقالب اسالمی شد اوج گرفت و هنوز هم از مهم ترین خاک ریزهای 

دشمن برای مقابله با نظام و انقالب است؛ اما همیشه بوده و هستند علام و روحانیونی که با ایثار 

و تدبیر راه را بر آن ها سد کرده اند؛ ازجمله آن ها مرحوم آیت الله عباس واعظ طبسی، تولیت 

فقید آستان قدس رضوی است که پیش از انقالب با مبارزات خود تنور انقالبیگری را به ویژه در 

خراسان و مشهد مقدس گرم نگاه می داشت و بعد از انقالب اسالمی نیز با اتکا به آستان مقدس 

امام رضا )علیه السالم( و توامنندی های آن، دامنۀ انقالبیگری را به دیگر عرصه ها نیز گسرتش 

داد. ازاین رو، با آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیۀ کشور دربارۀ گوشه ای از زندگانی 

بابرکت آن مرحوم به گفت وگو پرداخته ایم که از نظرتان می گذرد:

آمنه مستقیمی

خبرنگار
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  مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی از نظر اثرگذاری در 
شکل گیری انقالب اســالمی و زمینه سازی برای 
پیروزی نهضت امام خمینــی )ره( و روی کار آمدن دولت 

اسالمی چه فداکاری ها و نقش آفرینی هایی داشته است؟

تولیت فقید آستان قدس رضوی از چهره های برجسته و ممتاز 
روحانیت معاصر بود و در قلمروی مبارزات از پیش گامان نهضت 
امام راحل به شمار می رفت؛ بُرد و موضع مبارزاتی ایشان اگرچه 
پهنة ملی داشت، اما عرصة تجلی مبارزاتی ایشان بیشتر مشهد 

مقدس و استان خراسان بود.
این طــور که ما به عنوان طلبة جوان قبل از انقالب به یاد داریم، 
ایشان در راهپیمایی ها و ارتباط با مبارزان و جهت دهی به مبارزات 
استان خراسان در کنار رهبر معظم انقالب و چهره هایی همچون 
شهید هاشمی نژاد نقش درجه یک داشت؛ به عبارت بهتر، چند 
شــخصیت طرازاول و برجسته در اســتان، نقش جهت دهی و 
هدایتگری مبارزان و انقالبیون را بر عهده داشــتند که مرحوم 

واعظ طبسی جزو آن چند تن اول بود.
هوش مدیریتی، جایگاه علمی و خانوادگی در کنار بیان رســا 
و جذاب، روحیة شــجاعت و انقالبیگری، مرحوم واعظ طبسی 
را پیشران و پیشــاهنگ مبارزات کرده بود و طبعاً آن هایی که 
از نزدیک در جریان مبارزات ایشــان در مشهد بودند، خاطرات 
بسیاری از آن روزها و نقل هایی از جایگاه و نقش کلیدی ایشان 
دارند که باید آن ها را جمع آوری کرد و در اختیار نسل کنونی و 
آیندۀ انقالب گذاشت تا این گونه از تالش ها و مجاهدت های این 
بزرگواران آگاه شــده و نسبت به آن قدرشناسی داشته باشند و 
در شــیوه ها و روش های خویش در مواجه با استکبار جهانی به 

کار گیرند.

  این روحیۀ انقالبیگری بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
و در مواضع مختلف انقالب به ویژه در سمت تولیت 
آستان قدس رضوی چه تجلیات، آثار و کارکردهایی داشت؟

مرحوم واعظ طبسی بر اساس اعتقادات خویش پایبند به والیت 
فقیه و رهبری معظم انقالب بــود و باآنکه در مبارزات انقالبی 
همراه و همگام امام خامنه ای )مدظله العالی( بود، اما بالفاصله بعد 
از آنکه ایشان رهبری نظام را عهده دار شدند، کامالً خود را تابع 
و پیرو معرفی کرد و بر این عهد و پیمان با رهبری تا پایان عمر 
استوار بود. مهم ترین شاخصة انقالبی بودن این است که فرد به 
رهبری و اندیشه های رهبری ملتزم باشد و آن آرمان ها را تداوم 
ببخشد؛ این روحیه در طول زندگی مرحوم آیت اهلل طبسی در 
زمــان امام و رهبری وجود داشــت و آن مرحوم هیچ گاه از آن 

تخطی نکرد.

  با توجه به آنکه مقام معظم رهبری تعبیری با عنوان 
»حوزۀ انقالبی« را مطرح کرده و در مواضع مختلف 
بر آن تأکید دارند، چقدر ابعاد مختلف این تعبیر در زندگی 

آیت اهلل واعظ طبسی خصوصاً در ابعاد اجتماعی، سیاسی و 
خدمتگزاری به اسالم و انقالب وجود داشت و مشهود بود؟

در خصوص حوزۀ انقالبی بحث و ســخن فراوان اســت، اما به 
اختصار می توان گفت حوزۀ انقالبی یعنی حوزه ای که موقعیت 
کالن برخورد انقالب و نظام اسالمی با جریان استکبار جهانی را 
درک کند و به درستی متوجه این رویارویی و مواجهة تمدنی و 
کالن باشد؛ عالوه بر این، حوزۀ انقالبی یعنی حوزه ای که تولیدات 
فکری و تربیت نیروی انسانی آن متناسب با نیازهای جدید دنیای 
امروز و نیازهای اجتماعی، سیاسی نظام اسالمی و جریان انقالب 
باشد. به عبارت بهتر، حوزۀ انقالبی حوزه ای است که در دفاع از 
آرمان های امام و رهبری شور و شوق، غیرت و حمیت و شجاعت 
الزم را داشته باشد؛ این سه بُعد هویت حوزۀ انقالبی را می سازد.

با توجه به این تعریف و مختصات، مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی 
از چهره هایــی بود که به این معنا از حوزۀ انقالبی و تحولی که 
الزم است حوزه ها برای رسیدن به طراز دنیای امروز طی کنند، 
اعتقاد داشــت و ملتزم بود. ایشان در حوادث و شرایطی که رخ 
می داد و در اظهار مواضع، شــجاعانه عمــل می کرد؛ چنان که 
مواضع متعددی از ایشان سراغ داریم که بیانگر حضور آگاهانه و 

شجاعانة ایشان در این عرصه است.

  مدیریت ایشان بر حوزه های علمیۀ خراسان بزرگ 
چه امتیازاتی داشــت و چقدر در حرکت در مسیر 
حوزۀ انقالبی کمک کننده بود؟ ابتکار ایشان در راه اندازی 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی چقدر در تحقق اهداف نظام 
همچون وحدت حوزه و دانشــگاه و تولید علوم انســانی 

اسالمی مؤثر بوده و است؟

از عناصر بارز در شخصیت مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی، مدیریت 
خاص ایشــان بود، چنان که در حکم امــام راحل نیز به نحوۀ 
مدیریت ایشــان اشاره و تأکید شده است. مدیریت ایشان قابل 
توجه و برجســته بود و نکاتی خاص دارد: یکی اینکه مدیریتی 
جامع داشت، یعنی هم به ابعاد سنتی مدیریت بر روحانیت که 
الگو اســت، نظر داشت؛ چراکه این سبک سابقه دار و سنتی در 
حوزه ها است و نظریه و الگو دارد و ایشان هم معادالت حوزوی 
و روحانیت را می فهمید و هم در مقام عمل، توان عملی اجرای 
منویات بر پایة الگوی مدیریت ســنتی را دارا بود و می توانست 
با جریان سازی و مدیریت نیروها، سرمایة  مادی و معنوی را در 

مسیر اهداف متعالی به کار گیرد.
عالوه بر این، ایشان این امتیاز را داشت که مفاهیم و سازوکارهای 
جدید مدیریت را )که با ســازمان های امروزی معنا می شــود( 
بدانــد؛ پس جمع بین این دو نــوع از مدیریت از نقاط ممتاز و 
بارز شــخصیت ایشان بود، یعنی همة شرایطی که باید در یک 
مدیریت جمع باشد، مثل قدرت تحلیل و توانایی سامان دهی به 
امکانات و منابع در ایشان به وضوح وجود داشت؛ لذا آن مرحوم 
در طول چند دهه، از مدیران برجستة نظام اسالمی و مدیر ارشد 

مرحوم آیت الله 

واعظ طبسی هم نگاه 

علمی داشت هم نگاه 

فرهنگی-ترویجی و 

هم نگاه بین املللی؛ و 

همه این ها به نحوی 

در برنامه ریزی های 

آستان قدس رضوی 

خود را نشان می داد. 

شخصًا در مالقات هایی 

که با آن مرحوم 

داشتم، دریافتم که 

از کشورهای مجاور 

خراسان اطالع و 

دربارۀ مسائلشان 

تحلیل داشت. ایشان 

به ارتباط با خارج از 

کشور عالقه مند بود 

و برای حضور طالب 

غیرایرانی در مشهد 

که در 15-10 سال اخیر 

سامان یافت، همراهی 

خوبی داشت.
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در آستان قدس رضوی بود.
در مباحث مدیریت حوزوی نیز شــورای عالی حوزۀ خراســان 
با مدیریت آن مرحوم ســامان گرفــت و پیش رفت و تحوالتی 
که الزم بود در حوزه های اســتان اعمال شــود توســط ایشان 
سامان دهی شد؛ از ویژگی های مدیریت ایشان این بود که عالوه 
بر مدیریت حوزه ها وارد کارهای دانشگاهی نیز شد که »دانشگاه 
رضوی« نمونة بارزی از تالش و برنامه ریزی در این باره است که 
موفق هم عمل کرده و می کند. اما اینکه این دانشگاه چه نقشی 
در وحدت حوزه و دانشــگاه داشته، باید گفت این مرکز هم از 
مراکز متعددی است که در تقویت روابط حوزه و دانشگاه و تولید 
علوم اســالمی با قلمروهای جدید نقش داشته و در حد و طراز 

خود، این مقوله را پیش برده است.

  دربارۀ سبک و سیرۀ مدیریتی آن مرحوم که بتواند 
بــرای مدیران امــروز هم الگو باشــد و به رفع 
ســوءمدیریت ها کمک کند چه نکاتی قابل برداشــت و 

استخراج است؟

در مدیریت باید به مســائل دینی یک نهاد و ســازمان توجه 
داشته باشــیم و در عین اطالع از تئوری های وارداتی، تسلیم 
آن ها نباشــیم؛ به نظر می رسد ایشان این جامعیت را داشت. 
عالوه بر این، در مدیریت، اخالق، معنویت و پاکی نفس نقش 
مهمی دارد که در ایشــان وجود داشــت؛ و نیز در مدیریت، 
توانایــی برقراری ارتباط با دیگران و جذب آن ها مهم اســت 
که ایشــان از این  روحیه نیز برخوردار بود، چنان که هرکس 
به ایشــان نزدیک تر می شد در شــعاع جاذبة اخالقی ایشان 

بیشتر قرار می گرفت. این از هنر مدیریت ایشان است که فن 
و هنر را به هم آمیخته بود. همچنین، شجاعت الزم در اقدام 
و تدبیر، ضرورت مدیریت اســت که در برخی از آن ها، ایشان 
برجسته بود و معدل خوبی داشت. مدیریت ایشان در مجموع 
الگوی مدیریتی مطلوبی است که می تواند برای طالب جوان و 
دانشجویان و نسل مدیران کنونی نقاط مثبت و قابل بهره گیری 

داشته باشد.

  با توجه به آنکه آســتان قدس رضوی عظیم ترین 
قطب فرهنگی کشور است، مدیریت مرحوم آیت اهلل 
واعظ طبسی در استفاده از این ظرفیت در راستای پیشبرد 
اهداف عالیۀ نظام و انقالب چگونه بود و خروجی های این 

مدیریت را در چه عرصه هایی می توان مشاهده کرد؟

مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی هم نگاه علمی داشت، هم نگاه 
فرهنگی-ترویجی و هم نگاه بین المللی و همة این ها به نحوی در 
برنامه ریزی های آستان قدس رضوی خود را نشان می داد. شخصاً 
در مالقات هایی که با آن مرحوم داشتم، دریافتم که از کشورهای 
مجاور خراسان اطالع و دربارۀ مسائلشان تحلیل داشت. ایشان 
به ارتباط با خارج از کشــور عالقه مند بود و برای حضور طالب 
غیرایرانی در مشــهد که در 15-10 ســال اخیر سامان یافت، 

همراهی خوبی داشت.
اگرچه برنامه های فرهنگی آســتان قدس در زمان ایشان کلید 
خورد، این بدین معنا نیست که ظرفیت های این مکان و آستان 
مقدس در مرزهای فرهنگــی داخل و بین المللی در این حد و 
اندازه باید بماند، این ظرفیت ها خیلی فراتر از آن است که انجام 

مرحوم واعظ طبسی 

بر اساس اعتقادات 

خویش پایبند به والیت 

فقیه و رهربی معظم 

انقالب بود و باآنکه 

در مبارزات انقالبی 

همراه و همگام 

آیت الله خامنه ای 

)مدظله العالی( بود، 

اما بالفاصله بعد از 

آنکه ایشان رهربی 

نظام را عهده دار 

شدند، کاماًل خود را 

تابع و پیرو معرفی کرد 

و بر این عهد و پیامن 

با رهربی تا پایان عمر 

استوار بود.

آیت الله واعظ طبسی در کنار شهیدان 
هاشمی نژاد و بهشتی
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شــده و امید اســت با نگاه کالن راهبردی شاهد باشیم آستان 
قدس رضوی در جایگاه رفیع علمی، فرهنگی به ویژه بین المللی 

قرار بگیرد.

  با توجه به حیطۀ کاری شــما که با طالب خارجی 
ارتباط بیشــتری دارید )به دلیل ریاست جامعه 
المصطفی( در دیدارهایی که با آن مرحوم داشــتید، نگاه 
ایشان به توسعۀ ارتباط علمی، فرهنگی از طریق این طالب 

و ظرفیتشان چه بود؟

به دلیل فاصله زیادی ســنی میان من و مرحوم آیت اهلل واعظ 
طبسی، سابقة آشــنایی نزدیک من با ایشان به یک دهة اخیر 
بازمی گردد، اما در همین یک دهه هر بار به آن مرحوم نزدیک تر 
می شدم و در جلسات معاشرت و انس بیشتری می یافتم، بیشتر 

به بزرگی و طراز باالی شخصیت ایشان پی می بردم.
ایشان در حوزۀ مسائل بین المللی، روحانی دارای اطالعات بسیار 
و تحلیل های مناسب بود و کامالً روحانی بین المللی محسوب 
می شد. بارها در این جلسات وقتی سخن از دیگر کشورها پیش 
می آمد )ما به تناسب کارمان آشنایی بیشتری با دیگر کشورها 
داشتیم( می دیدیم که ایشان در آن فضا بود نه دور از صحنه )که 

مصادیق آن وجود دارد و فرصتی برای بیان آن نیست(.

  با توجه به آشنایی چندساله و حضور در جلسات 
مشترک با تولیت فقید آستان قدس رضوی، نگاه 
ایشــان به مقام حضرت ثامن الحجج )علیه الســالم( و 
خدمتگزاری به ساحت نورانی آن امام همام را چگونه یافتید؟

البته این مسئلة جدیدی نیست و ما به خوبی لمس می کردیم که 
مرحوم طبسی غرق در خدمتگزاری به آستان قدس رضوی بود 
و به این خدمت با همة وجود افتخار می کرد. در عین اینکه در 
این عشق و عالقه پایبند و استوار بود و به آن افتخار داشت، اما با 
حکمت و عقالنیت به دور از موهومات و خرافات و گزافه گویی ها 
-که گاهی در افراد و مواضع وجود دارد- عمل و مدیریت می کرد 
و کامالً نگاه عقالنی در عین عشــق و عالقــه به حضرت رضا 

)علیه السالم( در وجودشان موج می زد.

  نقــل خاطره ای از مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی 
می تواند برای خوانندگان ما جذاب باشد.

مرحوم طبســی اوالً بــه لحاظ خانوادگــی از جایگاهی ممتاز 
برخوردار بود و نیز سابقة مبارزات شجاعانه داشت، همچنین به 
لحاظ فضل علمی در جایگاهی باال و در مدیریت ممتاز بود و در 

اخالص و معنویت حس معنوی باالیی داشت.
برای من در این جلســات همیشــه این نکتــه جالب بود که 
تصویری که از ایشان در معاشرت نزدیک به دست می آمد، بسیار 
صمیمی تر و جذاب تر بود تا تصویر و ِشمای دور؛ و هر بار در این 
جلسات به این مهم بیشتر پی می بردم. اگرچه بعضاً چهره هایی 
را می شناســیم که از دور تصویری بهتری دارند که در نزدیکی 
بــه آن ها عکس آن را می بینیم؛ اما در ارتباط با مرحوم آیت اهلل 
طبســی هرچه پیش تر می رفتی به ِشــمای بهتر و جذاب تری 
دست می یافتی و اگر کسی به ایشان نزدیک می شد، ظرفیتش 

را بسیار باالتر می یافت.

سوگند سه نفره

آیت اهلل واعظ طبسی می گوید: یکی هم جلسات خصوصی خودمان 
بود که قبل از ظهرهای پنجشــنبه با حضــور من، آقا )مقام معظم 
رهبری( و شــهید هاشــمی نژاد در منازلمان تشکیل می شد. در 
این نشســت ها حســاس ترین مطالب عنوان می شــدند که تأثیر 
تعیین کننــده ای در تالش ها و فعالیت های سیاســی ما در حوزه و 
خارج حوزه داشت. در یکی از این جلسات، آقا مطلبی را فرمودند 
و به دنبال آن من این بحث را مطرح کردم که برای اینکه انگیزۀ 
ما صددرصد خالص باشــد و دنبال هیچ چیز جز مسائل مربوط به 
مبارزات نباشیم، خوب است سوگندی یاد بکنیم که این سوگند 
کامالً تعهدآور باشــد. اولین بار این ســوگند بین من و آقا بود، ما 
ســوگند یاد کردیم که در این قســم قصد انشا داشته باشیم و 
متعلق سوگندمان هم این بود که برای تشکیل حکومت اسالمی و 
مرجعیت امام )ره( تالش کنیم.

منبع:  خبرگزاری فارس، 16 اسفند 1394
)ســوگند مشــترك رهبــر انقــالب، آیت اهلل طبســی و شــهید 
هاشمی نژاد(

دستگیری و تحویل به ساواک پس از 
سخنرانی ضدآمریکایی

فعالیت های سیاســی آیت اهلل واعظ طبســی در فروردین 1342 
موجب شد تا در کمیسیون امنیت مشهد دستگیری مجدد ایشان 
مطــرح شــود. وی در یک ســخنرانی در روز شــهادت امام صادق 
)علیه السالم( آمریکا را مورد حمله قرار داده و گفت: »آمریکایی ها 
و اجانب ما را منحرف کرده و زنان و دختران ما را به سوی نیستی 
می کشــانند. ما اگر ببینیم خائنین مملکت یا آشوبگران در جایی 
پیشرفت کرده و قصد اختالل دارند، باید کور شویم و از مملکت 
دفاع کنیم.« بدین ترتیب، شهربانی مشهد روز 5 فروردین وی و 
»شیخ حسن کافی«  را دستگیر و به ساواك تحویل داد.

منبع: مرکز اسناد انقالب اسالمی، صص 44-48.
)مشهد از مقاومت تا پیروزی: بررسی مبارزات علما و مردم مشهد 
از 42 تا 57، تهران(
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  مقام معظم رهبری تعبیری با عنوان حوزۀ انقالبی 
دارند که افقی خاص را پیش روی حوزه و حوزویان 
می گشــاید. نگاه مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی به حوزۀ 
انقالبی چگونه بود و ایشان این نگاه را چطور در حوزه های 

علمیۀ خراسان بزرگ اعمال و دنبال می کرد؟
در ابتدا گرامی می داریم یاد و خاطرۀ مبارزاتی آن عالم بزرگوار، 
روحانی فداکار و عارف وارســته و باتقوا را. در آستانة سالگرد 
ارتحال ایشان الزم می دانم ضمن درخواست علو درجات برای 
این فقید بزرگوار و سعید و خادم اهل بیت عصمت و طهارت 
)علیهم السالم(، بگویم زندگانی مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی 
مملو از مبارزات و جهاد در راه خداوند متعال و خدمتگزاری به 

بندگان الهی و اهل بیت )علیهم السالم( بود.
ایشــان از چهره های بزرگ و برجستة حوزۀ علمیه خراسان، 
مخصوصاً مشهد مقدس به حســاب می آمد. پیش از پیروزی 
انقالب و در دورۀ طاغوت و سال های دوران مبارزاتی، آیت اهلل 
واعظ طبســی از اساتید برجسته و معروف فقه و اصول حوزۀ 
علمیه مشهد بود و شاگردان بســیاری از طالب این حوزه از 
دروس ایشان بهره مند می شدند. تدریس آن مرحوم نیز توأم 
با درس های اخالق و بینش دینی سیاسی بود. شاید صحیح 
باشد که )البته من برآورد احصایی ندارم( بگوییم اکثر شاگردان 
ایشان و کسانی که از محضر درسشان استفاده کردند در خط 
مبارزه و امام )ره( و مسیر انقالب بودند؛ به عبارت بهتر، مرحوم 
واعظ طبسی شــاگردان را بر مبنای فکر امام راحل و انقالب 

تربیت می کرد.
آن مرحوم و نیز رهبر معظم انقالب، امام خامنه ای در مشهد 
دو چهرۀ بســیار معروف و شناخته شــده در مسیر انقالب و 
پیروی و حرکت در مسیر حضرت امام )ره( بودند؛ و تقریباً از 

چهره های معروف حوزۀ علمیه مشهد از همان سال های 40 و 
41 رهبری معظم انقالب و مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی بودند 
که با سخنرانی ها، منابر و دروس اخالق و تفسیر، همواره ایده 
و اهداف امام راحل را بیان و دنبال می کردند؛ لذا ایشان عالمی 
وارســته بود و شاگردان بسیاری داشت. عالوه بر این، مرحوم 
آیت اهلل واعظ طبســی یکی از چهره هــای معروف علم فقه و 
اصول در مشهد مقدس بود؛ و همین روند را طی کرد و در این 
مسیر فداکاری های بسیار داشت و سختی ها و محرومیت های 

بسیاری را قبل از پیروزی انقالب تحمل کرد.
از دیگر امتیازات آن مرحوم، تربیت و پرورش در مکتب مرحوم 
آیت اهلل شــیخ مجتبی قزوینی بود. از نظــر معنوی، روحانی 
و عرفانــی از این مکاتب درس گرفته و خــود عارف و دارای 
معنویت خاص بود و امتیازات خاصی هم در مســائل عرفان 
داشت که یکی از آن ها مسئلة حرزهایی که بود که آن مرحوم 
داشت و در این راه و در موقع الزم استفاده می کرد؛ در دوران 
انقالب این معروف بود و آن مرحوم در راه معنویت و روحانیت 

همیشه گام های بلندی برداشته است.
عالوه بر این، مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی و مقام معظم رهبری 
نقش برجسته ای در حوزۀ علمیه مشهد به ویژه در 5-4 سال 
باقی مانده تا انقالب ایفا کردند و شــاگردان و مردم مشهد را 
تربیت و به راه انقالب دعوت می کردند. در تظاهرات، حرکات 
دسته جمعی، نشست های میان علما و مبارزان در حوزۀ علمیه 
مشــهد و ... محور و پیشــرو بودند و همــه آن ها را همراهی 
می کردند. مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی با مقام معظم رهبری 
دو یار و بــرادر و دو انقالبی و جهادگر و در خط حضرت امام 
بودند و همواره حرکت انقالبی را در مشــهد هدایت و دنبال 

می کردند.

گفت وگو با آیت اهلل حسن اختری 
دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت)ع( 

اخالق و معنویات امام رضا )ع( 
در آیت اهلل طبسی انعکاس داشت

مرحوم واعظ شاگردان را بر مبنای فکر امام راحل و انقالب تربیت می کرد

آمنه مستقیمی

خبرنگار

بی تردید تولیت بیش از سه دهه ای آیت الله واعظ طبسی توفیقی نیست که اتفاقی پیش آمده باشد و قطعًا شخصیت 

و سلوک آن روحانی نستوه و روح انقالبی و از پای ننشسنت هایش در آن تأثیری شگرف داشته است؛ چنان که همۀ 

آن هایی که از دور و نزدیک با آن مرحوم ارتباط داشته اند، بر این مهم صحه گذاشته و معتقدند تولیت فقید آستان 

امام رضا )علیه السالم( از ویژگی هایی برخوردار بود که می تواند الگویی اثربخش برای دیگر مدیران قرار بگیرد. در 

بررسی گوشه ای از این شاخصه های ویژۀ شخصیتی مدیریتی آیت الله واعظ طبسی با حجت االسالم  و املسلمین حسن 

اخرتی، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت )علیهم السالم( به گفت وگو پرداخته ایم که از نظرتان می گذرد.
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  با توجه به آنکه آستان قدس رضوی عظیم ترین 
اســت، مدیریت مرحوم  قطب فرهنگی کشور 
آیت اهلل واعظ طبسی در استفاده از این ظرفیت در راستای 
پیشــبرد اهداف عالیۀ نظــام و انقــالب چگونه بود و 
خروجی های این مدیریت را در چه عرصه هایی می توان 

مشاهده کرد؟
بعد از پیروزی انقالب اســالمی با ورود امام راحل و تأسیس 
جمهوری اســالمی، آن مرحوم به عنوان نماینــدۀ امام و نیز 
به عنوان چهرۀ برجســتة حوزوی و مدیر حوزۀ علمیه مشهد، 
مورد توجه و اعتماد امام خمینی )ره( بود و امام )ره( از همان 
روزهای ابتدایی بعد از پیروزی انقالب، ایشان را در مشهد محور 
قرار دادند. البته علمای دیگری همچون آیت اهلل شیخ حسن 
شیرازی که امام جمعة مشهد بود نیز در مشهد در مسیر انقالب 
حرکت می کردند، اما آیت اهلل واعظ طبســی به عنوان نیروی 
فعال، شناخته شــده و مورد اعتماد امام )ره(، تولیت آســتان 
قدس رضوی را از جانب ایشــان بر عهده گرفت و با مدیریت 
خوبی که داشــت از همان آغاز، بازسازی، زیباسازی و توسعة 
حــرم مقدس را از داخل حرم و رواق ها و صحن ها کلید زد؛ و 
اگــر این خدمات و امکانات نبود، قطعاً حرم رضوی گنجایش 
چندین میلیون زائر را در مناسبت های ملی-مذهبی نداشت؛ 
لذا از برجسته ترین فرازهای زندگانی و زحمات و مجاهدت های 
مرحوم واعظ طبســی این خدمات گســترده است که نقشة 
توسعة حرم به قدری گسترده شده و هنوز هم این نقشه و طرح 

در حال پیگیری و اجرا است.
این ابعاد برجســته از حیات اجتماعــی و مدیریت، حاکی از 
عشق، معرفت، ارادت و عالقه و خلوص مرحوم واعظ طبسی 
نســبت به اهل بیت )علیهم السالم( و آستان مقدس امام رضا 

)علیه السالم( است؛ و همه می دانند این عشق و عالقه به قدری 
بود که در هر جلســه و مجلسی نام اهل بیت )علیهم السالم( 
می آمد، اشــک می ریخت و اظهار ارادت می کرد به خصوص 
به حضرت ثامن الحجج )علیه الســالم(. بی شــک آن عشق و 
عالقه باعث شد که ایشان افتخار خادمی حضرت ثامن الحجج 
)علیه السالم( را برای سالیان طوالنی داشته باشد. همین عشق 
و عالقه و مدیریت و تجربه و زحمات و خلوص ایشان باعث شد 
مقام معظم رهبری، امام خامنه ای نیز در دوران رهبری خود، 
مسئولیت و نمایندگی ولی فقیه در استان خراسان را بر عهدۀ 
ایشــان بگذارند و افتخار خدمتگزاری آستان قدس رضوی را 

برای آن مرحوم تثبیت کنند.

  ســبک زندگی فردی و مدیریتی ایشــان چه 
ویژگی هایی دارد که بتــوان آن ها را به مدیران 

کنونی جامعه به عنوان الگو و راهنمای راه معرفی کرد؟
عشق و عالقه به طالب، مبلغان و علما باعث شد که قبل و بعد 
از پیروزی انقالب، مرحوم واعظ طبسی همواره نقش اول را در 
مدیریت حوزۀ علمیه مشــهد بر عهده داشته باشد؛ به طالب 
و روحانیت مشــهد رســیدگی می کرد و احترام خاصی برای 
علما قائل بود. شخصیتی متواضع، فروتن، وارسته و بااخالق و 
صمیمی بود، چنان که هرکسی به دیدار ایشان می رفت تمام قد 
می ایستاد و احترام می کرد و حتی دست بر سینه می گذاشت؛ 
اخالق پسندیده و معنویات حضرت رضا )علیه السالم( در ایشان 
نمایان بود و این بهره مندی را داشت که در کالم و عمل، رضایت 
امام رضا )علیه السالم( را مدنظر داشته باشد و بکوشد تا رضایت 
حضرت )علیه السالم( را جلب کند. این رعایت و مراقبت همیشه 
در سبک زندگی ایشــان نمایان بود. بعد از پیروزی انقالب و 

آیت الله واعظ طبسی 

عضو شورای عالی 

مجمع جهانی اهل بیت 

)علیهم السالم( بود و 

در دیدارها و جلسات 

در متام مسائل 

مرتبط با اهل بیت 

)علیهم السالم( و نرش 

مکتب آن حرضات 

پای کار ایستاده و 

فداکاری می کرد و 

همۀ توان را به کار 

می گرفت؛ چون آستان 

قدس از پایگاه های 

اصلی و مراکز استوار 

و گسرتدۀ نرش 

فرهنگ اهل بیت 

)علیهم السالم( است. 

امروز آشکار و منودار 

است که چه شده و این 

مدیریت فرهنگی چه 

مثراتی داشته است
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رحلت امام خمینی )ره(، به عنــوان یکی از چهره های ثابت و 
استوار، مدافع حریم والیت و والیت فقیه و شخص مقام معظم 
رهبری و در این راه ثابت قدم و ایستاده بود. در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و نیز مجلس خبرگان در همة ادوار، ایشان با همة 
وجود در دفاع از انقالب و نظام و شخص رهبری هیچ کوتاهی 
و دریغی نداشــت و همه گونه و باجرئت و شجاعت و صراحت 
دفاع می کرد. پای نظام ایستاد، در قبل و بعد از انقالب لحظه ای 
از مسیر انقالب جدا نشد، هرچند برخی چهره ها در مشهد به 
خاطر بی اخالقی ها منحرف شدند، اما ایشان هرگز تمایلی به 
دیگر سو نداشته و همسو با اندیشه و خط امام )ره( و نظام، پای 
اهداف نظام و شخص مقام معظم رهبری با تمام قدرت و توان 

تا لحظة آخر ایستادگی کرد.

  به مقامات خاص عرفانــی مرحوم آیت اهلل واعظ 
طبسی اشاره داشتید، این مقامات از کجا ریشه 
می گرفت و چه تأثیری بر رفتارهای مدیریتی، سیاسی و 

اجتماعی ایشان داشت؟
دربارۀ عرفان، معنویت و روحانیتی که در شــخصیت مرحوم 
واعظ طبســی بود باید توجه داشــت که ایشــان شــاگرد 
شخصیت های بزرگی همچون آیت اهلل شیخ مجتبی قزوینی و 
دیگر بزرگان مشهد بود؛ و مواهبی هم از سوی خدای متعال به 
ایشان شده بود که بر این معنویت می افزود، همچون خدمت 
به ساحت مقدس رضوی به دلیل مقام تولیت آن آستان نورانی.

 اگرچه من در مشــهد نبودم، اما به دلیل اطالع 
دورادور قبل از انقالب و به دلیل دیدار ایشان در 
مراسم ها و مناسبت ها بعد از انقالب، آن مرحوم را نمونۀ 
تقوا و وارســتگی و معنویت یافتم که این معنویت از راه 
خلوص و تقوا حاصل شــده بود و آن تورع و پارســایی 
خودبه خود باعث رسیدن به مقامات عالیۀ معنوی می شد. 
همان طور که قرآن کریم می فرماید: »َوأََمّا َمْن َخاَف َمَقاَم 

َۀ ِهَي الَْمأَْوی« َربِِّه َونََهی الَنّْفَس َعِن الَْهَوی    َفإَِنّ الَْجَنّ
ایشــان از کســانی بود که با مبارزه با نفس به این درجات و 
مقامات عالیه رسید؛ و در مسئلة عرفان تقریباً با مشرب حضرت 
امام )ره( حرکت می کرد. شاگردی مرحومان مجتبی و هاشم 
قزوینی که از طرف داران کشــف و شهود بودند، آیت اهلل واعظ 
طبســی را از طرف داران مدرســة کشــف قرار داد که در راه 
اطاعات خدا و مبارزه با هوای نفس، بیشتر این راه را می پیمود 
تا مسیر دلیل استدالل و برهان؛ یعنی ایشان در این معنویت 
و روحانیت، مســلک و منهج کشف را دنبال می کرد و در این 
مسیر توفیقاتی شامل حالش می شد و مواهبی داشت که به جا 

از آن ها استفاده می کرد.

  با توجه به آنکه آستان قدس رضوی عظیم ترین 
قطب اقتصادی و فرهنگی کشور است، مدیریت 
مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی در استفاده از این ظرفیت در 
راستای پیشبرد اهداف عالیۀ نظام و انقالب چگونه بود و 
خروجی های این مدیریت را در چه عرصه هایی می توان 

مشاهده کرد؟
مرحوم واعظ طبســی در مسئلة عشــق و ارادت به اهل بیت 
)علیهم الســالم( و تولیت آســتان قدس رضوی بسیار موفق 

تحصن در بیمارستان 
امام رضا )علیه السالم( 
در اعتراض به چماق داران رژیم

اواسط محرم برابر با 23 آذرماه 1357، چماق داران وابسته 
به رژیم پهلوی با حمایت نیروهای امنیتی از در جنوبی وارد 
باغ بیمارســتان شــاهرضا )امام رضا فعلی( شــدند؛ ابتدا 
ماشــین های سواری پزشــکان و کادر بیمارســتان را مورد 
هجــوم قرار داده و شیشــه های آن را شکســتند ســپس 
در ادامــۀ حرکت خود به بخش اطفال بیمارســتان -که در 
قسمت جنوبی بیمارستان قرار دارد- هجوم آورده و ضمن 
شکستن اثاثیۀ داخل آن شروع به تیراندازی کردند. 
این تهاجم چندان دوام نیاورد، زیرا مردم به محض اطالع 
به طرف بیمارســتان حرکت کردنــد و هنگامی که به آنجا 
رســیدند چماق به دســتان فرار را بر قرار ترجیح دادند. 
هدف اساســی از این اقدام غیرانسانی ضرب وشتم و یا 
کشتار مجروحین بستری شده در بیمارستان بود؛ اما قبل 
از رسیدن به بخش های مربوطۀ بیمارستان، به محض اطالع 
از حرکــت مردم صحنه را خالی کردند. اینک بیمارســتان 
امام رضا )علیه السالم( به یکی از کانون های اصلی مبارزه 
در آمده بود و تظاهرات غالباً به آنجا خاتمه می یافت.

عمل می کرد و شایستگی بسیار از خود نشان می داد؛ چنان که 
خدمات آستان قدس هریک گفت وگوی تخصصی با مسئوالن 
و کارشناسان را می طلبد، ازجمله امور عمرانی و ساختاری برای 
حرم، مسئلة معنویت و فرهنگ اهل بیت )علیهم السالم( که از 
مهم ترین کارهای آستان قدس رضوی است و به آن ها اهتمام 

داشته و این ها به واسطة ایشان زنده شد.
قبل از انقالب و با تولیت اشخاص فاقد صالحیت، مسائل آستان 
به امور خدام و رسیدگی معمول به زائران خالصه می شد؛ لذا 
مقایسة عملکرد آستان قدس رضوی در قبل و بعد از انقالب 
نشان می دهد چه انقالبی در این عرصه رخ داده است. باید به 
این ها پرداخته شود که قبل از انقالب تولیت آستان چه کرده 
و بعد از انقالب، تولیت آستان در عمر بابرکت نظام چه کرده 
و تا کجا پیش رفته اســت. امروزه بسیاری از خدمات آستان 
در عرصة بین المللی در اروپا، آمریکا، آسیا و آفریقا پیش رفته 
و بناهایی به نام امام رضا )علیه الســالم( ایجاد و از کمک ها و 
حمایت های آستان برخوردار شده اند. خدمت به زائران طبق 
نیات واقفان آســتان قدس رضوی بدون هیچ چشمداشتی و 
با بیشــترین تالش برای حفظ و حراســت از اوقاف رضوی و 

مرحوم آیت الله 

واعظ طبسی و 

مقام معظم رهربی 

نقش برجسته ای در 

حوزۀ علمیه مشهد 

به ویژه در 5-4 سال 

باقی مانده تا انقالب 

ایفا کردند و شاگردان 

و مردم مشهد را 

تربیت و به راه انقالب 

دعوت می کردند. 

در تظاهرات، 

حرکات دسته جمعی، 

نشست های میان 

علام و مبارزان در 

حوزۀ علمیه مشهد 

و ... محور و پیرشو 

بودند و همه آن ها را 

همراهی می کردند
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 مهم تریــن واقعه بعــد از حمله بــه بیمارســتان، اقدام 
هوشــیارانۀ جمعی از علمای مبارز در حمایت از پزشکان 
و کادر بیمارســتان بود، آنان عبارت بودند از: آیات عظام 
سید علی خامنه ای، عباس واعظ طبسی، حاج آقا میرزا جواد 
تهرانی، شیخ حسنعلی مروارید، شیخ ابوالحسن شیرازی، 
سید کاظم مرعشی، میرزا مهدی نوقانی، محمدرضا محامی 
و محمدباقر حکمت که برای اعالم پشتیبانی خود در محوطۀ 
بیمارســتان تحصن کردند؛ این تحصن به ســرعت مورد 
حمایت سایر اقشــار و طبقات مختلف قرار گرفت و حتی 
برخی علمای شهرهای دیگر نیز طی تلگراف هایی همراهی 
خود را با تحصن اعالم کردند. در پی وقوع این فاجعه  بار 
دیگر وقایع مشهد در کانون توجهات انقالبیون کشور قرار 
گرفت و مراجع و علما و طالب با صدور اعالمیه هایی عامالن 
آن را محکوم کردند.

منبع: مرکز اسناد انقالب اسالمی 23 آذر 1357
)بازخوانی حملۀ چماق داران رژیم به بیمارستان شاهرضای 
مشهد(

زنده کردن این موقوفات و بیرون آوردن این موقوفات از چنگ 
ظالمان و موقوفه خواران، همه با مدیریت آن مرحوم انجام شده 

است.
کارخانه ها و صنایع و تولیدات مختلف آســتان در مکان های 
مختلف بخــش مهمی از احیــای موقوفات رضوی اســت، 
سرمایه های بزرگ اما تقریباً ازدست رفته که ایشان آن را احیا 

کرد و بازگرداند.
مهم تر از این، بخش فرهنگی آســتان قدس رضوی در پرتو 
مدیریــت مرحوم واعظ طبســی با اتکا بر این ســخن امام 
رضا )علیه الســالم( اســت که فرمودند: »اگر مردم محاسن 
کالم را بداننــد از مــا تبعیت می کننــد«، چنان که معرفی 
اهل بیت )علیه السالم( و نشــر مکتب و آموزه های معصومان 
)علیهم الســالم( و معارف قرآن و اسالم به زبان های مختلف و 
تولیدات و منشــورات فرهنگی از خروجی های این رویکرد و 

نگاه است.
این همه کتب، تحقیقــات، پژوهشــگاه ها و تربیت طالب و 
حوزویان و دانشــجویان در دانشــگاه جامع رضوی با محور 
تربیت و تحویل نخبگان به جامعه، احیای کتابخانة آستان و 

موزۀ بزرگ قرآن آســتان که قبالً در حد سلسله آثار قدیمی 
بود، امروز به موزۀ بزرگ فرهنگی معنوی تبدیل شده و کتب 
خطی و ارزشمند را در خود جای داده است. برگزاری جشنوارۀ 
بین المللــی امام رضا )علیه الســالم( در 15 دوره و ... از دیگر 
اقدامات در راه معرفت شناسی و پژوهش و نشر معارف اهل بیت 

)علیهم السالم( است.
فعالیت پژوهشــکده ها و مؤسســات تحقیقاتــی و تولیدات 
بسیار گســتردۀ فرهنگی دینی که از برکت حضرت امام رضا 
)علیه السالم( انجام شده و می شود، از دیگر خدمات فرهنگی 

آستان قدس محسوب می شود.
مهم آنکه مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی عضو شــورای عالی 
مجمع جهانی اهل البیت )علیهم الســالم( بود و در دیدارها و 
جلسات در تمام مسائل مرتبط با اهل بیت )علیهم السالم( و نشر 
مکتب آن حضرات پای کار ایستاده و فداکاری می کرد و همة 
توان را به کار می گرفت؛ چون آستان قدس از پایگاه های اصلی 
و مراکز استوار و گستردۀ نشر فرهنگ اهل بیت )علیهم السالم( 
اســت. امروز آشکار و نمودار است که چه شده و این مدیریت 

فرهنگی چه ثمراتی داشته است.
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ابوالقاسم استرآبادی؛ میرزا محمدابراهیم رضوی در سال 1100 
متولی بوده؛ میرزا محسن که از میرداماد اجازۀ روایت )ظاهراً( 
داشته است؛ میرزا ابراهیم نوادۀ میرزا بدیع که جدش در سدۀ 
دهم متولی بوده اســت و او در سال 1071؛ میرزا ابوطالب در 
سال 1030 متولی بوده است؛ جد بزرگوار میر ابوالولی در اوایل 
ســدۀ یازدهم متولی بوده؛ عالم زاهد میــرزا باقر فرزند میرزا 
محمدتقی متوفای 1073؛ عالم جلیل القدر محمدباقر که در 
زمان شاه عباس متولی بوده؛ محمد شفیع که از عالمان سدۀ 
11 بوده است و میرزا محمدعلی فرزند میرزا محمدداود که در 

زمان شاه طهماسب متولی بوده است.

سدۀ دوازدهم
میرزا محمدعلی مؤتمن در 1167 متولی بوده؛ میرزا ابوطالب 
که در 1187 متولی بوده؛ میرزا داود از شــعرای عصر خود در 
1114 متولی بوده؛ میرزا عبدالمؤمن شهرســتانی در 1110 
متولی بوده؛ فرج اهلل فراهانی که از علمای مشــهد و به عنوان 

خادم یاد شده است.

سدۀ سیزدهم
میرزا موســی فراهانی برادر قائم مقام فراهانی متوفای 1262؛ 
میــرزا عبدالباقــی کــه در 1269 متولی بوده؛ حاج شــیخ 
محمدرحیــم بروجردی که در 1275 متولی بوده؛ حاج میرزا 
عبداهلل خوئی که مردی عارف پیشه و متدین بوده و در 1264 
شهید شده است؛ حاج میرزا علی اکبر شیرازی در سال 1279 
متولی بوده و میرزا ابوالقاسم در سال 1289 متولی بوده است.

سدۀ چهاردهم
میرزا مرتضی نائینی در سال 1329 به بعد متولی بوده؛ عالم 
فاضل ملقب به منصورالتولیه که چون زادگاهش هند بوده به 
ســید هندی معروف شده بود؛ سید حسین عرب که در سال 

1308 متولی بوده است.
 یکی از علمای مشــهد به نام محمد شــریف به عنوان خادم 
معرفی شده )تاریخ آنکه در چه سده ای بوده معلوم نیست( و 

میرزا بدیع 4 سال در سدۀ دهم متولی بوده است.
این حدود 30 نفر که همه از علما و یا شــخصیت های بزرگ 

گفتاری از آیت اهلل رضا استادی

مجاهدت های فرهنگی
زیر سایۀ آستان قدس رضوی

اّن آثار قاتدّل علینا
شنیدم برخی از ارادتمندان مرحوم آیت اهلل طبسی در صددند 
که برای فرارسیدن نخستین سال درگذشت آن عزیز به عنوان 
سپاس از خدمات ایشان یادنامه ای داشته باشند، حقیر هم که 
در مواردی مورد لطف آن بزرگوار بوده ام مناسب دیدم عرض 
ادبی نموده و در این یادنامه سهمی داشته باشم. موضوع نوشتة 

بنده اشاره به برخی از خدمات مهم فرهنگی ایشان است.
آن طور که در کتاب های مربوط به تاریخ خراسان، تاریخ مشهد 
و تاریخ آستان قدس به تفصیل بیان شده، از زمان صفویه که 
بارگاه رضوی علیه السالم از جهاتی توسعه پیدا کرده، یکی از 
افتخارات برخی از علما و شخصیت های بزرگ داشتن منصب 
خادمی و خدمتگزاری آن اســتان بوده و هست. شیخ بهائی 
رضوان اهلل تعالی علیه خود را خادم آن بارگاه می دانســته و در 
منابع تاریخی به همین عنوان هم یاد شــده است. چند سال 
قبل نسخة خطی برخی از تألیفات عالم بزرگوار مرحوم شیخ 
لطف اهلل )همان عزیزی که مســجد شیخ لطف اهلل اصفهان به 
نام اوست(  به دستم افتاد که به خط خود ایشان بود و خود را 
به عنوان خادم الرضا معرفی کرده بود؛ چون ایشان قبل از آمدن 

به اصفهان در مشهدالرضا بوده است.
روشن است که تولیت آن آستان ملک پاسبان به همان معنی 

خدمتگزاری و خادمی آن بقعة مبارکه می باشد.
از سدۀ دهم تا زمان ما )با صرف نظر از زمان رضاخان و پسرش 
که وضع آن زمان بایــد جداگانه مورد بحث قرار گیرد( علما 
و دانشــمندان و شخصیت های اجتماعی یکی پس از دیگری 
افتخار این خدمتگزاری و تولیت را داشته اند که آخرین آن ها 

آیت اهلل طبسی رحمت اهلل علیه بود.
مرحوم حاج شیخ عزیزاهلل عطاردی که عمری دربارۀ خراسان 
تحقیق و تتبع کرده بــود، در خالل کتاب هفت جلدی خود 
دربارۀ آستان قدس،  ده ها نفر از متولیان آستان مقدس رضوی 
را یاد و معرفی کرده اســت. مناسب دیدم تعدادی از آن ها که 

هریک منشأ خدماتی بوده اند را یادآوری کنم:

سدۀ یازدهم
عالم فاضل عبدالوهاب بن محمد مؤمن؛ میر ســیدعلی که به 
شهادت رســیده؛ میر کمال الدین اســترآبادی؛ برادرش میر 
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عصر خود بوده انــد و نیز بقیة متولیان 
که نامشــان برده نشد، همگی در طول 
این حدود 400 سال باافتخار به آستان 
)علیه الســالم(  رضا  حضــرت  مقدس 
خدمت کــرده و هریــک در ترتیب و 
تنظیم و توســعه، موجبات رفاه زائران 
حتماً سهمی داشته اند )رحمت اهلل علیهم 

اجمعین(.
اما آیت اهلل طبســی بــا امکاناتی که در 
اختیــارش قرار گرفــت و نیز با تدبیر و 
توجه به نیازهای آینده در جهت توسعه 
و بهره برداری درســت از موقوفات و نیز 
خدمت به زائران قدم هایی برداشت که 
متولیان پیش از ایشــان این توفیقات را 
پیــدا نکردند. به ویژه این بزرگوار عنایت 
خاصی به کارهای فرهنگی داشت و در 
این مســیر خدماتی به مکتب اهل بیت 
)علیهم الســالم( و حضرت ثامن الحجج 
)علیه السالم( انجام داد که سابقه نداشت.

مقصود بنده از نوشتن این مرقومه بیشتر 
بیان کارهای فرهنگی این دوران اســت 
که یکی از عوامل مهم انجام آن ها روحیة 
والیتی و احســاس مسئولیت ایشان در 

برابر مکتب اهل بیت علیهم السالم بود.

برخی از خدمات فرهنگی
در ســال های آغازین تولیت، دو  کنگره بسیار عظیم برای حضرت 1
علی بن موســی الرضا و پــدر بزرگوارش 
حضرت موسی بن جعفر برپا و ده ها جلد 

کتاب در این باره تهیه و چاپ گردید.
مدرســة میرزا جعفر و مدرسة  خیرات خان مبدل به وضع جدید 2

و به عنوان دانشگاه رضوی در راه ترویج مکتب اهل بیت توفیقات 
فراوانی داشته و بحمداهلل دارد.

توسعة کتابخانة آستان قدس و شعبه های آن و تکمیل  همه جانبــة آن؛ در این مورد خاطره ای دارم که عرض 3
می کنم: آیت اهلل طبسی همان طور که می دانید حق تولیت خود 
را که مبلــغ کالنی بود دریافت نمی کرد و در راه خدماتی که 
پیش می آمد هزینه می شد. ریاست کتابخانه می گفت: آیت اهلل 
طبسی بخشی از حق تولیت را در اختیار کتابخانه قرار داده تا 
بتوانند برای حتی خرید نسخه های خطی از آن استفاده نمایند.

در سال 1363 ایشــان بنیاد پژوهش های اسالمی را  پایه گذاری کرد که با جلب اساتید حوزه و دانشگاه در 4
رشته های گوناگون آثار علمی خوبی را تولید و تاکنون حدود 
دوهزار جلد کتاب توسط این بنیاد منتشر شده است که برخی 
از این آثار که مستقیماً در راستای خدمت به مکتب اهل بیت 

)علیهم السالم( است را یادآوری می نمایم:
   تفســیر ابوالفتوح رازی در 20 جلد که در ســال 1376 و 
1379 به عنوان کتاب برگزیدۀ پنجمین نمایشگاه قرآن و کتاب 

برگزیدۀ همایش تجلیل از خادمان قرآن معرفی شد.

   ســفینة البحار محدث قمی در 4 جلد که در سال 1376 
به عنوان کتاب سال برگزیده شد.

   منتهــی المطلب فی تحقیق المذهب، کتاب فقه مفصلی 
است از عالمه حلی )ره( در 15 جلد منتشر و به عنوان کتاب 

سال در 1372 برگزیده شد.
   مجالس المؤمنین قاضی نوراهلل شوشتری در 7 جلد.

   المعجم فی فقه لغة القران که تاکنون حدود 30 جلد از آن 
منتشر شده است. رهبر بزرگوار انقالب هنگامی که این اثر بدیع 
را مالحظه کردند، فرمودند: این اثر یک موسوعه و دائره المعارف 
قرآنی است. اسم معجم برای این کتاب کوچک است، این تنها 
کتاب لغت نیســت بلکه در آن اقوال و آرا به تفصیل نقل و در 
پایان بحث های تحلیلی هم دارد؛ این کتاب باارزش و مفیدی 

است که همانند آن را نداریم.
الزم می دانــم عرض کنــم در کتاب اخیر مرحــوم آیت اهلل 
واعظ زاده خراســانی و در چند مورد دیگر که یاد شــد برادر 
عزیزمان حجت االســالم و المســلمین الهی خراسانی سهم 
وافری داشــته اند؛ اما عامل اصلی را باید آیت اهلل واعظ طبسی 

رحمت اهلل علیه بدانیم.

آیت الله طبسی با امکاناتی که در اختیارش قرار گرفت و نیز با تدبیر و توجه به 

نیازهای آینده، در جهت توسعه و بهره برداری درست از موقوفات و نیز خدمت به 

زائران قدم هایی برداشت که متولیان پیش از ایشان این توفیقات را پیدا نکردند
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گفت وگو با آیت اهلل اراکی
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب

کمک های آستان قدس 
تسالی خاطر جنگ زدگان بود

کمک های آیت اهلل واعظ نقش بسزایی در بازسازی مناطق جنگ زدۀ خوزستان داشت

»سعدیا مرد نکونام منیرد هرگز«؛ اگرچه مرصعی کوتاه از یک شعر است، اما دنیایی از معنا را در خود جای داده و 

این تلنگر را به ذهن مخاطب می زند که تنها سوغات سفر کوتاه عمر نام نیک و خاطره ای شیرین است که یادآوری شان 

کام جان را شیرین می کند.

بنا بر گفتۀ آشنا و غریبه، مرحوم آیت الله عباس واعظ طبسی تولیت فقید آستان قدس رضوی ازجمله مردان نکونامی 

است که دامنۀ نیک نامی اش از مبارزات انقالبی گرفته تا بازسازی های مناطق جنگ زده و تالش برای تقریب مذاهب 

اسالمی را دربرمی گیرد و قطعًا آنچه در این سال ها با پشتوانۀ آستان قدس انجام داده در کتاب تاریخ ثبت خواهد 

شد. ازاین رو و در مروری بر یکی از برگ های زرین کتاب زندگانی آن مرحوم با آیت الله محسن اراکی، دبیر کل مجمع 

جهانی تقریب مذاهب به گفت وگو پرداخته ایم که به حضورتان تقدیم می شود:

آمنه مستقیمی

خبرنگار

مشهد از طریق دوستان داشتم، از همان روزهایی که انقالب امام 
خمینی )ره( به اوج خود رسید و جریان 15 خرداد و ماجراهای 
بعــد از آن و جریاناتی که نهایتاً به پیروزی انقالب انجامید، در 
تمامی این ادوار مرحوم آیت اهلل طبسی از یاران پرتالش و بسیار 

زحمت کشیده و رنج دیدۀ انقالب محسوب می شد.
ایشان از کســانی بود که با مقاومت مقابل رژیم ستم شاهی و 
ســخنرانی های تکان دهنده و بیدارکننده در مقاطع مختلف و 
افشای جنایات رژیم شاه از یک سو و حمایت از قیام امام راحل و 

  با توجه به مبارزات پردامنۀ مرحوم آیت اهلل طبسی 
با رژیم پهلوی، نقش آن مجاهد را در پیشبرد مسیر 
انقالب و بسیج مردم خصوصاً در مشهد مقدس و خراسان 

چطور ارزیابی می کنید؟
آغاز آشــنایی من با آن مرحوم و فعالیت ها و مبارزات انقالبی 
ایشــان در سراسر کشور به ویژه در اســتان خراسان و مشهد 
مقدس به قبل از پیروزی انقالب اسالمی بازمی گردد. با توجه به 
حضور گهگاهی من در مشهد مقدس و ارتباطی که با خراسان و 
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مردم علیه رژیم طاغوت از سوی دیگر و نیز تالش برای وا داشتن 
دیگران به ویژه چهره های برجستة دینی و توجیه و بسیج طبقات 
مختلف مردم برای حضور در عرصه های انقالبی، نقش بســیار 
برجســته و پراثر ایفا کرد. بعد از پیروزی انقالب اسالمی نیز با 
توجه به اعتماد امام خمینی )ره(، تولیت آستان قدس رضوی بر 
عهدۀ ایشان گذاشته شد که مسئولیت خاصی بود و خوشبختانه 
آن مرحوم از عهدۀ آن به خوبی برآمد، به ویژه در مشکالتی که 
بقایای سوءمدیریت های دورۀ پهلوی بود؛ چراکه این آستان در 
زمان شاه ابزاری برای تحکیم رژیم و بهره برداری های نامشروع 
عوامل رژیم از عواید و امکانات آن شده بود و برهم ریختگی ها، 
بی برنامگی هــا و بی نظمی ها و سوءاســتفاده هایی که در دورۀ 
طاغوت از این آستان می شــد، نیاز به مدیری نیرومند و قوی 
داشت که عالوه بر اصالح آن ویرانه ها، این مجموعه را به نهادی 
سازمان یافته، شفاف و نیرومند تبدیل کند که خوشبختانه این 
کار بزرگ به وســیلة مرحوم واعظ طبســی انجام شد و آستان 
قدس توانست به عنوان یکی از مراکز مهم خدمتگزاری به دین 

و مردم فعال شود.

  بعد از پیروزی انقالب اسالمی و در مواضع حساس 
و پرخطر همچون دوران هشت سالۀ جنگ تحمیلی، 
این روحیۀ انقالبی و مبارزه جویی در مرحوم آیت اهلل واعظ 

طبسی چطور تجلی یافت و چه نمودهای عینی ای داشت؟
من شخصاً در خوزستان نزدیک به 10 سال در دوران جنگ و 
بعد از آن امام جمعة دزفول بودم و در جریان مشکالت جنگی 
اســتان به ویژه در دوران بازســازی قرار داشتم. نقش عظیم و 
مؤثر مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی در بازسازی بسیار ارزشمند 
شهر هویزه که از مهم ترین دستاوردهای انقالب است را دیدم 
و الزم اســت رسانه ها به این دستاورد بپردازند و توضیح دهند 
که چه کار عظیمی در آن شــهر انجام شد و چگونه با بهترین 
شیوه بازسازی و نهادهای فرهنگی، مساجد، مدارس، خانه های 

مردمش احیا شد.

  مدیریت و حمایت های تولیت آستان قدس رضوی 
در بازسازی خرابی های جنگ در چه بخش هایی بود 

و چطور اعمال می شد؟
اینجا باید به سه نکته اشــاره شود: نخست اعمال مدیریت بر 
پاســخ گویی به انتظار زائران و مجاوران از آســتان در مشهد و 
خراســان؛ چراکه مدیریت درونی این ســازمان عظیم و بسیار 
گســترده محدود به مشــهد مقدس و حتی خراسان نیست 
و بسیاری از متعلقات این آســتان در دیگر استان ها و شهرها 
قرار دارد. دوم اینکه این مدیریت در حدی از توفیق باشــد که 
انتظارات زائران و مجاوران و نیاز اســتان را پاسخ دهد؛ و سوم 
آنکه مدیریت بتواند امکانات آستان را تا جایی پیش ببرد که در 
بازسازی های بعد از جنگ نقش پررنگی داشته باشد و شهری 
مانند هویزه را احیا کند.  البته خدمات ایشان به بازسازی های 
بعد از جنگ به هویزه منحصر نمی شــد و دیگر شهرها نیز از 

خدمات ارزندۀ آستان با مدیریت مرحوم واعظ طبسی برخوردار 
می شدند، چنان که در شهر دزفول هم کمک ها و خدماتی را ارائه 
کرد که جای تقدیر دارد؛ اما برجسته ترین این خدمات مربوط 
به بازسازی هویزه است که این پروژه باید هم مورد مطالعه قرار 
بگیرد و هم معلوم شود این دستاورد چه آثار سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی در منطقة خوزستان داشته است؛ چون آثار کاری که 
آن مرحوم انجام داد به شهر هویزه محدود نمی شود و انعکاس 
آن  همة استان خوزستان و همة کسانی که به شکلی رنج دیدۀ 
جنــگ بودند را متأثر کــرد؛ به عبارت دیگــر، اگرچه محدودۀ 
جغرافیایی این کمک شهر هویزه بود، اما از نظر روان شناختی 
همة آســیب دیدگان جنگ را پشتیبانی کرد و از نظر روانی اثر 

بسیار مثبتی بر آن ها داشت.

  مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی در استفاده از ظرفیت 
عظیم فرهنگی آســتان قدس رضوی در راستای 
پیشــبرد اهداف عالیۀ نظام و انقالب چه راهبرد و نگاهی 

داشت و این نگاه چه دستاوردهایی داشته است؟
در عرصــة مدیریت فرهنگی یا به تعبیر دقیق تر فعال ســازی 
خدمات فرهنگی آســتان قدس رضــوی، آن مرحوم مدیریت 
بســیار اثرگذار و برجسته ای داشت که در چند بخش جلوه گر 
شد: نخســت فعالیت های فرهنگی آســتان قدس در عرصة 
خدمات رســانی به زائــران و مجاوران که می تــوان گفت در 
خدمت رسانی فرهنگی، انقالبی در این باره و دورۀ تولیت ایشان 
رخ داد، چه در پاسخ گویی به سؤاالت شرعی و چه سخنرانی ها، 
انتشار نشــریات و مجالت و ... که آمار تفصیلی آن در اختیار 
مســئوالن آستان است؛ به  گونه ای که ما به عنوان ناظر بیرونی 

شاهد فعالیت ارزنده و اثرگذار در این عرصه بودیم.
دیگر بُعد مهم فرهنگی مدیریت آن مرحوم، تأسیس دانشگاه 
علوم اســالمی رضوی بود که ایــن پدیدۀ فرهنگی نه فقط در 

من شخصًا در 

خوزستان نزدیک 

به 10 سال در دوران 

جنگ و بعد از آن 

امام جمعۀ دزفول 

بودم و در جریان 

مشکالت جنگی استان 

به ویژه در دوران 

بازسازی قرار داشتم. 

نقش عظیم و مؤثر 

مرحوم آیت الله واعظ 

طبسی در بازسازی 

بسیار ارزشمند شهر 

هویزه که از مهم ترین 

دستاوردهای انقالب 

است را دیدم و الزم 

است رسانه ها به این 

دستاورد بپردازند و 

توضیح دهند که چه 

کار عظیمی در آن شهر 

انجام شد
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داخل کشــور بلکه در خارج از کشــور هم اثرات بسیار داشته 
و نیروهایی تربیت یافتة این دانشــگاه از کشورهای اسالمی و 
غیراسالمی اند و دانشجویان در حال تحصیل و فارغ التحصیالن 
آن از دستاوردهای عظیم فرهنگی دوران تولیت مرحوم واعظ 

طبسی است.
سومین کار برجسته در مدیریت فرهنگی مرحوم آیت اهلل طبسی، 
تأسیس مرکز پژوهش های آستان قدس رضوی بود. من از همان 
اوایل تأســیس با این مرکز آشنا بودم و می دانم این پژوهشگاه 
نقش برجسته ای در نشر معارف دین و اهل بیت علیهم السالم در 
عرصه های تدوین، پژوهش، نشر و برگزاری نشست های علمی، 
فرهنگی و تحقیقی که من نیز در برخی آن ها مشارکت داشتم 

و شاهد سودمندی و اثرگذاری شان بودم، است.
برای آن مرحوم علّو درجات مسئلت داریم و برای خلف ایشان 
آیت اهلل رئیسی آرزوی توفیق می کنیم و امید است بر گام های 

بزرگی که مرحوم طبسی برداشت، بیفزاید.

  مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی از نظر نگاه به تقریب 
مذاهب و استفاده از ظرفیت آستان قدس رضوی 
برای این مهم چه خدماتی داشــت و اقدامات ایشان چه 
دستاوردهای تقریبی برای نظام و جهان اسالم داشته است؟

مرحوم واعظ طبســی از چهره های تقریب برجســته به شمار 
می رود، چه در دورۀ واعظ زاده که دبیرکل نخست مجمع تقریب 
مذاهب اســالمی بود، چه در دوران آیت اهلل تســخیر و چه در 
چهارسالة اخیر و تصدی من، ایشان حامی نیرومند و استوار در 
مسئلة تقریب بود و ما را در بسیاری از برنامه ها همچون پذیرش 
مهمان هــای تقریب در کمک به برخی برنامه ها و پشــتیبانی 
معنــوی از فعالیت های تقریبی یاری می کــرد و از چهره های 

برجستة تقریب به شمار می رفت.
حتی در اوایل انقالب و قبل از تأســیس مجمع جهانی تقریب 
مذاهب، ایشان در راستای تقریب و در استان خراسان گام های 
بلندی برداشت، به ویژه آنکه استان خراسان محل زندگی اقوام و 
طوایف گوناگون از نظر نژادی و مذهبی است؛ اما به لطف خدا 
و با مدیریت خوب و زحمات دیگران، در استان خراسان شاهد 

وفاق ملی عجیبی بوده ایم. اینکه از ابتدای انقالب تا امروز شاهد 
هیچ تنشی میان مذاهب نبوده ایم و رؤسا و اقشار پیرو مذاهب 
را دیده ایم که چگونه با یکدیگر همیاری و همدلی داشته اند، آن  
هم نه فقط در خراسان مرکزی بلکه در جنوب استان، سیستان 
و بلوچســتان، کرمان، بم و هرمزگان هم که به نوعی شــعاع 
فعالیت ایشان، آن ها را نیز دربرمی گرفت. مرحوم واعظ طبسی 
نقشی مؤثری در پشتیبانی تقریب و ایجاد روحیة وحدت و الفت 
بین مذاهب داشت و می توان و باید آن مرحوم را چهرۀ تقریبی 
اثرگــذار معرفی و از این همه تــالش آن مرحوم در عرصه های 

مختلف خدمت به اسالم، انقالب و مردم قدردانی کنیم.

   خاطــره ای از مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی که 
همیشه در ذهنتان باقی است...

در دوران جنــگ که مــن امام جمعة دزفول بودم، این شــهر 
آسیب دیده بود و هر دم مردم آن شهر با اصابت موشک و بمباران 
هوایی مورد هدف قرار می گرفت. ما سه نوع آسیب را هر لحظه 
در سطح شهر متحمل می شدیم: نخست شهدایی که هرچند 
روز یک بار خبر شهادتشان را می شنیدیم؛ چراکه دزفول ازجمله 
شهرهایی است که بیشترین تعداد شهید، جانباز، آزاده و ایثارگر 
را تقدیم انقالب کرده است و ازجمله شهرهای نیروخیز و متکی 
بر بسیج مردم برای جبهه ها بود و این فشار روانی بسیاری بر ما 
وارد می کرد. از کسانی که دم به دم ما را مورد تفقد و دلجویی قرار 
می داد، مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی بود، چنان که به یاد دارم 
ایشان دو، سه مرتبه ما و برخی مردم آسیب دیده و جنگ زده را 
به مشهد مقدس دعوت کرد و با پذیرایی سبب تسکین خانواده ها 
می شــد و این کمک معنوی افزون بر حمایت های مادی بسیار 
اثرگذار بود و دلســوزی، در صحنه بــودن و هوش و ذکاوت آن 
مرحوم در درک آســیب پذیری و صبر حاضران و نیازشــان به 
دلجویی، دلداری و تقویت روحیه و رســیدگی در خط مقدم را 
نشان می داد. درحالی که بسیاری از افراد در همان دوران از چنین 
مسئله ای غافل بودند اما مرحوم واعظ طبسی توجهی خاص به 
این نکته داشــت و در تسکین آالم آسیب دیدگان نقش بسیار 

مهمی ایفا کرد؛ ان شاءاهلل خدا بر درجاتشان بیفزاید.

ُبعد مهم فرهنگی 

مدیریت آن مرحوم، 

تأسیس دانشگاه 

علوم اسالمی رضوی 

بود که این پدیدۀ 

فرهنگی نه فقط در 

داخل کشور بلکه در 

خارج از کشور هم 

اثرات بسیار داشته و 

نیروهایی تربیت یافتۀ 

این دانشگاه از 

کشورهای اسالمی 

و غیراسالمی اند 

و دانشجویان در 

حال تحصیل و 

فارغ التحصیالن آن از 

دستاوردهای عظیم 

فرهنگی دوران تولیت 

مرحوم واعظ طبسی 

است

پیامی که امام به آیت اهلل واعظ طبسی 
در برابر مخالفین دادند

حجت االســالم علی یونسی: در رقابت های سیاســی اگر نگاه کنیم، در آن زمان یک جریان 
موسوم به خط امام بودند و یک جریان ملقب به گروه راست بودند؛ و در رقابت های سیاسی 
گاهی اخالق و حدود رعایت نمی شد، ولی امام بدون تأسی از جریان ها، رابطه شان را با تمام 
گروه های سیاسی حفظ می کردند و اگر چنانچه مثالً آقای یزدی رأی نمی آورد بالفاصله امام 
سمتی را در شورای نگهبان به ایشان می داد؛ و یا آن زمان انتقادهای تندی در مورد آقای 
واعظ طبسی مطرح بود که می گفتند ایشان در خط امام نیستند، امام به ایشان پیام داد که 
شما جزو روحانیونی هستید که در خط ناب اسالم محمدی و ضداستکبار هستید.

منبع: پایگاه اطالع رسانی جماران، 10 خرداد 1391
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  آیت اهلل واعظ طبســی از آغازین روزهای نهضت 
انقالبی درحالی که طلبه ای جوان بود پا در مسیری 
گذاشت که امام خمینی رهبر آن بود. به عنوان اولین سؤال 
لطفاً آنچه از زندگی فردی و اجتماعی-سیاســی آیت اهلل 

واعظ طبسی می دانید، بفرمایید؟
مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی از شخصیت های بارز، انقالبی و 
آرمان گرایی بود که در خانواده ای روحانی و متدین دیده به جهان 
گشود. زندگی در خانواده ای متدین از پدری که از بزرگ ترین 
واعظان و مبلغان اسالمی زمان خود بود و مادر پرهیزکاری که 
اسوۀ تقوی بود از او انسانی ساخت که ازجمله متقیان زمان خود 
شــد. عالقة او به دین و علوم اسالمی که از خانوادۀ مذهبی به 
ایشــان رسیده بود منجر به ادامه تحصیل در حوزۀ علمیه شد. 
آیت اهلل واعظ طبســی در آن دوره از محضر اســاتید و علمای 
بزرگی چون حاج آقا مدرس یزدی، حاج شیخ مجتبی قزوینی 
و مراجع عالی قدری چون آیت اهلل میالنی کســب فیض کرد. 
آیت اهلل واعظ طبســی از ابتدای نهضــت امام خمینی )ره( در 
حرکت پرشــور انقالب قرار گرفت و با الهام گرفتن از الگوهای 
مبارزاتی ضدرژیم های طاغوتی چون شهید سید مجتبی نواب 
صفوی به ظرفیت انقالبی خود آگاه شد؛ بنابراین در کنار سایر 
بزرگان در استان خراسان مشغول فعالیت های ضدطاغوتی شد.

 مهم ترین وجه شــخصیتی آیت اهلل طبسی که بسیار ستودنی 
است شجاعت بی مثال ایشان در دوران خفقان و بگیروببندهای 
دوران ستم شاهی است. از زمانی که امام خمینی )ره( دستگیر 
و ســپس به ترکیه، نجف و نوفل لوشاتو تبعید شدند تا زمان 
بازگشت پیر جماران به ایران، آیت اهلل طبسی در زمرۀ مبارزانی 
قرار داشت که تا پای جان از آرمان های انقالبی حضرت امام در 
نبود ایشان در کشور پاسداری کرد. در تمام این دوران مرحوم 

گفت وگو با 
آیت اهلل سید محمد موسوی بجنوردی

مسلط بر عقیده
و اهل تهذیب نفس

آیت الله دکرت سید محمد موسوی بجنوردی در سال 1322 در نجف ارشف متولد شد، ولی در شناسنامۀ وی 1324 

به عنوان سال تولد رقم خورده است. ایشان تحصیالت علوم حوزوی و دینی خود را در ایران و نجف ارشف به انجام 

رساندند. وی به مدت 30 سال در محرض استادان درجه اول فقه و اصول و فلسفه ازجمله مرحومان امام خمینی، پدر 

معظم ایشان آیت الله العظمی میرزا سید حسن بجنوردی -صاحب کتاب القواعد الفقهیه و مرجع تقلید وقت- آیت الله 

خوئی و آیت الله حکیم در نجف ارشف به فراگیری علوم دینی پرداخت. آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی از 

حوزویانی است که به آیت الله واعظ طبسی ارادت خاصی دارد و در کنار ایشان و آیت الله هاشمی رفسنجانی روزگار 

انقالب را از نزدیک شاهد بوده است. قدس در گفت وگوی پیش رو از دیدگاه آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی به 

بررسی زندگی رسارس برکت آیت الله واعظ طبسی )ره( پرداخته است.

ساحل عباسی

خبرنگار
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طبسی ازجمله سردمداران نهضت امام در مشهد مقدس بودند 
که با سخت کوشی و جدیت مراحل مبارزاتی خود را علیه رژیم 
پهلوی برنامه ریزی و عملیاتی می کردند. هرچند ساواک بارها 
به آیت اهلل واعظ اعتراض می کرد و حتی ایشان را ممنوع المنبر 
کرده بود، امــا هیچ یک از تهدیدات انجام شــده موجب رعب 
و وحشــت ایشان نشد و آیت اهلل طبســی پرشورتر از سابق به 

مبارزات انقالبی خود ادامه می داد.
 زندانی شــدن آیت اهلل واعظ طبسی و اعالم مواضع ضدغربی و 
پهلوی اش موجب وحشت دربار از این روحانی تازه نفس و جوان 
انقالبی شده بود، اما این وحشت هیچ گاه به ایشان سرایت نکرد 
و هرگز به خاطر از دست دادن جانش لحظه ای سکوت در برابر 
طاغوت را بر خود روا نداشــت. آشنایی آیت اهلل واعظ طبسی با 
امام خمینی )ره( و الهام گرفتن از روحیات معنوی و ضدطاغوتی 
ستودنی ایشان مسیر مشخصی را برای مبارزات انقالبی پیش 
روی او گشــود. قرار گرفتن در این مسیر ثمراتی داشت که از 
آن جمله می توان به ارتباط با دو مجاهد انقالبی چون آیت اهلل 

خامنه ای و شهید هاشمی نژاد اشاره کرد.

  ارزیابی شــما از مدیریت هماهنگ ســه تن از 
تأثیرگذارترین افراد در پیروزی انقالب اسالمی در 
مشهد مقدس که آیت اهلل واعظ یکی از آن بزرگواران است، 

چیست؟
مرحــوم آیت اهلل طبســی در کنار آیت اهلل خامنه ای و شــهید 
هاشــمی نژاد ارکان نفوذناپذیر و ســد محکمی در برابر عوامل 
طاغوت در اســتان خراســان به وجود آوردنــد. مقام معظم 
رهبری، مرحوم طبســی و مرحوم شهید هاشمی نژاد ازجمله 
ســردمداران نهضت انقالبی در مشهد و استان خراسان بودند 
که نقش ویژه ای در به سرانجام رساندن پیروزی انقالب اسالمی 
ایفا کردند. بی شــک از مهم ترین ویژگی های این گروه انقالبی 
مدیریت متناسب با شــرایط زمان و الگوگیری و فرمان پذیری 
از ســوی امام خمینی )ره( بود. مدیریت این ســه بزرگوار در 
مشــهد مقدس به قدری دقیق و با برنامه بود که مردم خراسان 
هم صدا و یک نوا در کنار هم دوشادوش در برابر ساواک و همة 
عوامل مخوف رژیم طاغوت در این اســتان ایستادگی کردند. 
هماهنگی تظاهرات بزرگ در مشــهد و سراسر استان خراسان 
ازجمله مهم ترین ویژگی این گروه بود که توانســت مردم را در 
کنار هم علیه خاندان پهلوی بسیج کند. بی شک آیت اهلل واعظ 
طبسی در کنار شخصیت های ماندگار و تأثیرگذار در پیروزی 
انقالب اسالمی  توانست تحول بزرگ و بنیادی را در به پیروزی 
رســاندن اعتراضات مردمی و تشکیل جمهوری اسالمی ایجاد 
کند. ســخنرانی های آتشین آیت اهلل واعظ طبسی در مشهد و 
رهبری مردم در این شهر مقدس ویژگی غیرقابل انکاری است 
کــه همچنان در یاد مردان و زنانی کــه از آن دوران خاطره ای 

دارند به یادگار مانده است.

  ویژگی بارز آیت اهلل واعظ طبســی که ایشان را از 
سایر مسئولین متفاوت کرده بود، چیست؟

ازجمله ویژگی های آیت اهلل طبسی که نقش مهمی در حفظ و 
تداوم سایر ویژگی های شخصیتی باارزش ایشان داشت، می توان 
به تسلط بر عقیده و اعتقاد ایشان اشاره کرد. همه می دانیم باقی 
ماندن بر یک عقیدۀ درست و عدم خروج از آن کار بسیار سختی 

اســت که تنها متقیان واقعی قادر به انجام آن هستند. انقالب 
اسالمی به پیروزی رســید و امام خمینی )ره( با سوابقی که از 
ایشــان سراغ داشــتند آیت اهلل واعظ طبسی را به عنوان تولیت 
آســتان قدس تعیین کردند. تولیت آســتان قــدس رضوی با 
امکانات و موقوفات متعدد و گســترده ای که از قرن ها پیش در 
دســت آستان قدس رضوی است مدیریت مهمی است که امام 
نمی توانست آن را به هرکسی محول کند، مگر در ایمان و ثبات 
قدم وی شکی نمی داشت. خوشبختانه تسلط بر عقیده و انقالبی 
ماندن ازجمله دالیلی بود که آیت اهلل واعظ را تا پایان عمر شریف 
خود بر حراســت دقیق از امــوال و ارزش های معنوی حاکم بر 
آستان قدس رضوی وا داشت. آیت اهلل واعظ طبسی منشأ خدمات 
فراوانی در مشــهد مقدس به خصوص در آستان قدس بودند، 
به نحوی که با زائران امام رضا )علیه السالم( با رأفت برخورد کرده 
و آن ها را صاحب حق می دانستند؛ چراکه جایگاه میهمان امام 
رضا )علیه السالم( برای ایشان باالترین جایگاه ها محسوب می شد.

 باآنکه در اواخر عمر شــریف خود ضعف جســمانی طاقت را 
از ایشــان گرفته بود، اما هرگز در برابــر خدمتگزاری به مردم 
بی قراری نمی کردند و با صبر و متانت خاص خود انجام وظیفه 
می کردند. از نظر بنده ایشــان بسیار باصداقت در آستان قدس 
خدمت کردند و با توجه به اینکه یک روحانی و فقیه عالی قدری 
بودند، نشــان دادند کــه یک روحانی می تواند بــا امانت داری 
و فداکاری و اســتفاده از دانــش روز، مدیریتی درخور توجه و 
تحسین داشته باشــد. اینکه در ابتدای جمله عرض کردم که 
ایشان بسیار به اعتقاد خود مســلط بودند به این جهت است 
که درآمد تولیت ایشان رقم بسیار باالیی است، به نحوی که اگر 
آیت اهلل واعظ آن را برداشت می کردند در حال حاضر جزو یکی 
از ثروتمندترین مردم ایران بودند. بی شک اعتقاد به فانی بودن 
دنیا و بی توجهی به ثروت اندوزی ازجمله مسائلی است که نشان 
می دهد ایشان دارای ثبات عقیده ای بودند که مثال زدنی است. 
اعتقاد داشــتن به انقالب و آرمان های امام و ایمان به راهی که 
از دهه های پیش در آن پای گذاشت، از آیت اهلل واعظ مردی به 
مردم ایران و شیعیان جهان معرفی کرد که یک مؤمن به تمام 

معنا به راه و اعتقاد و ایمان خود بود.

   یعنی ساده زیستی زندگی ایشان را ناشی از همان 
انقالبی وایمانی ایشان  راسخ ماندن در اعتقادات 
می دانید؟ آیا از نزدیک از محل زندگی شان دیدن کرده اید؟

بله. روزی توفیق داشــتم منزل ایشان میهمان باشم. یک خانه 
80-70 متری که بیش از 40 ســال پیش خریداری کرده بود، 
منزلی بود که چنین مرد بزرگی در آن زندگی می کرد. به نظرم 
تمامی صفات ویژه و منحصربه فردی که مردم و مســئولین از 
ایشــان توصیف می کننــد تنها به یک عامل بســتگی دارد و 
آن حفظ شــرایط و زندگی طلبگی بعد از رســیدن به مقام و 
مســئولیت بود. انســان انقالبی که پیش از انقالب به سادگی 
زندگی می کرد، بعد از انقالب عهده دار یکی از مســئولیت های 
ســنگین مذهبی و اعتقادی و مدیریتــی یک مجموعة بزرگ 
شد. بی شک اگر ایشان همان رفتار طلبگی را بعد از به تولیت 
رسیدن نمی داشت، اینک نمی توانست به چنین جایگاه رفیعی 
برسد. امروز مردم و مسئولین به نیکی از وی یاد می کنند؛ چراکه 
ساده زیست و باآنکه عالمی برجســته بود، درعین حال همان 
زندگی  طلبگی خود را حفظ کرد. بی تردید حفظ زندگی طلبگی 

آیت الله واعظ طبسی 

در کنار شخصیت های 

ماندگار و تأثیرگذار در 

پیروزی انقالب اسالمی  

توانست تحول بزرگ و 

بنیادی را در به پیروزی 

رساندن اعرتاضات 

مردمی و تشکیل 

جمهوری اسالمی ایجاد 

کند. سخرنانی های 

آتشین آیت الله واعظ 

طبسی در مشهد و 

رهربی مردم در این 

شهر مقدس ویژگی 

غیرقابل انکاری است 

که همچنان در یاد 

مردان و زنانی که از آن 

دوران خاطره ای دارند 

به یادگار مانده است.
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بعد از رسیدن به جایگاه شغلی و مالی بسیار حائز اهمیت است 
و بسیار ارزشمند است، چون هرکسی توانایی ایستادگی در برابر 

وسوسه های مالی را ندارد.

  جایگاه علمی و حوزوی آیت اهلل واعظ طبسی از نظر 
حضرت عالی در چه مرتبه ای قرار داشت؟

آیت اهلل واعظ طبســی از عالمان برجســته و اساتید بزرگی در 
مشــهد مقدس بودند که بی هیچ شــائبه ای می توان گفت در 
پرورش اســاتید به نام حوزوی نقش برجســته ای ایفا کردند. 
مطالعة منظم و عمل به تعالیم اسالمی ازجمله ویژگی های یک 
حوزوی است که با توجه به آن می تواند به مدارج علمی باالی 
حوزوی دســت بیابد. آیت اهلل واعظ ازجمله روحانیونی بود که 
توانسته بود محضر علمای بزرگ و گران قدر تشیع را درک کند. 
این مســئله در تهذیب نفس و در ســاختار و بنیة قوی علمی 
ایشان بسیار حائز اهمیت و مشهود بود. ایشان درس سطوح را 
که علما به آن واقف هستند، خوانده بود و به علوم دینی تسلط 
داشت، درحالی که با مسائل روز سیاسی هم به خوبی آشنا بود 
و تحلیل های جامعی ارائه می داد. به نظرم می آید که فروتنی و 
تواضع ایشــان الگوی خوبی برای سایر روحانیون باشد؛ چراکه 
روحانیون جوان می توانند با الگوگیری از چنین شخصیت های 
برجسته ای به این مهم برسند که با تواضع، احترام گذاشتن به 
مردم و خدمتگزاری در کنار ســادگی و مطالعه و به روز بودن، 
می توان هم خداوند متعال را راضی نمود و هم با خدمتگزاری 
به مردم بخش دنیوی زندگی را به خوبی انجام داد. تهذیب نفس 
آیت اهلل واعظ نشان از ایمان باالی ایشان بود، به نحوی که آیت اهلل 
واعظ به خوبی نشــان داد جایگاه تمام آنچه از دین فراگرفته را 
به خوبی و روشنی در زندگی فردی و اجتماعی خود و دیگران به 

منصة ظهور رسانده است.

   آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با آیت اهلل واعظ طبسی 
پیش از انقالب و بعد از آن به عنوان دوســتان و 
همراهان و هم رزمان انقالبی ارتباط مطلوبی داشتند. لطفًا 
دراین باره توضیح دهید که ماندگاری این ارتباط ناشی از 

چه عواملی بود؟
وحدت نظری که بین آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی و آیت اهلل 
واعظ طبسی بود این دو را همیشه در کنار هم نگه داشته بود. 
عالقة وافر ایــن دو عزیز به یکدیگر قبل و بعد از انقالب کاماًل 
مشهود بود. وحدت عقیده در به پیروزی رساندن انقالب اسالمی 
و حضور در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی اعم از حضور 
در راهپیمایی ها و پخش و رســاندن اعالمیه های امام خمینی 
)ره( به دســت مردم از مسائلی بود که وحدت نظر و رویة این 
دو بزرگوار را نسبت به هم نشــان می داد. بی شک هدف مهم 
و مشترک آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و آیت اهلل واعظ طبسی 
تشکیل حکومت اســالمی، تداوم آن توأم با عزت بود. چنانچه 
قبل از فوت آیت اهلل طبســی آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی با 
تعدادی از همراهان با همراهی حجت االسالم و المسلمین سید 
حسن خمینی به زیارت امام رضا )علیه السالم( و دیدار ایشان در 
مشهد مقدس رفتند و در بازگشت میهمان آیت اهلل نورمفیدی 
بودند که فردای آن روز با بازگشتن به تهران متأسفانه خبر فوت 
آیت اهلل واعظ طبسی، آیت اهلل هاشمی و تمامی کسانی که ایشان 

را به درستی می شناختند داغدار کرد.

ایجاد اولین گروه امداد برای زلزله زدگان طبس

25 شــهریور 1357 در جنوب خراسان به مرکزیت طبس زمین لرزه ای 
به شــدت 7/7 در مقیاس ریشتر روی داد که تلفات تقریبی آن را 25 
هزار تن گزارش کردند. پس از وقوع این زلزلۀ خانمان ســوز، آیت اهلل 
واعظ طبسی به همراه شهید هاشمی نژاد و آیت اهلل خامنه ای با عزیمت 
به طبس، اولین گروه امداد را تحت نام »امام خمینی« به وجود آوردند و 
به کمک مصدومین و خسارت دیدگان این حادثه شتافتند.

منبع: مرکز اسناد انقالب اسالمی، 5 مهر 1388
)مبارزی از سال های چهل، شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد(

دلیل ارادت امام به آیت اهلل واعظ طبسی

در دیداری که آیت اهلل واعظ طبســی با امام خمینی )ره( داشت، معمار 
کبیر انقالب در مورد ایشــان فرمودند: »من به شما از دو حیث ارادت 
دارم، بــه خاطــر خودتان و به خاطر مرحوم والدتان. چه بســیار افرادی 
غیرمســلمان بودند که تحــت تأثیر منطق و کالم مؤثــر و پرجاذبۀ او به 
اسالم مشرف شدند؛ و در کشورهای عربی موقعیت ویژه ای داشت.«

منبع: خبرگزاری فارس،15 اسفند 1394
)دلیل ارادت امام خمینی )ره( به آیت اهلل واعظ طبسی(
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  آقای رشــیدیان در اولین سالگرد ارتحال آیت اهلل 
واعظ طبسی قرار داریم. چه زمانی با آیت اهلل واعظ 
آشنا شــدید؟ آیا خاطره ای از اولین دیدار خود با ایشان 

دارید؟
جا دارد مجدداً خدمت مقام معظم رهبری درگذشــت آیت اهلل 
واعظ را تســلیت عرض کنم و از خداوند بخواهم عمر طوالنی 
به این بزرگ مرد انقالب اسالمی بدهد. در یک سال اخیر ایشان 
)مقام معظم رهبری( دو یار قدیمی خود را از دســت دادند، دو 
یــاری که به نظر من در جامعه بــه آن دو یار دیرین جفاهایی 
شد. در فضای خراسان مطالب مختلفی پیرامون حضرت آیت اهلل 
طبسی گفته می شد و در مورد آقای هاشمی همین گونه بود. من 
به خیلی از دوستان عرض کردم که صحبت های آقای هاشمی 
و پیام مقام معظم رهبری برای مردم مکمل و درس بود. مکمل 
بود از این بابت که آقا در صحبت و پیامشان خیلی زیبا و ظریف 
اشــاره ای داشــتند به تفاوت آرا و اجتهادشان و درعین حال به 
دوســتی دیرینه و استفاده از هوش سرشار مرحوم هاشمی هم 
پرداخته بودند، نکاتی که شــاید آقا کمتر در مورد کسی با این 

فصاحت اشاره کرده باشند.
به نظر بنده حضرت آیت اهلل طبسی از ساللة بهشتی و هاشمی 
بود، از کسانی بود که به عنوان استوانة انقالب شناخته می شد. من 
جایی در یکی از سخنرانی ها گفتم: وقتی به خراسان آمدم یکی 
از اولیــن کارهایی که کردم این بود که کل پرونده های آیت اهلل 
طبســی را خواندم. آن طور که به یادم دارم 4 یا 5 جلد پرونده 
داشتند، پرونده هایی که در زمان شاه برای ایشان تشکیل داده 
بودند )پرونده های ساواک(؛ پرونده های ایشان سند افتخاری برای 

گفت وگو با استاندار خراسان رضوی:

شهادت می دهم 
دل سوز مردم بود

آیت اهلل واعظ طبسی خود را محدود به چهار رواق نکرد

علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی در دولت 

یازدهم است؛ وی پیش از این مسئول نظارت و 

بازرسی حوزه، منایندۀ ولی فقیه در امور حج و زیارت و 

همچنین مدیرکل اطالعات استان خراسان بود. گفت وگو 

با استاندار خراسان رضوی پس از حادثۀ پالسکو در 

پایتخت انجام شد؛ او پس از اظهارنظر دربارۀ این 

حادثه به پرسش های ویژه نامه قدس در قبال مرحوم 

آیت الله واعظ طبسی پاسخ داد. آنچه می خوانید 

گفت وگو با استاندار خراسان رضوی است.
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روحانیت بود. من می گفتم هم اکنون از شما می خواهند از انقالب 
اســالمی دفاع کنید، آن هم در مشهد. این خیلی کار سختی 
نیست، اما شما تصور کنید در دهة 40 آن هم در دورۀ حاکمیت 
شاه مستبد و با حمایت های امریکای جنایت کار شاهد خفقان در 
کشور بودیم. در آن شرایط اگر کسی مبارزه و در مقابل ساواک 
-که اسم او رعشه به تن ها می انداخت- ایستادگی می کرد، نشان 
می داد از چه اســتحکامی برخوردار بود. یکی از دوســتان که 
الحمدهلل در قید حیات است نقل می کرد: »من سه بار در کمیتة 
مشترک خودکشی کردم، به خاطر شدت شکنجه ای که صورت 

می گرفت، قابل تحمل نبود.«
 بنده زمانی پســران خود را به موزۀ عبــرت بردم، گفتم اینجا 
را ببینیــد. توصیه هم می کنم دیگران مــوزۀ عبرت را ببینند، 
ضمن اینکه امیدواریم موزۀ عبرت 2 هم در خراسان دایر شود. 
امیدواریم مکانی که کنار پادگان ارتش و محل نگه داری بزرگان 
انقالب اسالمی بود، بزرگانی که در زمان دوران ستم شاهی مبارزه 
می کردند، زندان رفتند را بتوانیم بازسازی کنیم تا مردم مخصوصاً 
جوانــان بیایند از آنجا بازدید کنند. اآلن هم برخی تاریخ نگاری 
جعلی صورت می دهند؛ پرویــز ثابتی مصاحبه می کند، جعل 
تاریخ می کند و می گوید: »ما در ســاواک شکنجه نداشتیم. ما 
آنجا توجیه می کردیم و ابهامات بیان می شد.« این جعل تاریخ 
اســت؛ چراکه بعضی از بزرگان همچــون مقام معظم رهبری، 
آیت اهلل طبسی و هاشمی رفســنجانی و... در آن مقطع مبارزه 
می کردند و شکنجه نیز شدند، اما با همة سختی ها و شکنجه ها، 
ایستادگی می کردند؛ در جایی که جز خدا هیچ پشتیبانی ندارید 

و این استقامت، ایمان قوی می خواهد.
همان طور که گفته شد، پروندۀ آیت اهلل طبسی سراسر افتخار و 
مقاومت است. من تصاویری از آیت اهلل واعظ طبسی دیده بودم 
که در یکی از این تصاویر، محاســن ایشان تراشیده شده بود 
)عکس های دیگر آیت اهلل واعظ هم مربوط به مراحل مختلف 
اعم از دستگیری، شکنجه، اذیت هایی که شدند، موجود است، 
اما این عکس به خاطر تراشیدگی خیلی خاص بود( و عینک 
کائوچوی کج زده بودند، پالک گردنشان بود و با حالت لبخند 
از ایشــان عکس گرفته شد. گفتم چرا خندیدید؟ گفتند: این 
داستان دارد. گفتم داستانش چیست؟ گفت: من ممنوع المنبر 
بــودم، مطابق خیلــی از روحانیون انقالبی کــه در آن دوره 
ممنوع المنبر بودند، اما در یک مناسبتی در مشهد منبر رفتم و 
صحبت کردم، بعد بالفاصله از مشهد خارج و به قوچان رفتم. 
ساواک رد ما را در قوچان زد و دستگیرم کرد و من را به دفتر 
رئیس ساواک خراسان آوردند )دست بسته بردند(. آیت اهلل واعظ 
نقــل می کردند: او آمد، ریش من را گرفت و گفت: مثالً فالن، 
فالن شده تو ممنوع الصحبت بودی به چه حقی صحبت کردی؟ 
ایشــان می گفت من پاســخ دادم: من واعظ طبسی هستم، 
روحانی هستم، کارم سخنرانی کردن است. خیلی عصبانی شد 
و دســتور داد ریش من را همان جا تراشیدند. وقتی تراشیدن 
من خنده ام گرفت. گفت برای چی می خندی؟ گفتم: ما آماده 
شــده بودیم بیشتر از این ها در راه خدا بدهیم فقط یک ریش 
دادیم که آن گاه یک سیلی محکم به صورت من زد و گفت: »او 
را ببرید، ببریدش.« فردی که رئیس ســاواک بود و در آن ایام 
برای خود ابهتی داشت با او چنین برخورد می کند، این گونه با 
او سخن می گوید. شاید شما این شجاعت را در امثال مدرس 

سراغ دارید.

ما در دانشگاه تهران استادی داشتیم، استاد تاریخ سیاسی ایران 
بود. این آقا موقعی که تاریخ می گفت وقتی به رضاخان می رسید 
از وی خیلی تعریف می کرد، از مرحوم مدرس هم تعریف می کرد. 
به یــاد دارم یک وقت جلوی اســتاد را گرفتیم و خطاب به او 
گفتیم: تکلیف ما را مشخص کن تو طرف دار مدرس هستی یا 
رضاخان؟ گفت: من طرفدار قدرت هســتم. می گفت وقتی که 
رضاخان با آن قلدری آمد از او خوشم آمد، همچنین از مدرس 
هم خوشم می آمد. گفتیم چطور؟ پاسخ داد: وقتی این آدم با این 
قلدری در مجلس می آمد و چیزی طلب می کرد، مدرس جلوی 
او می ایستاد و رضاخان به عنوان آدم وحشی و قلدری در مجلس 
یقة مدرس را می گیرد، به مدرس می گوید سید از جان من چه 
می خواهی؟ می گوید می خواهم که تو نباشی. ازاین رو استاد ما 
می گفت: این شجاعت مدرس برای من بی نظیر است. به اعتقاد 
بنده، شجاعتی که امثال آیت اهلل طبسی در زمان مبارزه داشتند 

مثل شجاعت مرحوم مدرس مثال زدنی و باعث افتخار است.

  اولین دیدار شما با آیت اهلل واعظ چه سالی بود؟
به صورت رســمی ســال 74 بود. این را هم بگویم که 
آیت اهلل واعظ طبســی برای بنده تداعی کنندۀ شــهید بهشتی 
بود. در زمانی که شــهید بهشــتی رئیس شورای عالی قضایی 
بودند با آقای علی ربیعی قرار گذاشــتیم ساعت 8 صبح برسیم 
خدمت شهید بهشتی. من از 7/5 صبح دل تو دلم نبود و تمایل 
داشتم هرچه زودتر شهید بهشتی را زیارت کنم. این نکته را هم 
بازگو کنم که آشــنایی من با آیت اهلل بهشتی به قبل از انقالب 
برمی گشــت، قبل از انقالب در زمان ســازمان دهی انتظامات 
تظاهرات تاسوعا، شهید بهشتی برای بچه های انتظامات صحبت 
کردند. من از آنجا با شهید بهشتی آشنا شدم و شیفتة ایشان به 

خاطر شخصیت و منشش شدم، اصالً ویژه و بی نظیر بود.
 آن جلســه ای که قرار بود با آقای ربیعی خدمت ایشان )شهید 
بهشتی( برسیم، من از ساعت 7/5 آنجا بودم. پایین قدم می زدیم. 
آقای ربیعی با تأخیر آمد، موتورســواری او خوب نبود تازه یاد 
گرفته بود، شــاید دلیل تأخیرش همین بود )خدا رحمت کند 
همسرش نرگس خانم را؛ او هم عضو خواهران حزب بود(. باالخره 
وقتی رسیدیم باال، آقای مجیدی که عضو دفتر شهید بهشتی بود 
به ما گفت که آقای بهشتی از ساعت 8 گفته بودند نه تلفن وصل 
کنید و نه کاری بیاورید. به محض اینکه وارد اتاق شدیم شهید 
بزرگوار نگاهی به ســاعت کردند و گفتند: جواب این 10 دقیقه 
عمر من را روز قیامت شما باید بدهید. گفتم آقای بهشتی من 
از 7/5 پایین بودم، گفتند به هرحال باید این 10 دقیقه را جواب 
بدهید. بعد ایشان فرمودند: یکی از بزرگ ترین منکرات که کمتر 
افراد به آن توجه دارند »وفای به عهد اســت«. شما عهد کردید 
ســاعت 8 با من دیدار کنید، وقت شناسی بسیار مهم است، سر 
ساعت 8 باید اینجا می بودید، من هم ساعت 8 وقتم را برای شما 

گذاشتم. حقیقتاً شهید بهشتی در زمان بندی دقیق بود.
این خاطره نقل شد که به آیت اهلل واعظ طبسی برسیم. جلسه ای 
با آیت اهلل واعظ داشــتیم با تأخیر وارد شــدیم، آیت اهلل طبسی 
)ره( نگاهــی کردند و گفتند: وقت این تعداد نفراتی که در این 
جلسه حضور دارند تلف شد، شما باید جواب بدهید. من گفتم: 
ما فکر کرده بودیم جلسه در دفتر شما است، ساختمان و راه های 
رســیدن را بلد نبودیم، بنابراین با تأخیر رسیدیم. هدف اینکه 
شهید بهشتی و مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی از یک جنس بودند.

آیت الله واعظ طبسی 

خود را محدود به 

چهار رواق نکرد، بلکه 

نگاه بلندی داشت که 

مشهد به عنوان نقطۀ 

کانونی و پایتخت 

معنوی ایران اسالمی 

باید وسعت و جایگاه 

پیدا کند. حتی به خاطر 

دارم آیت الله واعظ 

در مورد کاشی آستان 

وسواس داشت. به یاد 

دارم در مورد غذا 

خدمت ایشان رسیدم 

و گفتم این غذاها که 

در مهامن رسا داده 

می شود زیاد است، 

اگر اجازه بدهید 

آن ها را در ظرف های 

یک بارمرصف قرار 

دهیم و کم کنیم 

تا به تعداد بیشرتی 

داده شود. ایشان 

گفت: ابدًا، اینجا 

زائررسای امام رضا 

)علیه السالم( است، 

بنابراین باید در شأن 

امام از زائرین پذیرایی 

شود.
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  جناب آقای رشــیدیان دربــارۀ مدیریت مرحوم 
مهم ترین  توضیــح می دهید؟  واعظ هم  آیت اهلل 

ویژگی های ایشان در تولیت آستان قدس رضوی چه بود؟
مدیریت ایشان بســیار قاطع و محکم بود، بسیار اخالق مدار و 
باوفا بودند. آیت اهلل واعظ قدرشناس عناصر دل سوخته ای که در 
مبارزه و شــرایط سخت با انقالب همراهی کرده بودند، بود و از 
آن ها حمایت می کردند. من راجع به یکی از این افراد خدمتشان 
رسیدم، خیلی سختشان بود که حتی در مورد آن فرد مطلبی 
را بشــنوند؛ اما درعین حال بسیار هم قاطع بودند، اگر احساس 
می کردند آن  طرف از خط قرمزهای نظام عبور کرده اند بســیار 

قاطع عمل می کردند.
به یاد دارم در مورد فردی خدمت ایشان رسیدیم فقط باب اینکه 
ایشــان را در جریان امور قرار دهیم. ایشان اول امتناع می کرد 
بشنود، اما وقتی شنیدند و احساس کردند آن فرد از خط قرمز 
عبور کرده، تحمل نکردند که مــن از اتاق بیرون بروم؛ ازاین رو 
جلــوی من زنگ زدند به آقای عســگری که معاون صادقی در 
دفتــر بودند. او را صدا کرد و گفت: همین اآلن می روی فالنی را 
رد می کنی و می گویی »به هیچ وجه حق ندارد پایش را در آستان 
قدس بگذارد«. بسیار در مطالبی که به خطوط قرمز مربوط بود 
قاطع و محکم بودند و نسبت به آن حساسیت باالیی داشتند؛ اما 
برای حفظ افرادی که احساس می کردند از سابقون هستند و باید 

آن ها را حفظ و صیانت کرد هم بسیار دل سوز بودند.
به طور مثال عرض می کنم، عزیز ســفرکردۀ دیگری »آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی« را داریم. شاید یکی از انتقادها و حمالتی که 
نسبت به شخص آیت اهلل طبسی صورت می گرفت میزبانی هایی 
بود که ایشان برای مرحوم هاشمی انجام می دادند. آیت اهلل طبسی 
واقعاً صادقانه، برادرانه و مشتاقانه از آقای هاشمی میزبانی می کرد. 
من روابط و ارتباطات ایشان را دیده بودم؛ درعین حالی که ایشان 
ممکن بود در بعضی مسائل با هاشمی اختالف نظر داشته باشد، 
اما روابط کامالً برادرانه بود و من می دانستم گاهی اختالف نظر 
هم هســت. یک وقتی ایشان درددلی با ما کردند و گفتند: خدا 
شاهد است بعضی اوقات مطالبی که این آقایان می گویند این قدر 
دلم درد می گیرد که می خواهم بــروم فریاد بزنم، اما باز پیش 
امام رضا )علیه السالم( می روم و خودم را آرام می کنم و تسکین 
می دهم. در واقع آیت اهلل واعظ طبسی ارتباط، دوستی و میزبانی 
از آیت اهلل هاشــمی را خیلی وفادارانه تداوم می دادند و اصالً این 
تصور حاکم نبود که مثالً اگر از آقای هاشمی میزبانی می کنند 
این اقدام مغایر با نظر مقام معظم رهبری است؛ اصالً، ابداً چنین 
نگاهی نبود؛ اما بعضی آدم های سطحی بودند، تعابیری می کردند 

که دل این مرد بزرگ را به درد آورند.
 در زمینة مدیریت اجرایی هم باید بگویم آقای طبسی برای ما 
بهشتی دیگر بودند. ایشان از نظر مدیریت اجرایی بسیار توانمند 
بودند، نظرات بســیار بلندی داشــتند. توسعة حرم یکی از آثار 
ماندگار مرحوم آیت اهلل طبسی است، این نشان دهندۀ افق و نگاه 
ایشــان نسبت به توسعة حرم بود. آیت اهلل واعظ طبسی خود را 
محدود به چهار رواق نکرد، بلکه نگاه بلندی داشــت که مشهد 
به عنوان نقطة کانونی و پایتخت معنوی ایران اسالمی باید وسعت 
و جایگاه پیدا کند. به خاطر دارم آیت اهلل واعظ در مورد کاشــی 
آستان وسواس داشــت. به یاد دارم در مورد غذا خدمت ایشان 
رســیدم و گفتم این غذاها که در مهمان سرا داده می شود زیاد 

است، اگر اجازه بدهید آن ها را در ظرف های یک بارمصرف قرار 
دهیم و کم کنیم تا به تعداد بیشــتری داده شود. ایشان گفت: 
ابداً، اینجا زائرسرای امام رضا )علیه السالم( است، بنابراین باید در 
شأن امام از زائرین پذیرایی شود. حتی اگر چینی لب پر می شد 
ایشــان وسواس نشان می داد. اعتقاد داشتند باید بهترین برنج، 
خورشت و به عبارتی بهتری مواد اولیه با بهترین کیفیت پذیرایی 
برای زائرین فراهم شــود؛ بنابراین تولیت فقید آستان روی این 
مطالب به شدت حساس بود، روی توسعه، کاشی کاری و معماری 

حساسیت داشت.
مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی زمانی که راحت تر تردد می کردند، 
حتماً دقــت می کردند اگر یک خادمی دکمة پالتو را نبســته 
بود یا لباســش مناســب نبود حتماً به او تذکر می دادند؛ یا اگر 
چراغی خاموش بود، لوستر آویزان بود، بالفاصله تذکر می دادند؛ 
ازاین جهت نظم و مدیریت بســیار دوراندیشانه، بلندنظرانه بر 
مسائل آستان داشــتند و از طرف دیگر بر مسائل مالی آستان 
قدس در حد بسیار شــدیدی دقت می کردند که اموال آستان 
قدس به ناحق جایی نــرود و هر جایی که می رود با دقت و در 

جای خود هزینه شود.
یکی از چیزهایی که شاید خیلی به ایشان جفا شد پیگیری هایی 
بود که آیت اهلل واعظ برای اموال امام رضا )علیه السالم( و موقوفة 
آستان قدس انجام می دادند. شاید اگر یک عنصر سیاسی بود به 
دنبال مطامــع دیگری غیر از خدمتگزاری به امام و زائرین امام 
بود و می گفت چرا خود را درگیر کنم؛ اما حقیقتاً هدف آیت اهلل 

طبسی خدمت به امام رضا )علیه السالم( و زائرین امام بود.

  والیت پذیری مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی در دوران 
امام )ره( و مقام معظم رهبری چگونه بود؟ پیرامون 

والیت پذیری ایشان مصداقی می توانید صحبت کنید؟
امام )ره( هم ایشــان را خیلی دقیق و به صورت خیلی شاخص 
می شــناختند. ایشان می گفتند: من هم از زمان حضرت امام و 
هم در دورۀ مقام معظم رهبری مبسوط الید بودم. مقام معظم 

رهبری هم تأکید داشتند: ایشان در مشهد محور هستند.
بنده )رشیدیان( شهادت می دهم بینی و بین اهلل آیت اهلل طبسی 
بسیار دل سوز مردم بود. از سوی دیگر ایشان به اموال و مخارجی 
که انجام می شد حساس بودند. ایشان مثل طبیبی بود که برای 
شفا ممکن بود گاهی داروی تلخ تجویز می کرد و به کام فرزندان 
و بیماران خود می ریخت، اما این داروی تلخ برای تلخ کردن کام 
این فرزندان و بیماران نبود، بلکه برای این بود که آن ها تنشان 
سالم باشد؛ ازاین رو ایشان بر ورود مال حرام و مال وقف، زندگی 

دنیوی و اخروی شان حساس بود.
نکتة دیگر آنکه آیت اهلل طبســی برای مصالــح نظام، انقالب و 
مردم با کســی تعارف نداشت، قاطعیت و صراحت لهجة ایشان 
مثال زدنی بود. من یک وقت برای جمعی از ایشــان درخواست 
کردم وقت بگذارنــد و برای آن ها صحبت کنند. وقتی ما آن ها 
را بردیم هم زمان با جریانی شــده بود که در ســطح کشور رخ 
داده بــود. این جمعیتی که ما آنجا برده بودیم نســبت به آن 
جریان واکنش منفی داشتند. آیت اهلل طبسی دقیقاً از همان جا 
شروع کرد. آن ها نیز همه نسبت به مسئله موضع نفی داشتند 
و خیلی به آن ها برخورد و مقداری سختشــان آمد. آقایان که 
رفتند خدمت حضرت آیت اهلل گفتم شما خیلی زحمت کشیدید 
تا آن ها را بیاورید. ایشــان گفتند: من بــرای اینکه آن ها از من 

مدیریت ایشان بسیار 

قاطع و محکم بود، 

بسیار اخالق مدار و 

باوفا بودند. آیت الله 

واعظ قدرشناس 

عنارص دل سوخته ای 

که در مبارزه و رشایط 

سخت با انقالب 

همراهی کرده بودند، 

بود و از آن ها حامیت 

می کردند. من راجع 

به یکی از این افراد 

خدمتشان رسیدم، 

خیلی سختشان بود 

که در مورد آن فرد 

مطلبی را بشنوند؛ 

اما درعین حال بسیار 

هم قاطع بودند، اگر 

احساس می کردند آن  

طرف از خط قرمزهای 

نظام عبور کرده اند 

طبق تکلیف رشعی 

عمل می کردند.
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خوششان بیاید، مطلب حق را نگویم؟
 یا یک زمانی فردی در مشهد بود که مسائلی داشت، ما تالش 
می کردیم جهت منفی این آدم را نسبت به نظام و انقالب بگیریم. 
مقام معظم رهبری هم نسبت به این مسئله خیلی نظر مثبت 
داشتند. یکی از دوستان خیرخواه آن زمان به ما پیشنهاد کرد 
که شما قبل از اینکه سراغ این کار بروید، نظر آیت اهلل طبسی را 
هم دریافت کنید. ما هم رفتیم خدمت ایشان؛ آیت اهلل با بخش 
اول موافقت کرد، بنابراین آن فرد را آوردیم. او ســه درخواست 
داشت، یکی از درخواست هایش به آستان قدس برمی گشت. من 
رفتم خدمت آیت اهلل طبســی و موضوع را گفتم. ایشان گفت: 
حاشا و کال. کسی نســبت به حضرت امام توهین و جفا کرده! 
حاشــا و کال من بگذارم. ما دیدیم تمام کارمان خراب شد. یک 
وقتی خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، آقا پرسیدند که آن 
کار را چه کردید؟ گفتیم به یک بن بست این طوری خوردیم. آقا 
نگفت من به آیت اهلل طبسی می گویم که مثالً نظرشان را تغییر 
دهند، نگفتند من رهبرم ایشــان تولیت را با حکم من دارند و 
من به ایشان می گویم که مثالً علی رغم نظر شما این کار بشود؛ 
اما آیت اهلل طبســی پس از انعطاف مقام معظم رهبری تبعیت 
خود را اعالم کردند.  بعدها که خدمت آقای واعظ طبسی )ره( 
رسیدم، گفتم در مورد مطلب حاشا و کال ما خدمت آقا رسیدیم 
و آقا ســؤال کردند. ما توضیح دادیم، ایشان گفتند حکم همان 
است که آقا فرموده اند، هرچه آقا بگوید همان است. گفتیم شما 
فرمودید حاشا و کال. گفت: این بحث دیگری است، اینجا هرچه 
که آقا بفرمایند همان است. می خواهم بگویم درعین حالی که در 

شاخص هایی مثل امام، انقالب و ارزش های انقالب قاطع بودند، 
اما جایی که حتی به نظر خودشــان نسبت به فردی که به امام 
جفا کرده بود به شــدت موضع داشتند، ولی وقتی مقام معظم 
رهبری در این حد انعطاف نشان دادند، ایشان گفتند: من هیچ 
بحث دیگری ندارم و از نظر من این مطلب تمام شده است. هرچه 
آقا بگویند از نظر ایشان تبعیت می کنیم؛ بنابراین تبعیت ایشان 
از آقا مثال زدنی بود. ارتباط دلی بسیار نزدیک با آقا داشتند و در 
این رابطه تبعیت ایشان بسیار باال بود. بااینکه سن ایشان مثل 
آقای هاشمی از مقام معظم رهبری بزرگ تر بود، اما این ارتباط 
ربطی به سن نداشت، ارادت قلبی بود. تأکید این است: آیت اهلل 
واعظ خدمات بزرگی برای کشور، آستان و زائرین حرم مطهر امام 

رضا )علیه السالم( انجام داد.

  ساده زیستی مرحوم آیت اهلل طبسی چگونه بود؟ در 
زمان حیات عده ای ایشان را تخریب و به اشرافیگری 
متهم می کردند، حتی برخــی از جریان ها تالش می کرد 
آیت اهلل واعظ را به نفع خود مصادره کنند؛ نظر شما در این 

باره چیست؟
ســالمت مالی آیت اهلل طبرسی مثال زدنی است. ایشان تولیتی 
بود که حق قانونی و مشروع خود را نگرفت و این حق قانونی و 
مشروع را به کتابخانة حرم مطهر که یکی از مدرن ترین مراکز در 
زمان خود بود، بخشید و آنجا احداث شد. کار به جایی رسیده بود 
که خیلی از دوستان و حتی نزدیکان ایشان خواهش می کردند 
اجازه دهید خانه را جابه جا کنیم. وسایل و امکانات خانه تغییری 
نکرده بود. من بعضی اوقات با بعضی از آقایانی که به ایشان جفا 
می کردند و حرف های ناروایی نسبت به ایشان نسبت می دادند، 
می گفتم: شما ایشان را نمی شناسید، نه با ایشان تماس داشتید، 

نه زندگی ایشان را دیده اید، نه تاریخ ایشان را می دانید.
من به بنده خدایی که در همان ســال ها جفا به ایشان را از حد 
گذرانده بود، گفتم: متولد چه ســالی هســتی؟ گفت مثالً 40، 
سپس گفتم می دانید اولین پروندۀ ایشان برای چه سالی است؟ 
سن شــما اندازۀ سن مبارزۀ ایشان نیست، حداقل به السابقون 
احترام بگذارید. همین آدم در جلســه ای حضور داشت، وقتی 
از جلســه بیرون آمدیم به من گفت: فالنی یک چیزی بگویم، 
گفتــم بگو. گفت من آدمی با هوش و ذکاوت آیت اهلل طبســی 
ندیدم. ایشان خیلی باهوش و تیز و نکته بین است. می گفت این 
نکاتی که ایشان در مطالب و جمع بندی جلسه جمع کرد بسیار 
ذکاوتمندانه بود. این را آدمی می گفت که نسبت به ایشان موضع 
منفی داشــت، هم از لحاظ جناحی و خطی با ایشــان تعارض 
داشت و هم از لحاظ برخوردهایی که بینشان بود؛ اما وقتی در 
آن جلسه افراد از گروه های مختلف حضور داشتند او اذعان کرد 

که آیت اهلل واعظ مدیر باهوش و باذکاوتی است.
بســیار به امام رضا )علیه السالم( توکل و توسل داشت و همین 
عشــق به امام باعث شد هیچ پیشــنهاد دیگری جز خدمت به 
امام را نپذیرد. به نظرم همین خدمات و توسلی که داشتند هم 
ذخایر خوبی برای شخص ایشان بود و هم برای دیگران که از این 
ظرفیت استفاده کنند. من برای روح ایشان از خداوند رحمت و 
غفران الهی را آرزو می کنم و دعا می کنم خداوند به ما این قدرت 
را بدهد که از این بزرگان و کســانی که استوانة انقالب و نظام 
بودند برای خدمت صادقانه و مخلصانه به نظام، مردم و سربلندی 

کشورمان درس بگیریم.

پرچمی که باالی مسجد فاو
به اهتزاز در آمد

محســن رضایــی: »در زمان اجرای عملیــات والفجر 8 از 
ایشــان تقاضا کردیم پرچم حضرت رضا )علیه الســالم( 
را در اختیار ما قرار دهند و ایشــان شــبانه پرچم را به 
ما رســاندند. با این پرچم از اروند عبــور کردیم و باالی 
مسجد فاو پرچم حضرت رضا )علیه السالم( را به اهتزاز 
درآوردیم.«

منبع: آیت اهلل واعظ طبســی شــبانه پرچم حضرت رضا 
)علیه الســالم( را در اختیار ما قرار دادند، تســنیم،14 
اسفند 1394
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از چه زمانی با آیت اهلل واعظ طبسی آشنا شدید؟
هم زمان با پیروزی انقالب اسالمی به عنوان جوانی که 
عاشــق روحانیت مبارز بود و هم به واسطة فعالیت های آیت اهلل 
واعظ طبســی در شــکل گیری انقالب و خدمــات و زجرهای 
طاقت فرسا در این راه با ایشان آشنا شدم. تقریباً در زمرۀ اولین 
انتصابــات نمایندگی ولی فقیه و نمایندگــی حضرت امام در 
استان ها و هم زمان به عنوان تولیت آستان قدس رضوی با ایشان 
آشنا شدم. قبل از انقالب اسالمی کسانی که متولی آستان قدس 
بودند نایب التولیه به شمار می آمدند. ایشان به واسطة اعتماد امام 
امت به تولیت آستان قدس منصوب شــدند. ما همواره از دور 
رفتارهــا و دیدگاه های آقای واعظ طبســی را رصد می کردیم. 
می توانم از ایشــان به عنوان یک الگــوی موفق و برتر مدیریت 
اسالمی در جمهوری اسالمی یاد کنم. ایشان در حوزۀ فرهنگ در 

دوران بروز و ظهور جریان های انحرافی و بعد از انقالب در مبارزۀ 
فرهنگی با جریان منافقین نام و نشــان خوبی از خود به جای 
گذاشت؛ و به همین سبب مورد کینة دشمنان اسالم قرار گرفت.

 ایشان مخصوصاً در دو دهة اول انقالب در مدیریت آستان قدس 
رضوی، توسعة زیرساخت ها، اهتمام به امور موقوفات و افزایش 
کمی و کیفی در آستان قدس کارهای بسیار خوب و شایسته ای 
انجام داده اند. از شاخصه های مهم ایشان یکی امین امام و مقام 
معظم رهبری بــودن و دیگری حریت و آزادگی بود که این دو 
مؤلفه ایشــان را به یک عنصر واجــد صالحیت و دارای صبر و 
بصیرت تبدیل می کرد. ایشــان در زمرۀ صابرین بود و در حوزۀ 
شناختی هم اهل شناخت. هر جا نیاز بود بر حسب ضرورت وارد 
میدان می شد و از اصل انقالب و والیت فقیه صیانت و در بعضی 
حوزه ها هم سربازی می کرد. اگر عشقی که ایشان به مقام معظم 

گفت وگو با شهردار مشهد

صیانت از وقف باقیات الصالحات 
مرحوم واعظ طبسی است

سید صولت مرتضوی که در دولت دهم معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات بود، سال 92 به عنوان 

شهردار مشهد انتخاب شد؛ اما آشنایی اش با آیت الله طبسی به قبل از این دوره و سال هایی که فرماندار بیرجند بود، 

برمی گردد، به طوری که برای پذیرش پیشنهاد شهرداری مشهد تلفنی از آن مرحوم استمزاج می کند. او در این سال ها 

به عنوان یکی از مدیران ارشد شهری اختالف نظرات بسیاری را در حوزه های اجرایی و مدیریتی تولیت فقید آستان 

قدس به چشم دیده است که شاید نحوۀ حل وفصل آن ها یکی از سؤاالت جدی برای مخاطبان باشد.
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رهبری و امام داشتند و نیز ارتباط صمیمانة حضرت آقا با ایشان 
را در نظر بگیرید، می تــوان گفت در حلقة خواص مقام معظم 
رهبری جای داشتند. در جریان فتنه با سران آن مماشات کرد، 
اما آنجایی که ضرورت داشــت وارد شود در زمرۀ اولین کسانی 
بــود که پنجه در پنجة این جریان انداخت و مردانه وارد میدان 
شــد. اوج بصیرت، دوراندیشی، اسالم پذیری و اعتقاد به مبانی 
را می توان در ســخنان آیت اهلل طبسی بعد از ماجرای فتنه و 9 
دی شاهد بود. در یکی دو تا از سخنرانی هایی که ما نیز حضور 
داشتیم سران فتنه را در جایگاه ارتداد قرار دادند که البته کمتر 
شخصیت دینی چنین دیدگاهی داشت و در این زمینه نیز ادلة 
کافی داشــتند. طرح این موضوع و نســبت دادن صفت ارتداد 
و این طرز تلقی و تفکر ناشــی از اوج اعتقاد، ســربازی و ارادت 
ایشــان به جمهوری اسالمی بود. ایشان در سخنرانی های خود 
نیز خواهان محاکمة این افراد شدند. در حوزۀ درون سیستمی 
شخص آیت اهلل واعظ طبسی بسیار ساده زیست بود؛ اما در عین 

ساده زیستی اقتدار مدیریتی داشت.

اولین دیداری که با ایشــان داشتید چه در مقام 
مسئولیت شهرداری مشهد یا قبل از آن، چه وقتی 

بود؟
توفیق زیارت ایشــان از نزدیک را برای اولین بار در سال 74 و 
3-2 ســالی قبل از دوران اصالحات داشتم. زمانی که فرماندار 
شهرســتان بیرجند بودم چندین مرحله خدمت ایشان رسیدم 
و در همین دوران ایشــان یکی دو ســفر اســتانی و یک سفر 
شهرستانی داشتند که محل اسکان و بیتوته شان در فرمانداری 
بود و ما افتخار میزبانی از ایشان و زیارتشان از نزدیک را داشتیم. 
بعد از فرمانــداری در جاهای مختلفی کــه خدمت می کردم 
من جمله در استان خراسان جنوبی -و از آنجا که ایشان نمایندۀ 
ولی فقیه در 3 استان خراســان بودند- از نزدیک ارتباطاتی با 
ایشــان داشتم و این ارتباط بعدها هم ادامه داشت. بعد از اینکه 
پیشنهاد شهردار شدن از طرف شــورا مطرح شد، از تهران در 
خصوص نظرشان مبنی بر آمدن یا نیامدنم با ایشان تماس تلفنی 
داشتم که ایشان قوت قلب به من دادند و بنده نیز برحسب اینکه 
ایشــان به من لطف داشتند این ســمت را پذیرفتم؛ در طول 
این دوران هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی با ایشــان 

مالقاتی را داشتیم.
خاطرۀ خاصی از ایشان به یاد دارید؟

دو ویژگی بارز از دوران مدیریت ایشان به یاد دارم، یکی 
قانون مداری که ایشان همیشــه به ما متذکر می شدند آستان 
قدس هیچ فرقی با مردم ندارد و شــما همیشــه باید به قانون 
عمل کنید. ویژگی دوم، ایشان بسیار منصف بودند. بعضی اوقات 
که اخبار و اطالعاتی به گوش ایشــان رســانده می شد، در این 
مورد توضیحات می خواستند و بعد از شنیدن توضیحات و مجاب 

شدن، تمام ذهنیاتی که برای ایشان ایجاد کرده بودند برطرف 
می شد.

در ســفرها و دیدارهایی که مقام معظم رهبری به 
مشهد می آمدند ایشــان در مورد آیت اهلل واعظ 

طبسی سخن یا نکته ای را بیان می کردند؟
خیلی توفیق اینکه در جلسات خصوصی باشم را نداشتم، اما در 
جلسات نیمه خصوصی یا در نماز جماعت که در تاالر والیت به 
حضرت آقا اقتدا می کردیم توفیق دیدار حاصل می شد. احترام و 
نگاه صمیمانه ای که حضرت آقا به آیت اهلل واعظ طبسی داشتند 
و نیز تواضعی که ایشــان متقابالً به حضرت آقا داشتند بسیار 

مثال زدنی و ستودنی است.

باالترین باقیات الصالحات و چیزی که تاریخ بتواند از 
ایشان چه از نظر فرهنگی چه از نظر علمی یا توسعه 

به یادگار داشته باشد، چیست؟
صیانت از وقف و اصرار ایشــان به انجام موقوفه و عمل به نیت 

واقف بود.

آیا زمانی که شهردار مشهد بودید با ایشان اختالفی 
داشتید؟

در تمامی ادوار، عواملی به دنبال اختالف بین شهردار و آستان 
قدس بوده و هستند که ریشة آن در ذات شهرداری و همچنین 
ذات مجموعة آســتان قدس است. بعضی وقت ها مباحثی برای 
ایشــان مطرح می کردند ازجمله کارها و خدماتی که در بعضی 
مناطق انجام می شد یا بعضی نقطه نظراتی که ما پیرامون مباحث 
مشهد داشتیم شــاید به نظر ایشان به نوعی خدشه بر آن وارد 
می شــد؛ ولی بعضی وقت ها که برای ایشــان توضیحات داده 
می شد کامالً رفع شبهه می شد )اگر صادقانه این مباحث مطرح 
می گردید هیچ گونه شــبهه ای به وجود نمی آمد(. ایشان کسی 

نبود که روابطش را بر اساس گزارش ها تنظیم کند.

به نظر شما اآلن حرم به چه سبکی اداره می شود؟
از ویژگی های منحصربه فــرد دوران مدیریت جدید نگاه 
مستضعف نوازی و زائرمحوری است. اشرافی که آیت اهلل رئیسی به 
مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور دارند باعث می شود که 
نه تنها انسان احساس خأل نکند، بلکه می توان گفت با یک انرژی 
مضاعف و روحیة مناسب وارد کار شدند که توانستند به توفیقات 
بسیار خوبی دست یابند. در پایان برای آیت اهلل واعظ طبسی طلب 
عفو و مغفرت می کنم. ان شاءاهلل خدا ایشان را بیامرزد و به ما توفیق 
ادامة راه مجاهدین انقــالب را بدهد. بدانیم که منصب ها ماندنی 
نیستند و این دنیا فانی است، طوری زندگی کنیم که بعداً چیزی 

که از انسان باقی می ماند مورد اقبال عمومی قرار گیرد.

اوج بصیرت، 

دوراندیشی، اسالم 

پذیری و اعتقاد به 

مبانی را می توان 

در سخنان آیت الله 

طبسی بعد از ماجرای 

فتنه و 9 دی شاهد 

بود. در یکی دو تا از 

سخرنانی هایی که ما 

نیز حضور داشتیم 

رسان فتنه را در 

جایگاه ارتداد قرار 

دادند که البته کمرت 

شخصیت دینی چنین 

دیدگاهی داشت و 

در این زمینه نیز ادلۀ 

کافی داشتند. طرح این 

موضوع و نسبت دادن 

صفت ارتداد و این 

طرز تلقی و تفکر ناشی 

از اوج اعتقاد، رسبازی 

و ارادت ایشان به 

جمهوری اسالمی بود.
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گفت وگو با امیر خوراکیان

مواضع آیت اهلل واعظ در فتنه
صریح و محکم بود

مهم ترین دستاورد آیت اهلل واعظ بهره وری موقوفات در جهت توسعۀ حرم بود

امیر خوراکیان در سال 1344 در مشهد به دنیا آمد و تحصیالت علوم دینی و اسالمی را تا سطوح عالی در حوزۀ علمیۀ 

رضویۀ قم بین سال های 1363 تا 1373 گذرانده است. او سابقۀ فعالیت در آستان قدس رضوی همچون مدیرکل روابط 

عمومی آستان قدس رضوی، معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی، دبیر شورای عالی فرهنگی 

آستان قدس رضوی، کمیسیون فرهنگی تدوین چشم انداز بیست ساله و برنامۀ اسرتاتژیک آستان قدس رضوی، 

رئیس هیئت مدیره مؤسسۀ چاپ و نرش آستان قدس رضوی و چاپخانۀ بین املللی قرآن کریم، عضویت در هیئت مدیره 

مؤسسات آستان قدس رضوی ازجمله بنیاد فرهنگی رضوی، مؤسسۀ آفرینش های هرنی و مؤسسۀ فرهنگی قدس، 

هیئت مدیره مؤسسۀ مطبوعاتی همشهری، هیئت منصفه دادگاه مطبوعات خراسان رضوی و شورای فرهنگ عمومی 

استان خراسان رضوی دارد. عضویت در مؤسسۀ آفرینش های هرنی و مؤسسۀ فرهنگی قدس، هیئت مدیره مؤسسۀ 

مطبوعاتی همشهری، هیئت منصفه دادگاه مطبوعات خراسان رضوی و شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی 

بخش دیگری از مسئولیت های او بوده است. همچنین دبیرکلی اتحادیۀ انجمن های اسالمی دانش آموزان کشور در 

کارنامۀ »خوراکیان« ثبت شده است. وی در گفت وگو با ویژه نامۀ قدس از نحوۀ آشنایی خود با آیت الله واعظ طبسی 

گفت و خاطرات جالبی هم از نحوۀ مدیریت و خدمت رسانی تولیت فقید آستان قدس به محرومین بیان کرد.

  در آن مقطع از آیت اهلل واعظ طبسی سخنرانی خاصی 
که از تریبون یا جلسه ای که در آن شرکت کرده بودید 

به یاد دارید؟
من از خود ایشــان چندین ســخنرانی به یاد دارم که در آن حضور 
داشتم. یادم نیســت چه مناسبتی و راهپیمایی بود، صحن امام که 
اآلن رواق امام خمینی اســت، ایشــان در آنجا صحبت کردند. یادم 
هست سخنرانی ایشان دربارۀ این بود: »انقالب مبتنی بر اصول اسالم 
اســت.« آیت اهلل طبسی پیرامون این موضوع و تببین آن سخنرانی 
می کردنــد؛ چون آن روزهای آخر کــه ما نزدیک به پیروزی انقالب 

  از چه مقطعی ارتباط شما با مرحوم واعظ طبسی نزدیک شد؟
ارتبــاط حضوری و صمیمی ما به بعــد از پیروزی انقالب 
اســالمی و در دوران فعالیت انجمن های اسالمی در مدارس مربوط 
می شود. ما در آن مقطع به ایشان نزدیک تر شدیم و کم کم حضوری با 
آیت اهلل واعظ طبسی مرتبط شدیم و در جلسات شرکت می کردیم و 

یک مقداری آشنایی و روابطمان صمیمی و نزدیک تر شد.

  چه سالی بود؟
سال 56، 57 بود.



w w w . q u d s o n l i n e . i r

   اسفند 95    ضمیمه روزنامه قدس  71    

می شــدیم و حتی بعد از پیروزی گروه های انحرافی چه آن هایی که 
مثل چریک های فدایی که کالً کمونیســت بودند و چه جریان های 
دیگر که به ظاهر در انقالب نقش داشتند ولی از نظر فکری با اسالم 
زاویه و انحراف داشتند، حضور داشتند؛ ازاین رو آیت اهلل طبسی بدون 
اینکه از آن ها نام ببرند خیلی دقیق و محکم تبیین می کرد که انقالب 
بر اساس اصول اسالمی است و مثل انقالب سایر کشورها فقط برای 

آزادی و مسائل این گونه نیست.
هدف اصلی انقالب، اصول اسالم و حاکمیت اسالم است؛ این نکات 
را آیــت اهلل واعظ طبســی به دقت تبیین می کــرد و مقابل مواضع 
و حرف هایی کــه این گروهک ها می زدند پاســخ می دادند؛ چراکه 
می خواستند کم کم در آستانة پیروزی انقالب سهم خواهی کنند؛ به 
همین جهت ایشــان )آیت اهلل واعظ( در مقابل این ایده ها اظهارنظر 
می کردند. آیت اهلل واعظ شــخصیت دینی امام و همچنین خالصة 

ماهیت انقالب اسالمی را مفصل تبیین می کرد.

  پایگاه اصلی آیت اهلل طبسی در مشهد کجا بود؟ آیا در 
مسجد خاصی سخنرانی می کردند؟

یادم نیست؛ اما چند جا بود که محور حرکت های انقالبی بود و آیت اهلل 
طبسی آنجا حضور داشــت. در مدرسة نواب آیت اهلل طبسی حضور 
فعالی داشت، دیگری مسجد کرامت بود و یک سری مراکز دیگری هم 
بود که عمدتاً در میدان شهدا بود، البته یک مسجد خاص نبود، ولی 
میدان شهدا مرکز خیلی از اتفاقات و تجمعات بود. این اماکن جاهایی 

بود که اتفاقات از آنجا شکل می گرفت.

  انقالب پیروز شــد و آیت اهلل واعظ طبســی از سوی 
حضرت امام به عنوان تولیت آســتان قدس منصوب 

شدند. آیا حدس می زدید ایشان به عنوان تولیت انتخاب شوند؟
ما اصالً تصور نمی کردیم. البته اینکه آیت اهلل طبسی نمایندۀ امام در 
خراسان باشد خیلی طبیعی بود. البته فکر می کردیم یا ایشان یا شهید 
هاشمی نژاد است، چون آقا )مقام معظم رهبری( رفته بودند تهران و 
کارهای مهم تری داشتند؛ ولی در مورد آستان قدس ما چیزی فکر 
نمی کردیم و برایمان روشــن نبود که چنین تصمیمی گرفته شود. 
وقتی آقای طبسی هم نمایندۀ امام و هم تولیت آستان شدند خیلی 
جالب بود و خیلی جایگاه خوبی برای محوریت انقالب در خراســان 
و تداوم حرکت انقالب و ســازمان دهی نیروهای انقالب در خراسان 

اتفاق افتاد.

  آیا به یاد دارید اولین مواجهۀ کالمی که با آیت اهلل واعظ 
طبسی داشتید چه زمانی بود؟

انقالب که پیروز شــد مــا آن موقع دانش آموز دبیرســتان بودیم و 
انجمن های اســالمی در مدارس به طور خودجوش شکل گرفت. آن 
ایام جریان های سیاسی و جریان های فکری مختلف تالش می کردند 
هر مجموعه ای را در اختیار بگیرند. ما احساس می کردیم مجموعه ای 
که هدایت انجمن های اســالمی را بر عهده دارد از نظر همفکری با 

جریان اصیل انقالب مطمئن نیست.
انجمن ها در مدارس، بچه های انقالبی بودند، ولی مرکزیتی که آن ها را 
هدایت می کرد -آن وقت اتحادیة انجمن اسالمی دانش آموزان نامیده 
می شــد- احســاس می کردیم در همه جا مطمئن نیست؛ ازاین رو 
یک سری شبهاتی داشتیم، به همین جهت ما احساس کردیم این 
مجموعه باید نماینده ای از امام داشته باشد. قبالً نماینده ای از امام به 
طور رسمی نداشت، بعدها امام به آقای امامی کاشانی در تهران ارجاع 

داده بودند. ما ســابقة بعضی از افرادی را که در این مجموعه ها فعال 
بودند، می دانســتیم. خالصه آنکه ما به عنوان یک عده جوان انقالبی 
معتقد به روحانیت و امام، نســبت به نیروهایی که در اتحادیه بودند 
تردید داشتیم و به خصوص در ارتباط با خراسان و افرادی که در آنجا 
حضور داشــتند؛ بنابراین ما در همان مقطع همراه با شهید مهدوی 
و 3-2 نفــر دیگر با آیت اهلل واعظ طبســی دیدار کردیم و این اولین 

مالقات ما با ایشان بود.
  

 چه سالی بود؟
بعد از پیروزی انقالب، 59-58 بود. فکر کنم همان 58 بود. 
در آن دیدار به آیت اهلل طبســی گزارش دادیم که باالخره ما نظرمان 
این اســت و زورمان و دســتمان به تهران نمی رسد، شما بیایید در 
مشهد یک روحانی را باالی سر ما بگذارید تا از نظر فکری به انحراف 
نیفتیم؛ چون معتقد بودیم حضور یک روحانی که به مســائل دینی 
و اخالقی اشــراف دارد الزم است. کتاب هایی خوانده و متوجه شده 
بودیم خیلی از جریان هایی که منحرف بودند اول باانگیزه های خیلی 
خوبی به وجود آمدند، اما چون به متن دین و به اصول اخالق اسالمی، 
رعایت حدود شرعی اشراف نداشتند، کم کم در متن کار هدف وسیله 

را توجیه می کرد و به خطر و انحراف افتادند.

  پاســخ آیت اهلل واعظ طبسی به شــما چه بود؟ آیا با 
پیشنهاد شما موافقت کردند؟

 اول از وســیله شروع کردند، وســیله ای که نباید در جهت هدف 
مقدسی استفاده شود، بعد هم یواش یواش هدف ها قاتی شد و مسیر 
به انحراف رفت. این یک برداشتی بود که ما روی آن خیلی حساس 
بودیــم و مدام دلواپس این بودیم که جریان انجمن های اســالمی 
دانش آموزان در مدارس شــبیه بعضی چیزهایی که در دانشگاه ها 
اتفاق افتاده بود )جریان انحرافی( نشود و جریان منطبق بر خط امام 
واقعی باشد؛ براین اساس در آن جلسه از آیت اهلل طبسی خواستیم 
که شــما یک فردی را به ما معرفی کنیــد، ما تهران کاری نداریم 
حداقل اینجا باالی ســر ما باشــد و نظارت و هدایت فکری داشته 
باشد؛ و ایشان هم یک نفر را معرفی کردند و خیلی خوشحال شدند 
از اینکه یک عده جوان که می خواهند کار انقالبی و فرهنگی کنند 
از همین اول توجه دارند به اینکه حرکت، حرکت سالم و منطبق بر 
اصول دینی و انقالبی و فکر و اندیشة امام خمینی باشد؛ این برایشان 
خیلی جذاب بود. این اولین دیدار بود و بعد از آن دیدارها و جلسات 

مختلف انجام شد.
 باز در یک ســالی در انجمن اسالمی دانش آموزان زمانی که هادی 
خامنه ای به عنوان نماینده آقای منتظری در اتحادیه منصوب شد 
مشکالتی به وجود آمد و ما تصمیم گرفتیم از اتحادیه بیرون بیاییم. 
در این مقطع باز ما به همراه تعدادی از دوســتان خصوصی رفتیم. 
خیلی از دوستان شهید شده بودند یا در جبهه حضور داشتند. من و 
شهید آل شهیدی رفتیم که حاج آقا وقت نداشت. می خواستیم سریع 
کسب تکلیف کنیم. ســالی بود که آقای منتظری هنوز قائم مقام 
رهبری بودند و او نماینده در اتحادیه گذاشته بود )هادی خامنه ای را 
رسماً به عنوان نماینده داشت(. ما با ایشان پیرامون یک سری بحث ها 
در مشهد به مشکل برخوردیم و تصمیم گرفتیم از اتحادیه بیرون 

بیاییم.
در بیــرون انتخابــات مجلس هم بود و خیلی سیاســی بود. آنجا 
می خواستیم سریع آیت اهلل طبســی را ببینیم و با ایشان مشورت 
کنیم و تصمیم بگیریم، ایشان هم وقت نداشت؛ اما در ادارۀ مرکزی 
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آستان قدس ایشان قبل از جلسه به ما وقت داد که ما همان پایین 
در حیاط با ایشــان حرف بزنیم. ما خیلی عجله داشتیم، در حیاط 
با ایشــان قدم زدیم و گزارش دادیم که این جوری شده، شما ما را 
خیلی حمایت کردید، ما در مشــهد به حمایت شما همة کارها را 
کردیم، خیلی از اموال برای شماست ما چه کار کنیم؟ فضا و شرایط 
این جوری است و ایشان موافقت کرد که ما این کار را کنیم. باالخره 
تعیین تکلیف کردیم، آنجا هم با ایشــان خیلی صمیمی بودیم و 
بعد در طی سال ها ارتباطمان با ایشان صمیمی تر و نزدیک تر شد 
و کم کم به ما در آســتان قدس کارهای متفرقه ای واگذار شد؛ مثاًل 
من اولین مسئولیتی که در آستان قدس گرفتم »عضو هیئت مدیره 
مؤسســه جوانان« بود که تازه این مؤسسه تأسیس شده بود و در 
آنجا عضویت داشتیم. کم کم در هیئت مدیره های مختلف و شوراهای 
مختلف بودیم تا اینکه بعد از دبیرکلی اتحادیه که به مشهد برگشتم، 

مسئول روابط عمومی  شدم.

  به عنــوان فردی که مدت ها در کنــار آیت اهلل واعظ 
طبسی حضور داشتید والیت پذیری و مواضع ایشان 

در مقاطع حساس انقالب به ویژه فتنۀ 88 را چگونه دیدید؟
آیت اهلل طبســی به امام خیلی معتقد بود و اندیشــة امام را خیلی 
تبیین می کرد. نسبت به مقام معظم رهبری همین طور بود؛ یعنی 
ایشان مشــابهت بین مقام معظم رهبری و دیگران قائل نمی شد، 
اصالً آن ها را قابل مقایسه نمی دانستند. اگر کسی به آیت اهلل طبسی 
نزدیک می شد و نگاه ایشان را نسبت به مقام معظم رهبری و دیگر 
شخصیت ها ازجمله هاشمی رفسنجانی می دید، متوجه می شد قابل 
مقایسه نیست؛ ازاین رو رابطة صمیمی، محترمانه و خوبی با هاشمی 
داشت. البته جنس رابطة آیت اهلل طبسی با مقام معظم رهبری کاماًل 
متفاوت با جنس رابطة ایشــان با هاشمی بود. باورپذیری و تبعیت 
ایشان از مقام معظم رهبری مشخص بود؛ ایشان کامالً خود را ملزم 
می دانســت که این اتفاقات بیفتد و نظر آقا حتماً محقق شود. این 
مدل رابطه با هاشمی نبود، در یک فضای دیگری بود. این یک نکته 
که باورپذیری و در واقع تبعیت ایشــان از مقام معظم رهبری قابل 

مقایسه نبود، یعنی مدل و جنس رابطه متفاوت بود.
 نکتة دوم اینکه ایشان درعین حال که بسیار متعبد به نگاه رهبری 
بود، در تعامل یک وظایفی برای خود احساس می کرد که در حفظ 
نیروهای انقالب، توجیه نیروها، هماهنگ کردن آن ها، فرصت دادن 
به بعضی برای اینکه خود را پیدا کنند، چنین رویکردی داشتند؛ این 
رویکرد برای کســانی که از دورتر آیت اهلل طبسی را می دیدند این 
شــبهه  ایجاد می شد که نکند آیت اهلل طبسی هم شک و شبهه ای 
و موضع دیگری دارنــد، ولی برای ما که از نزدیک مرتبط بودیم و 
مواضع ایشان را می دانستیم چنین نبود. ما گاهی سؤال می کردیم 
در مورد مراسم، سخنرانان و برنامه ها و ایشان کامالً مواضع محکم 

و انقالبی داشتند.
در جریان فتنة 88 ایشان خیلی صریح و محکم بود، نهایت ایشان 
یک تکلیف اضافه بر دیگران احساس می کرد، آن  هم در مورد حفظ 
افراد، توجیه افراد و فرصــت دادن به افراد. من این نکات را تعمداً 
می گویم چون کســی ممکن است اآلن در یک موضعی باشد و در 
این موضع شما نمی توانید آن را توجیه کنید، شرایط نامیزانی ایجاد 
و یک فرصتی الزم اســت، در این فرصت شــما اگر این آدم را کاًل 
حذف کردید یا راندید دیگر فرصت برگشت سلب شده، ولی اگر یک 
فرصتی به او دادید و حمایت کردید، کاری انجام دادید که فرصت 
فراهم شــده که خودش را دوباره پیدا کند و بفهمد اگر این مسیر 

را ادامه دهد آخرش به کجا می رسد؛ آقای طبسی چنین وظیفه ای 
برای خود احساس می کرد. جزئیات را نمی توانم بگویم، ولی می دانم 
گاهی بحث را در مورد بعضی از شخصیت های انقالب و کشور چک 
می کــرد که من همین لحظه می توانم رابطه ام را با فالن آدم قطع 
کنم. آقا فرمودند: نه، شــما وظیفه ات این است که با همه مرتبط 
باشید و آن ها را توجیه و حفظ کنید؛ این تکلیف را آیت اهلل طبسی 
داشت. کسانی که این برداشت را نداشته باشند ممکن است بعضی 
از رفتارهای آیت اهلل طبسی را حمل بر مسامحه یا عدم بصیرت یا 
تشخیص ندادن قضایا بدانند، درحالی که این طور نبود و ایشان خیلی 
محکم بودند؛ به خاطر همین در این راســتا تالش می کرد. به نظر 
بنده در مورد قضاوت در رابطه با مواضع انقالبی آیت اهلل طبرسی این 
نکته مهم است که ما بدانیم: »گاهی ایشان از سر تکلیف یک سری 
روابط و اقداماتی انجام می دادند که آن را نباید به  حســاب مواضع 

ضعیف ایشان دانست؛ واقعاً بحث دیگری بود.«

   از ویژگی های مدیریتی مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی 
بگویید، نحوۀ برخورد ایشان با زیرمجموعه و اقداماتی 

که انجام می دادند چگونه بود؟
چندین بار در جلسات یادم اســت که آیت اهلل طبسی روی اینکه 
هرکس هر نسبتی با من داشته باشد و در هر شرایطی باشد تخلفی 
کند، آن تخلف قابل رسیدگی است و باید حتماً پیگیری و برخورد 
شود. بنده شهادت می دهم که چندین بار در جلسات اصلی آستان 
قدس نه در جلسات عمومی بلکه در جلسات با مدیران مثل هیئت 
امنا و شــوراهای فرهنگی این نکته را بیان کردند و من از ایشــان 
شنیدم. آیت اهلل واعظ طبسی واقعاً به این مسئله باور داشت، ضمن 
اینکه ایشان معتقد به حمایت از مدیر زیرمجموعه و تثبیت او بود و 
جوسازی را اصالً قبول نداشت؛ یعنی به شدت مخالف جوسازی بود 
و معتقد بود به هیچ وجه نباید متأثر از جوســازی بود؛ از این جهات 
خیلی محکم بــود، ولی از آن طرف می گفــت اگر تخلفی صورت 

می گیرد، حرفی زده شود حتماً رسیدگی شود.
 یک بار یادم است در مورد موضوعی که جزئیاتش قابل بیان نیست 
ایشان خودش به من زنگ زدند )مسائل مدیریتی بود؛ یعنی مربوط 
به ضعف مدیریت و به اصطالح انجام ندادن بعضی از وظایف در یکی 
از مؤسسات فرهنگی آستان قدس بود که یک عده ای از جوان ترهای 
آن مجموعــه یا با نامه یا حضــوری ولی احتماالً حضوری هم گله 
کردند و حاج آقا یک مدتی بررسی کردند و احساس کرده بودند این 
سیســتم بازرسی آستان حرف این بچه ها را نمی فهمد و نمی تواند 
تشخیص بدهد این مدیر در این موضوع بد عمل کرده یا نه( و گفتند 
یک چنین مطالبی جوان ها گفته اند، سیستم آستان قدس نمی تواند 
دقیق ببیند، حرف و دلیلش چه بوده؟ شــما با این جوان ها ارتباط 
خوبی دارید، بدون اینکه به کسی بگویید و جوی درست شود خیلی 
خصوصی آن ها را بخواهید و حرفشان را بشنوید و بررسی کنید و 
نظر خود را به من بگویید، به هیچ کس هم این موضوع را نگویید. این 
آدم واقعاً در وظایفش کوتاهی کرده و این بچه ها، بچه های پرشور و 
انقالبی هستند، می خواهند حرفشان شنیده شود. گفتم چشم. من 
با آن ها 4-3 جلسه گذاشتم حرف هایشان را بررسی کردم و گزارش 

مکتوب کامل به حاج آقا ارائه دادم و بر اساس آن تصمیم گرفتند.
ایشان )آیت اهلل واعظ طبسی( این قدر مقید بود که حتی جایی اگر 
ظاهر سیستم در رسیدگی به یک مسئله ای پاسخ گو نیست، از یک 

آدم خاصی دعوت کرده که به این موضوع رسیدگی کند.

چندین بار در جلسات 

یادم است که آیت الله 

طبسی فرمودند 

هرکس هر نسبتی 

با من داشته باشد و 

در هر رشایطی باشد 

تخلفی کند، آن تخلف 

قابل رسیدگی است 

و باید حتاًم پیگیری 

و برخورد شود. بنده 

شهادت می دهم که 

چندین بار در جلسات 

اصلی آستان قدس نه 

در جلسات عمومی 

بلکه در جلسات با 

مدیران مثل هیئت امنا 

و شوراهای فرهنگی 

این نکته را بیان کردند 

و من از ایشان شنیدم.
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  پیرامون خدمت رســانی آیت اهلل واعظ طبســی به 
محرومین هم توضیح می دهید )مصداقی(؟ چراکه این 
القاء صورت می گرفــت که در دورۀ آیــت اهلل واعظ زیاد به 
محرومین توجه نمی شــد و حتی ایشان به اشرافیگری متهم 
می شــدند. با توجه به اینکه جنابعالی در آستان قدس حضور 
داشــتید در این زمینه خاطره ای از تولیت فقید آستان قدس 

دارید؟
در بحث مالی ایشــان به شدت مقید بود. آیت اهلل طبسی تولیت 
آســتان بودند و سیستم آستان قدس تفاوت هایی با سیستم های 
دولتی دارد. دولت اختیاراتی دارد، اما باز باعث نمی شــد ایشــان 
اجازه بدهد تداخلی ایجاد شود. یک بار یادم است برای افتتاح یک 
مدرسة دخترانه در منطقة محروم مشهد که آستان قدس ساخته 
بود -و حاج آقا هم خیلی شرایطشــان از نظر جسمی سخت بود، 
اما خواهش کردیم ایشان برای افتتاح آمدند- مراسم که تمام شد 
پیرزنی از وســط مجلس بلند شد و شروع کرد به صدا کردن که 
آقای طبسی من کار دارم، مشکل دارم. من پشت سر این پیرزن 
گفتم مادر جان بیا برویم. تا ما آمدیم جلو و خواستیم ایشان را به 
حاج آقا برسانیم که چه می گوید، محافظان حاج آقا متوجه نشدند و 
رفتند. من با این مادر صحبت کردم و شماره اش را گرفتم و آمدم 
که برویم، حاج آقا گفتند: آن خانم با من چه کار داشت؟ برو پیدایش 
کن و او را بیاور. گفتم حاج آقا من پرســیدم، خیلی شاکی بود از 
اینکه شوهرم سال ها من را ترک کرده و من 15 سال دارم بی شوهر 
زندگی می کنم و دیگر نمی توانم زندگی کنم، مشکل کوچکی دارم 
به آیت اهلل طبسی بگویید به من رسیدگی کند. آدرسش را گرفتند 
و گفتند: خیلی خب اگر اشکالی ندارد شما بروید ببینید چه  کاری 

دارد.
 مراسم که تمام شد ما رفتیم آستان قدس بعدازظهر من برگشتم 
و رفتم خانــة پیرزن را پیدا کردم و دیدم خیلــی اوضاع او خراب 
اســت؛ از نظر غذا مردم به او می رســند مشکل خاصی داشت که 
مبلغ کمی پول نیاز داشت، خودش هم این را می خواست. یک خانة 
تک اتاق داشت، گفت همین کافی است. مشکلی داشت، می خواست 
مشکلش حل شود. من به حاج آقا فردا گزارش دادم که این پیرزن 
این چنین وضعیتی دارد، اگر اجازه بدهید من پول را به او بدهم تا 
مشــکلش حل شود. حاج آقا به من زنگ زد و گفت: از اینکه رفتی 
سر زدی خیلی ممنون، ســریع این کار را انجام دادید، این پول را 
می دهیم. پول سیستم اداری جایش محفوظ است، درست است من 
می توانم خرج کنم، ولی این دلیل نمی شــود ما سیستم مالی را به 
هم بزنیم. شما بیا باال از من این پول را بگیر، اآلن برایت داخل پاکت 
می گذارم و می فرستم. پولی که برای این کارهاست جداست. حاج آقا 
برای من پول نقد گذاشــت، فردای آن روز قبل از اینکه بروم خانه، 

رفتم این پول را به دست پیرزن رساندم.
 نکتــة این خاطره دقت در محل صرف منابع اســت، هم از جهت 
مسائل مالی هم ازاین جهت که در تصور عموم این است که حاج آقا 
به فقرا توجه نداشتند، درحالی که این گونه نبود. حاج آقا مؤسسه ای 
برای رســیدگی به فقرا تشکیل داد و خود ایشــان شدیداً به این 

موضوع توجه داشتند، اما درعین حال حساب وکتاب هم دقیق بود.

  به عنوان فردی که در مشــهد به دنیا آمده اید و در 
آستان قدس هم مسئولیتی بر عهده داشتید، بفرمایید 

باقیات صالحات آیت اهلل واعظ طبسی چه بود؟
اوالً پیرامــون مهم ترین ویژگی های آیت اهلل طبســی چند جمله 

عرض کنم بعد به باقیات الصالحات اشاره خواهم کرد. از مهم ترین 
ویژگی های ایشان این بود که بســیار متدین بود، کامالً در حدود 
شــرعی دقت داشــت. من واقعاً بارها در جزئیــات امور دیدم که 
ایشان نسبت به یک تصمیم، نسبت به یک مصوبه، نسبت به یک 
جمع بندی از جهت شــرعی و دینی فوق العاده حســاس بود. اگر 
شبهه می کرد، دســت نگه می داشت، تا وقتی مالک های دینی به 
وضوح روشن نمی شد تصمیم نمی گرفت. ایشان نسبت به مسئلة 
حدود شرعی، حد تصرف و اختیارات شرعی و شروط واقف خیلی 
حساس بودند. نکتة دوم اینکه ایشان نسبت به جایگاه حضرت امام 
رضا )علیه الســالم( و حفظ عظمت و قداست آستان قدس خیلی 
مقید بود )من در این مورد از ایشان نکات زیادی را در ذهن دارم(. 
نکتة ســوم اینکه برای ایشان نتیجة فکری کار مهم بود، حتی در 
کارهای عمرانی، توسعه ای و حتی ساختمان ها و مجموعه هایی که 
ساخته می شد؛ مثالً در مورد دانشگاه امام رضا )علیه السالم( بارها 
دغدغه های جدی داشت. نمی خواستیم فقط یک دانشگاه بسازیم، 

بلکه برای ایشان نتیجة فکری و تربیتی دانشگاه مهم بود.
ویژگی دیگر اینکه از نظر شخصیتی بسیار باصالبت و بسیار منضبط 
بودند؛ یعنی یک بحث جدی را به راحتی می شد با آیت اهلل طبسی 
مطرح کرد. ایشان به ابعاد بحث به شدت دقت می کرد و بسیار دقیق 
بود و با نظم با موضوعات برخورد می کرد. اصالً حالتی که بشود جّو 
داد، شلوغ کرد، شــر به پا کرد، نبود و اصالً ایشان به کسی میدان 
نمی داد که شلوغ کند. حرفی می خواستید جلوی آیت اهلل طبسی 
بزنید باید کامالً شمرده و دسته بندی شده با استناد بیان می کردید.

دســتاوردهای ایشان به نظر من خیلی زیاد است، مهم ترین آن به 
نظرم بهره وری موقوفات بود؛ یعنی ایشان موقوفات را احیا کرد، این 
احیا در دو، ســه جهت بود. خیلی از اموال آســتان قدس به تاراج 
رفته بود، آیت اهلل واعظ طبســی آن ها را به سختی برگرداند و حق 
موقوفه را احیا کرد. آقای رئیسی هم می گفت هروقت من را با آقایان 

شاهرودی و آملی می دیدند، یک سره بحث موقوفات را داشت.
از ســوی دیگر جاهایی که با منافع مردم در تعارض بود، ایشــان 
می گفت من نمی توانم از حق آستان بگذرم، دولت کمک کند. مال 
آستان قدس مال من نیست، این واقف این ها را برای امام رضا وقف 
کرده، یک جاهایی اگر با شرایط فعلی مردم در تعارض است دولت 

کمک کند، ما که چنین وظیفة شرعی نداریم، چنین پولی نداریم.
در دورۀ آیت اهلل واعظ طبســی موقوفات با برنامه ریزی احیا شد و 
ایشان درآمد آستان قدس را از موقوفات به شدت افزایش داد. ضمن 
اینکه بخشــی از احیای موقوفات، امالک و اموال است، یک بخش 
دیگر هم آثار و نتایج و مسائل معنوی آستان قدس است، مثل نسخ 
خطی، اشــیای گران قیمت در موزه ها و خزانة آستان قدس؛ ایشان 
در نگه داری آن ها معتقد به روزترین شــرایط و جدیدترین روش ها 
بود، ضمن اینکه بر تقویت مخازن معنوی آستان قدس خیلی تأکید 

می کرد.
وقتی بهره وری موقوفات اضافه شــد، منابع هم شکوفا شد؛ ازاین رو 
هم در حوزۀ توســعة حرم و هم در حوزۀ توسعة خدمات فرهنگی 
آستان قدس شما شاهد یک رشد کامالً غیرقابل مقایسه با قبل از 
انقالب هستید. قبل از انقالب فقط آستان قدس یک واحد فرهنگی 
کوچک داشت، اما اگر این منابع احیا نمی شد، منابع مؤسساتی که 
شکل گرفت از کدام منبع تأمین می شد؟ حاج آقا حقیقتاً به نذورات 
مقید بودند. به نظر بنده مهم ترین دستاورد آیت اهلل طبسی احیا و 

بهره وری موقوفات در جهت توسعة حرم بود.

از نظر شخصیتی 

بسیار باصالبت و 

بسیار منضبط بودند؛ 

یعنی یک بحث جدی 

را به راحتی می شد 

با آیت الله طبسی 

مطرح کرد. ایشان به 

ابعاد بحث به شدت 

دقت می کرد و بسیار 

دقیق بود و با نظم 

با موضوعات برخورد 

می کرد. اصاًل حالتی که 

بشود جّو داد، شلوغ 

کرد، رش به پا کرد، 

نبود و اصاًل ایشان به 

کسی میدان منی داد که 

شلوغ کنسسد. حرفی 

می خواستید جلوی 

آیت الله طبسی بزنید 

باید کاماًل شمرده و 

دسته بندی شده و با 

استناد بیان می کردید
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فاطمه علیشاه

خبرنگار

گفت و گو با مصطفی پورمحمدی

معتقد و مؤمن به رهبری
در رفتار آیت اهلل طبسی 

یک همخوانی و هم گرایی با نوع تفکر و نگاه و راه امام می دیدیم

جناب پورمحمدی! سابقۀ آشنایی شما با آیت اهلل 
طبسی به چه زمانی برمی گردد؟

آیت اهلل طبســی از چهره های فعال، مبارز و مقاوم و انقالبی در 
خراسان بودند و من اسم ایشان را زیاد شنیده بودم، ولی به دلیل 
عدم سکونت در مشهد ایشان را ندیده بودم. در سال 1360 که 
دادســتان انقالب بندرعباس و استان هرمزگان بودم و به دنبال 
جانشین می گشتم، برای تحقیق در مورد دوستی ساکن مشهد 
که ســابقة مبارزاتی و انقالبی هم داشت، به مشهد سفر کردم. 
چون آیت اهلل طبسی ایشان را می شناخت، برای آشنایی بیشتر با 
احواالت ایشان توفیق زیارت آیت اهلل طبسی را پیدا کردم. شاید 
قبل از آن دیدارهای پراکنده ای داشــتیم، ولی این اولین دیدار 
مســتقیم و کاری ما بود.  خرداد ســال 1361 هم که به عنوان 
دادســتان انقالب مشهد انتخاب شدم، به دلیل مقیم شدن در 
مشهد مجدداً ایشان را زیارت کردم و طبعاً این آشنایی حدود 5 
سالی که در مشهد بودم به طور مستمر و بسیار از نزدیک برقرار 
بود؛ بعد از آن هم تا آخرین لحظات عمر شریفشان این ارتباط 

برقرار بود.

»مصطفی پورمحمدی« زمستان  1338 در یکی از محالت  

قدميي  قم، متولد شد. وی که با پایان تحصیالت مقدماتی، 

علوم دینی را در حوزه های علمیۀ قم، تهران و مشهد 

خوانده، در سن بیست سالگي به عنوان جوان ترين نريوي 

قضايي كشور، دادستان  انقالب  در مسجدسلیامن  شد و پس 

از آن در دستگاه هاي قضايي بندرعباس مشغول به فعالیت 

می شود. در همین دوران که به واسطۀ تحقیق در مورد 

دوستی با سبقۀ انقالبیگری به مشهد سفر می کند، از نزدیک 

با مرحوم طبسی دیدار می کند؛ تا اینکه خرداد 61 که به 

مدت 5 سال دادستان انقالب مشهد می شود مراوداتش با 

تولیت سابق آستان به  گونه ای می شود که به اذعان خودش 

تا آخرین لحظات عمر رشیف آیت الله طبسی برقرار می ماند. 

با تکیه بر همین شناختی که وزیر دادگسرتی دولت یازدهم 

از مرحوم واعظ طبسی به خاطر سال های خدمتش در 

مشهد پیدا کرده، با وی به گفت وگو نشستیم که منت آن در 

ادامه آمده است.

دربارۀ فعالیت های منحصربه فرد آیت اهلل طبسی در 
دوران مبارزات انقالبی شــان و همراهی ایشان با 

بزرگان انقالب صحبت کنید.
ایشان در استان خراســان جزو چهره های سرشناس انقالبی و 
از فضــالی حوزه و خطبای مطرح و باصالبت بودند و بعد از 15 
خرداد جزو همراهان برجســتة حضرت امام )ره( و مدافعان راه 
امام و نهضت امام خمینی بودند؛ به همین دلیل هم ســاواک 
پیگیری هــای زیادی و دســتگیری های متعــدد و تعقیب و 
ممنوع المنبر بودن را نســبت به ایشان داشت و از همین جهت 
هم ایشان چهرۀ شناخته شده ای بود. این وضعیت تا زمان انقالب 
به شکل برجســته ای وجود داشت و نهضت اسالمی و مبارزات 
انقالبی با مدیریت مقام معظم رهبری، آیت اهلل طبسی و شهید 
هاشمی نژاد در خراسان تداوم داشت. البته چون من مقیم مشهد 
نبودم با فعالیت ها و اقدامات ایشــان آشنایی و ارتباط و اطالع 
چندانی نداشتم؛ این اطالعات به نحوی بین انقالبیون مطرح بود، 
چنانچه شنیده بودیم ایشان یکی از چهره های بارز و شناخته شدۀ 

انقالبی به خصوص در سطح استان خراسان بودند.
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از لحــاظ علمی تا چه اندازه آیت اهلل طبســی را 
می شناسید؟

ایشان به عنوان یکی از علما و فضالی شناخته شده و از مدرسین 
ممتاز حوزۀ علمیه مشهد بودند. وجهة علمی شاخصی داشتند 
و از شــاگردان ممتاز علمای مشــهد و صاحب نام مشهد مانند 
مرحــوم آیت اهلل میالنی و دیگر بزرگانی چون آیت اهلل قزوینی و 
ادیب نیشابوری و دیگر اساتید بودند. در حوزه به عنوان یک عالم 
مبارز شناخته می شدند و همچنین در فضای انقالبی جوان ها، 
روشــنفکران، مبارزین و علمای بالد از وجهة مقبول و مطلوبی 

برخوردار بودند
.

اگر بخواهید وجوه شاخص مدیریتی ایشان را در 
آستان قدس رضوی مطرح کنید، چگونه ایشان را 

معرفی می کنید؟
آیت اهلل طبســی فردی کامالً هدف دار و معتقد بودند و باورهای 
عمیق و مستدلی داشتند. از نظر علمی، فکری و در عمل صادقانه 
رفتار می کردند. رفتار و منش متین چه نسبت به همکاران و چه 
بزرگان و نیروها و جوانان و مردم، جزء برجستگی های شاخص 
رفتاری ایشــان بود. مدیریت دو بخــش دارد: یک بخش ذاتی، 
خصلت های خدادادی و استعدادهای ذاتی است و یک بخش هم 
اکتسابی. ایشان از هر دو بخش به خوبی برخوردار بودند و از جنبة 
مدیریتی ویژگی های ممتازی داشتند. ایشان در دورۀ مبارزه و 
انقالب یک شــخصیت مدیریتی ممتاز از خودشان ارائه کرده 
بودند و جزو مدیران طراز اول کشور قرار داشتند.  ایشان فردی 
بسیار منظم و بابرنامه بودند و در کارهای مختلف فعالیت هایشان 
طبق برنامه و طبق نظم و متعهد به برنامه بود. یک نکتة بسیار 
اساسی اینکه ایشان اهل مشورت بودند، بااینکه اختالف سنی مان 
با ایشان زیاد بود. ایشــان آرام در مباحثات صحبت ها را گوش 
کرده و تأمل می کردند تا به یک تصمیم برسند. متانت و تأمل 

جزو ویژگی های بارز شخصیتی ایشان بود
.

خاطره ای در همین زمینۀ بحث مشورتی با ایشان 
دارید؟

آن زمان به یاد دارم که اســتان خراسان و مشهد مانند جاهای 
دیگر کشور شرایط سخت و ملتهب و حساسی داشت؛ به خاطر 
همین جلســات مشــترکی با محوریت آیت اهلل واعظ طبسی، 
استاندار، فرماندۀ سپاه و مسئول اطالعات و بنده تشکیل می شد. 
این جلسات از همان سال 1361 تا سال 65 به طور منظم برقرار 
بود. مرحوم طبسی به این مشورت و رایزنی اهتمام داشتند. به 
یاد ندارم که ایشــان با وجود جایگاه واالیشان در تولیت آستان 
قدس، نمایندگی امام در خراسان و ریاست حوزۀ علمیه خراسان 
مطلبی را دیکته کرده باشــند. با وجود شأن ملی و منطقه ای 
برجسته ای که داشــتند، ولی حرمت مجموعه ها و جایگاه ها را 

خیلی خوب نگه می داشتند.
ایشان همیشه به بنده لطف داشتند و بین ما همکاری نزدیکی 
برقرار بــود؛ درعین حال هیچ گاه از موضع آمرانه، دســتوری و 
به صورت دیکتــه ای مطلبی بین ما نبود که ایشــان بخواهند 
برخورد کنند؛ این رفتار ایشــان سبب عالقه مندی و همکاری 
خیلی صمیمانه و مطبوع با کسانی که با ایشان کار می کردند، 
شده بود و یک احساس لطیف و دل پسند و رضایت بخشی را از 

این همکاری ایجاد می کرد.

نســبت به آداب ظاهری و نظــم در کار هم خیلی مقید بودند 
و بــر رعایت اصول کار تأکید داشــتند. در واقع نگاه ویژه ای به 
آراســتگی، نظافت، پوشــش لباس، تنظیم محیط و محل کار 
داشتند، به خصوص اینکه تولیت آستان قدس بودند و یک مرکز 
فرهنگی باید از آراستگی ویژه ای برخوردار باشد؛ می توان گفت 
که ایشان شــخص فوق العاده ممتاز و یگانه ای برای ایجاد این 
آراســتگی بودند. توجه ویژۀ جناب طبسی به نظم و آراستگی 
برای زواری که در طول این سال ها وارد حرم شدند، محسوس 
بود؛ در واقع محیط آراســته و دل نشین آستان قدس در عین 
هماهنگی اخالق خدام آن، فضای زیارتی برجسته و دل نشینی 
برای زوار فراهم می کرد. هماهنگی و نظم واحد خدام نیز بسیار 
برجسته است و در واقع مدیریت ممتاز ایشان در آستان قدس 
باعث ایجاد فرهنگ ویژه ای در فعالیت های خدام در واحدهای 
مختلف کفشدارها، نگهبان ها، فراش ها و ... شده است. فرهنگ 
خدمــت به زائرین امــام رئوف به  گونه ای نهادینه شــده که از 
سطوح باالی تحصیالتی و مدیریتی تا کف جامعه با اشتیاق در 
جایگاه یک کفشدار، نگهبان، دربان و نظافتچی به زائرین خدمت 
می کنند. ارج دادن به این کار و موقعیت سازی برای اینکه امثال 
بازرگان و دکتر، وزیر و وکیل به این مکان ها بیایند و خدمتگزار 
بارگاه رضوی باشند یک افتخار بزرگ است. درعین حال محیط 
و شــرایط و فضا هم باید آماده باشد که خوشبختانه مدیریت 
خدام آستان الگویی برای سایر اماکن مقدسه، مساجد و عتبات 
و بارگاه ها و مقبره ها شده است. مرحوم آیت اهلل طبسی انسانی 
توسعه گرا، آینده نگر و بلندپرواز بود و ذهن بلندپرواز ایشان بود 
که طرح های بسیار کالن را می پذیرفت و اجازه می داد مشاورین 
و مستشاران و مهندسین و طراحان برجسته بیایند و طرح و ایده 
دهند؛ ایشان با جدیت از این طرح ها و ایده ها پشتیبانی می کرد. 
امروزه مجموعة آســتان قدس به عنوان یک مجموعة بزرگ در 
بین مجموعه اماکن مقدس مذهبی و فرهنگی جهان شناخته 

می شود.
نکتة بعدی و بســیار مهم، تقوا و زهد مرحوم آیت اهلل طبســی 
و وســواس ایشــان در مراقبت و هزینه کردن اموال و نذورات 
و تبــرکات مردم بود؛ گاهی ممکن بــود واقفی محور وقفش را 
پهن کردن سفره هایی رنگارنگ قرار می داد و از همین رو ایشان 
علی رغم اینکه ممکن بود از اجرای این خواسته، تعبیر به پهن 
کردن ســفره های طاغوتی شــود، نظر واقف را ارج می نهادند و 
اجرایش می کردند و می گفتند دیگران هرچه می خواهند بگویند، 
واقف گفته است که فالن مهمانی و جشن را برگزار کنید و چند 

نوع غذا بدهید.

بحث هایی از انتساب ایشان به اشرافیگری مطرح 
شده است، نظر شما در این خصوص چیست؟

این مسئله را رد می کنم، ایشان همان منزلی که قبل از انقالب 
داشت را تا آخرین لحظة حیاتشان با همان وسیله و تجهیزات 
خانه و هزینه و عملکرد حفظ کرد. حق عشــری که از جایگاه 
تولیت به ایشان تعلق می گرفت حقی شرعی بود، اما ایشان به 
جای استفادۀ شخصی با توجه به اختیار در خرج، این مبلغ را به 
توسعة ضریح، سنگ قبور، حسینیه، فقرا، مستمندان اختصاص 
می دادند. تمام حق تولیت ایشان صرف فعالیت های فرهنگی و 
عمدتاً صرف همان آستان قدس می شد. امروز بالشک می توان 
گفت خدماتی که آیت اهلل طبســی در دوران سی وهفت ســالة 

شورای مدیریت بحران 

استان خراسان از 

هامن سال 1361 تا سال 

65 با حضور آیت الله 

طبسی، استاندار، 

فرماندۀ سپاه و بنده 

به طور منظم تشکیل 

می شد. به یاد ندارم 

که ایشان با وجود 

جایگاه واالیشان در 

تولیت آستان قدس، 

منایندگی امام در 

خراسان و حوزۀ علمیه 

خراسان مطلبی را 

دیکته کرده باشند. 

با وجود شأن ملی و 

منطقه ای برجسته ای 

که داشتند حرمت 

مجموعه ها و جایگاه ها 

را خیلی خوب نگه 

می داشتند



ویژه نامه نخستین سالگرد 
ارتحال آیت اهلل واعظ طبسی

 76   ضمیمه روزنامه قدس    اسفند 95    

مدیریتشــان در آستان قدس داشــته اند، با تمام دوران قبل از 
مدیریت ایشان یعنی از ابتدای تشکیل آستانة مقدسه تا مدیریت 

ایشان برابری می کند.

دربارۀ رابطۀ آیت اهلل طبسی با امام و بعد از ایشان با 
مقام معظم رهبری، نگاهتان چگونه است؟

ایشان از مریدان امام بودند و از ابتدای انقالب به عنوان نمایندۀ 
امام و تولیت آستان قدس انتخاب شدند و فوق العاده نسبت به 
امام وفادار و مقید بودند. ایشــان بالفاصله با طرح کوچک ترین 
مسئله ای از سوی حضرت امام کامالً مقید بودند که نظر امام را 
چه موافق طبعشان باشد و چه نباشد، عمل کنند. البته آیت اهلل 
طبســی ذهنیت و دیدگاهشــان نزدیک به امام بود. در رفتار 
آیت اهلل طبسی یک همخوانی و هم گرایی با نوع تفکر و نگاه و راه 
امام می دیدیم. حضرت امام هم نسبت به ایشان خیلی عنایت و 
لطف داشتند و اختیارات و توجهی که به ایشان بود و اعتمادی 
که به ایشان بود، حکایت از رابطه ای دوجانبه داشت و تا آخرین 

لحظه حیات امام به قوت ادامه داشت.
ایشــان با مقام معظم رهبری از دوران طلبگی انس و حشرونشر 
داشتند و رفیق، همفکر و هم مبارزه بودند، به خصوص در منطقة 
خراســان و مشهد از چهره های برجســته و شناخته شدۀ انقالب 
بودند، ازاین جهت عالقه و پیوند عمیقی با هم داشــتند. ظاهراً و 
واقعــاً این گونه بود که از نزدیک ترین افراد به مقام معظم رهبری، 
آیت اهلل طبســی بود، به  گونه ای که اگر دایرۀ نزدیکان مقام معظم 
رهبری را منحصر به انگشتان یک دست بدانیم، مرحوم طبسی در 
این محدوده قرار داشتند؛ همین ارتباط و اعتماد تا آخرین لحظات 
عمرشــان برقرار بود و مورد توجه ویژۀ مقام معظم رهبری بودند. 
هروقت به تهران می آمدند و مایل به مالقات با مقام معظم رهبری 
بودند، این دیدار انجام می شــد؛ اشتیاق دوطرفه بود. مقام معظم 
رهبری نیز ساالنه دوره ای را برای زیارت به مشهد مشرف می شدند 
و آیت اهلل طبســی میزبان ایشــان بودند؛ این انس در اوج خودش 

قرار داشت.
نوع توجه و عالقه و پذیرایی و دلدادگی بین ایشــان و مقام معظم 
رهبــری )چه در دوران ریاســت جمهوری و چه در دوران رهبری 
آیــت اهلل خامنه ای( این ارتباط را عمیق تر کرده بود. ایشــان جزو 
چهره های امین و مورد اعتماد و توجه رهبری بودند. بســیاری از 
بزرگان برای رساندن مطالبشــان به رهبری، ابتدا آن را با مرحوم 
واعظ مطرح می کردند تا از طریق ایشان مطلبشان به رهبری برسد.

ایشان دانش ویژه و ممتازی در مسائل معنوی، حوزوی، مسائل ملی 
و سیاسی داشتند، همین مسئله هم باعث عنایت ویژۀ سایر علما، 
مراجع و مقامات عالی قوا و سیاست مداران و بزرگان کشور نسبت 

به ایشان شده بود؛ در واقع نظرشان بسیار تأثیرگذار بود.

اگر بخواهید در خصوص حمایت آیت اهلل طبســی از 
مقام معظم رهبری مصداقی را بگویید، آیا نکته ای را 

مدنظر دارید؟
ایشان فوق العاده معتقد و مؤمن به رهبری بود و در تمام این مسائل 
که ما می دیدیم وفادارانه نسبت به رهبری عمل، پشتیبانی و همراهی 
می کرد؛ به  گونه ای که در همة موضوعات )کوچک و بزرگ( بسیار 
به همراهی با رهبری مقید بودنــد. از همان اوایل انقالب و دوران 
ریاست جمهوری مقام معظم رهبری، این همراهی در تمام مسائل 
سیاسی و اجتماعی و حوادث و بحران ها و دستاوردها وجود داشت، 

ازجمله در حوادث ســال های اخیر و بحران هایی که در سال 88 
دچار آن شدیم؛ پس از آن نیز مرحوم آیت اهلل طبسی بسیار مقید به 
همراهی، پشتیبانی و وفاداری به رهبری و آرمان های رهبری بودند.

 حمایت آیت اهلل طبسی در شرایط خاص فتنۀ 88 از 
مقام معظــم رهبری را نشــأت گرفته از چه اصلی 

می دانید؟
آیت اهلل طبسی یک عنصر انقالبی، استوار، استخوان دار، هوشمند 
و عمیق در مسائل انقالب بود. ایشان حس مشترک و نگاه و فهم 
مشترکی با مقام معظم رهبری در مسائل داشتند و درک و بصیرت 
نزدیک و دقیقاً منطبقی داشتند. می توان گفت انسان هایی با فهمی 
دقیق و عمیق که سبقة همراهی با امام و زندگی در فضای انقالب 
را داشــته، طبعاً دیدگاه و فهم مشــترکی هم از حوادث دارند؛ از 
این منظر چنین انســان هایی با نگاه به حوادث به آسانی سایه و 
دست دشــمن را می بینند. در واقع فهم مشترک مرحوم واعظ با 
مقام معظم رهبری در دشمن شناسی باعث شده بود ایشان در این 
مسئله بسیار مؤمنانه، وفادارانه در کنار رهبری قرار گرفته و از ایشان 

حمایت کند.

لطفاً در خصوص مواضع و اقدامات ایشان در دوران 
پس از دفاع مقدس و مسائل سیاسی کشور ازجمله 

بنی صدر هم  صحبت کنید.
ایشان جزو چهره های سرشناس و معتقد و وفادار و استوار انقالب 
بــود که از همان ابتدای انقالب نقش آفرین در تمامی صحنه ها در 
کنار یاران صدیق انقالب و حلقه هــای اول همراهان امام بودند و 
وفاداری و اثرگذاری شــان تا لحظات آخر ادامه داشت. ایشان واقعاً 

شخصیت بی بدیل و کم نظیری بودند.

 مصداقی در این خصوص مدنظرتان هست؟
ایشــان جزو یاران اصلی و مدیران ارشــد انقالب بودند. 
وقتــی بحث جنگ بود، با تمام ظرفیت و انرژی در خدمت جنگ 
بودند. در بحث منافقین و درگیری های شدیدی که با آن ها وجود 
داشت، ایشان بسیار محکم و اســتوار بود. آن زمان من دادستان 
انقالب در آنجا بودم، درگیری ها شدید بود و ترورهای پی درپی در 
مشهد داشتیم، گروه های دیگر ضدانقالب همچون کمونیست ها و 
توده ای ها و براندازها آنجا بودند؛ اما ایشان خیلی محکم و استوار در 

کنار امام بودند و هیچ گاه خلل و سستی در ارادۀ ایشان ندیدیم.
هر جا سســتی و تعللی بود ایشان آن را برطرف می کردند، محکم 
وارد می شــدند و ما را در اجرای صحیح، دقیق، عادالنه و قاطعانة 
نظرات امــام و نظام و انقالب هدایت می کردند. ایشــان در همة 
صحنه ها مداوم و پیوسته حضور داشتند و رکن و استوانه و پناهگاه 
بودند. واقعاً مصــداق بارز این کلمات معصومین بودند که »وقتی 
یک مؤمن فقیه یا عالمی از دست می رود واقعاً رخنة بزرگی ایجاد 
می شود که پرناشدنی است«. مرحوم واعظ واقعاً ازجمله مردانی بود 
که صادقانه پای پیمان و تعهدات خویش ایستاد، درحالی که از همان 
اول با مشکالت جسمی مواجه بود. در مقابل نقدهای غیرمنصفانه 
و مخرب با متانت و بردباری کار خودش را انجام می داد. می بینیم 
که چه آثار بزرگ و ماندگاری بر جای گذاشــته اســت. ان شاءاهلل 
خداوند بر درجات ایشان بیفزاید و ایشان را مشمول عنایات خاصه 
موالیشان علی بن موسی الرضا قرار دهد و ما را نیز توفیق دهد این 

راه را با اخالص ادامه دهیم.

مرحوم آیت الله طبسی 

انسانی توسعه گرا، 

آینده نگر و بلندپرواز 

بود و ذهن بلندپرواز 

ایشان بود که 

طرح های بسیار کالن 

را می پذیرفت و اجازه 

می داد مشاورین و 

مستشاران و مهندسین 

و طراحان برجسته 

بیایند و طرح و ایده 

دهند؛ ایشان با جدیت 

از این طرح ها و ایده ها 

پشتیبانی می کرد

مدیریت دو بخش 

دارد: یک بخش ذاتی، 

خصلت های خدادادی 

و استعدادهای ذاتی 

است و یک بخش هم 

اکتسابی. ایشان از 

هر دو بخش به خوبی 

برخوردار بودند 

و از جنبۀ مدیریتی 

ویژگی های ممتازی 

داشتند. ایشان در 

دورۀ مبارزه و انقالب 

یک شخصیت مدیریتی 

ممتاز از خودشان 

ارائه کرده بودند و 

جزو مدیران طراز اول 

کشور قرار داشتند
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  به عنوان اولین ســؤال بفرمایید انتخاب آیت اهلل 
واعظ طبسی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی 
از سوی امام خمینی )ره( بر اساس کدام یک از ویژگی های 

شخصیتی و معرفتی این بزرگ سفرکرده بوده است؟
بی تردید مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی از ممتازترین چهره های 
پیش گام و جلوداران در پیروزی انقالب اســالمی در اســتان 
خراسان و مشــهد مقدس به شــمار می روند. آیت اهلل واعظ 
طبسی از چهره های مبارز و زجردیده ای است که در کنار رهبر 
معظم انقالب، شهید هاشمی نژاد و شهید کامیاب نقش ویژه ای 
در پرچم داری مبارزه با رژیم طاغوت در سال های 56 و 57 بر 
عهده داشــتند. مرحوم واعظ طبسی نزد امام خمینی )ره( از 
جایگاه رفیعی برخوردار بودند. ویژگی های شخصیتی و معنوی 
ایشــان امام را بر آن داشــت تا تولیت آستان قدس رضوی را 
به ایشــان واگذار کنند؛ چراکه مدیریت بارگاه و آستان قدس 
رضوی مســئولیتی خطیر بود که هرکسی توان انجام درست 

آن را ندارد.
 بنابراین، مهم ترین افتخار آیت اهلل طبسی سپردن این امانت 
رضوی و معنوی از ســوی امام انقالب به ایشان بود. هرچند 
تولیت آســتان قدس رضوی پیش از انقالب بر عهدۀ شاه بود 
و کســانی که نایب التولیه بودند غالباً اســتاندارانی بودند که 
توســط شاه انتخاب می شــدند، اما به واقع می توان گفت در 
رژیم گذشته نایب التولیه های آستان قدس رضوی در قیدوبند 
مســائل معنوی نبودند. بی تردید مقایســة شخصی همانند 
آیت اهلل واعظ طبسی با فردی همانند شاه و آخرین نایب التولیه 
او »ولیان« قیاس مع الفارق اســت؛ تفاوت های شــخصیتی، 
اعتقادی، معنوی و پاکی تولیت آســتان قدس بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی با نایب التولیه های زمان شاه به اندازۀ آسمان تا 
زمین است. ازاین رو می توان گفت امام خمینی )ره( با توجه به 

گفت وگو با 
محمدحسین صفارهرندی

یک انقالبی به تمام معنا
مواضع محکم آیت اهلل واعظ در قبال کژروی از اصول انقالب حاکی از عدم 

توجه ایشان به برخی دوستی های دیرین بود

محمدحسین صفارهرندی سیاستمداری است که روزنامه نگاری را افتخار آشنایی خود با آیت الله واعظ طبسی می داند. 

از روزهای جوانی یاد می کند و جلساتی که در حضور آیت الله واعظ طبسی از نزدیک برنامه های فرهنگی آستان 

مقدس را دنبال کرده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت هشتم که عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام را 

در کارنامۀ سیاسی خود دارد، از نزدیک افتخار آشنایی و همراهی با آیت الله واعظ طبسی را در دوران روزنامه نگاری، 

وزارت و مجمع تشخیص داشته است. شاید دورانی که وی با آیت الله واعظ طبسی گذرانده در مجموع به نسبت 

سایر مسئوالن نظام کمرت باشد، اما ویژگی هایی که از این عزیز سفرکرده به یاد دارند موجب شده است که با ارادت 

و محبت از ایشان یاد کنند. دکرت محمدحسین صفارهرندی در گفت وگو با قدس خاطرات خود را از آنچه در محرض 

آیت الله دیده و درک کرده را بازگو می کند.

     ساحل عباسی

خبرنگار
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ویژگی های شخصیتی معرفتی و ایمانی و سوابق مبارزۀ ایشان 
با نظام طاغوت افتخار سرپرستی آستان مقدس رضوی را به 
آیت اهلل واعظ سپردند؛ چراکه می دانستند ایشان بهترین فردی 
اســت که می تواند عمر خود را وقف خدمتگزاری به امام رضا 

علیه السالم نماید.

  مهم ترین ویژگی های شخصیتی مرحوم آیت اهلل 
واعظ طبسی که نظر شما را به خود جلب کرد لطفًا 

به اختصار عنوان فرمایید؟
همة کســانی که آیت اهلل طبســی را از نزدیک می شناسند 
متفق القول از رقت قلب ایشــان سخن می گویند. درحالی که 
انسان بسیار مهربان و رئوفی بودند، اما بر اصول مورد نظر خود 
بسیار پافشاری می کردند؛ برای مثال خاطره ای از ایشان را نقل 
می کنم. زمانی که در وزارت بــودم به یاد دارم روزی خدمت 
ایشان رسیدم، از من پرسیدند: آیا تا به حال خادم حرم بودید؟ 
گفتم خیر. ایشان گفتند که می توانید به این افتخار برسید. از 
شنیدن این پیشنهاد بسیار مسرور شدم. مرحوم آیت اهلل طبسی 
فرمودند شما به شرطی می توانی خادم شوید که حداقل ماهی 
یک بار برای خدمتگزاری به امام رضا علیه السالم به مشهدالرضا 
مشرف شوید. با تمام شوق و ذوقی که برای خادمی امام رضا 
علیه السالم داشتم به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب و ازدیاد 
برنامه ها عرض کردم، نمی توانــم قول دهم که ماهی یک بار 
مشرف شوم، ممکن است یک ماه دو بار یا دو ماه یک بار افتخار 
تشرف داشته باشم. ایشان به هیچ وجه اهل تعارف نبود؛ بنابراین 
گفتند که شــرط بنده جدی است. این مسئله از ویژگی های 
ایشــان بود که با هیچ کس تعارف نمی کردند، بلکه بر اصول 

خود استوار بودند.
از دیگر ویژگی های شخصیتی ایشان رفتارهای اقتدارگرایانه 
ایشان بود. دوســتان و نزدیکان مرحوم طبسی می دانند که 
مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی در برخورد با اشخاص، انسان 
بسیار متواضعی بودند؛ اما مدیریت دستگاه بزرگی چون آستان 
قدس رضوی نیازمند اقتدار است که در ایشان به شدت وجود 
داشت. از سوی دیگر تواضع ایشان چهره ای متفاوت از ایشان 
به نمایش گذاشته بود. مراودات دوستانه و خاشعانة ایشان را با 
مردم می دیدم. مثل افراد عادی در حرم میان مردم می نشستند 
و زیارت نامه می خواندند و به راحتی و ســادگی با مردم ارتباط 
برقرار می کردند. ایشان نه تنها به مسئولین بلکه به عموم مردم 
و زائران حرم امام رضا علیه الســالم احترام می گذاشــتند و با 

بردباری و تواضع با همگان رفتار می کردند.

  انتخاب آیت اهلل واعظ طبســی به عنوان تولیت 
آستان قدس از سوی مقام معظم رهبری را پس از 
رحلت بنیان گذار انقالب اسالمی چگونه ارزیابی می کنید؟ 
از سوی دیگر متأسفانه برخی به ایشان اتهاماتی می زدند یا 
اظهارنظرهایی می کردند که با واقعیت زندگی شخصی و 
اجتماعی ایشان سنخیتی نداشته است، در این باره چه 

نظری دارید؟
از ویژگی های بارز آیت اهلل واعظ که بســیار قابل اعتنا اســت، 
اعتماد حضرت امام خمینی )ره( تا پایان عمر به ایشان و تداوم 
این اعتماد از سوی مقام معظم رهبری به آیت اهلل طبسی بود. 
آیت اهلل طبسی تا رحلت بنیان گذار انقالب به عنوان تولیت آستان 

قدس رضوی خدمتگزار آستان نورانی امام هشتم علیه السالم 
بودند. با رحلت پیر جماران حضرت آیت اهلل خامنه ای به اعتبار 
سوابق انقالبی و مدیریتی بعد از انقالب، تولیت آستان قدس 
رضوی را همچنان به ایشان سپردند که این مسئله بسیار جای 
اعتنا دارد؛ چراکه اعتماد دو رهبر جمهوری اسالمی به ایشان 
در طول 37 ســال خود حاوی نکات ارزنده ای از ویژگی های 

مثبت شخصیتی و اعتقادی ایشان است.
 بدیهی است افراد دربارۀ هم اظهارنظر می کنند، به خصوص 
دربارۀ کسانی قضاوت می کنند یا از آن ها سخن می گویند که 
مدیریت های قابل توجهی بر عهدۀ آن ها گذاشته شده است. 
تولیت آســتان قدس رضوی در طی بیش از 3 دهه نیز منشأ 
و محــل قضاوت ها و اظهارنظرهای مختلفــی بود؛ اما ویژگی 
منحصربه فرد آیت اهلل طبسی عدم شکنندگی ایشان در برابر 

خوشبختانه آیت الله واعظ طبسی سهم قابل توجهی در اعتالی برنامه های 

فرهنگی آستان قدس ایفا منودند. بی شک این رویکرد در دوران تولیت آستان 

قدس رضوی از سوی آیت الله رئیسی با نگاه جامع تری دنبال می شود که ستودنی 

است و دنباله رو اهداف فرهنگی و معنوی است که آیت الله واعظ آن را دنبال 

می کردند؛ اما درگذشت ایشان این امکان را از این مرد بزرگ و خدمتگزار به 

آستان قدس رضوی گرفت

خاطره هاشمی از ترور نافرجام آیت اهلل
 توسط نفوذی منافقین

آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی در خاطرات 30 بهمن 1361 می نویسد: 
دیشب  خبر رسید که  در نماز جمعه  مشهد، فیلم بردار تلویزیون  با سیم  
برق  اقدام  به  ترور آقای  واعظ طبســی  کرده  که  با دفاع  به  موقع  ایشان  
و کمک  پاسداران  موفق  نشده  و خودش  با گلوله  محافظان  کشته  شده . 
تلفنی  با آقای  طبسی  تماس  گرفتم . معلوم  شد همکارش  را که  احتماالً در 
توطئه  شریک  بوده  بازداشت  کرده اند؛ و همچنین  محافظ آقای  شیرازی  
]امام جمعه  مشــهد[ را که  او را کشته ، گرفته اند و بازجویی  برای  کشف  
شــبکه  ادامه  دارد. منافقین  هم  در پاریس  مســئولیت  آن  را به عهده  
گرفته اند. شواهدی  پیدا شده  که  از عوامل  نفوذی  منافقین  باشد.
خاطره ای دربارۀ حساسیت آیت اهلل واعظ طبسی به حجاب

آیت اهلل علم الهدی نمایندۀ ولی  فقیه در استان خراسان رضوی می گوید: 
در سفری با آیت اهلل طبسی به وسیلۀ هواپیما عازم تهران بودیم، ایشان 
فرمودند، در هواپیما که می نشینم و وضعیت حجاب زنان میهمان دار و 
مســافر را می بینم، احساس ننگ و عار می کنم؛ آیا ما انقالب کردیم که 
این فضا به وجود آید؟

منبع: خبرگزاری فارس، 24 آذر 1395
)مسئله بی حجابی میهمان دارها باید حل شود(
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نامالیمت ها و قضاوت های نادرست بود. بی شک دورۀ طوالنی 
مسئولیت ایشان در آستان قدس موجب اظهارنظرهایی شده 
بود، هرچند بســیاری از انتقادهای صورت گرفته در خصوص 
مدیریت های پیرامون ایشــان بود و به نحــوۀ مدیریت خود 
ایشــان ارتباطی نداشــت، به نحوی که اکثر منتقدان شخص 
آیت اهلل واعظ را مبرا از انتقادها می دانستند؛ اما آیت اهلل واعظ 
در عمل نشــان داد از بسیاری اتهامات یا بی انصافی ها به دور 
هستند. زندگی سادۀ ایشان که از دید بسیاری از مسئوالن و 
مردم مشهد پنهان نیست، نشان داد که ساده زیستی ویژگی 
شخصیتی و ایمانی ایشان است. بنده با استناد به دیده هایم و 
آنچه از افراد موثق شنیده ام به جرئت می گویم مرحوم آیت اهلل 
طبسی تا پایان عمر در منزلی زندگی کردند که قبل از پیروزی 
انقالب در آن سکونت داشتند. زندگی سالم و سادۀ ایشان جای 
هیچ ابهامی نداشت. سادگی زندگی مرحوم طبسی ایشان را از 
هرگونه اتهام مال اندوزی تبرئه کرده بود. مراقبت از بیت المال 
در کنار ساده زیستی بارزترین ویژگی هایی بود که نشان می داد 
اصلی ترین علت انتخاب ایشان از سوی بنیان گذار انقالب و مقام 

معظم رهبری به چه دالیلی بوده است.
 اگر منصفانه دربارۀ ایشــان قضاوت شــود، متوجه می شویم 
ایشان درآمدهای آســتان قدس را با احتیاط های الزم صرف 
هزینه هــای آســتان می کرده اند، حتی حــق ده درصدی از 
درآمدهای آستان قدس که حق تولیت ایشان بوده نیز در خود 
آستان قدس خرج شده است. بی شک 10 درصد حق تولیت 
سهم بسیار بزرگ و رقم سنگینی است که شاید کمتر کسی 
از دریافت آن چشم پوشی کند؛ آیت اهلل واعظ تمامی این مبلغ 
را صرف هزینه های عمومی و عمرانی و فرهنگی آستان قدس 
می کردند درحالی که می توانستند برای زندگی شخصی خود 
از آن برخوردار شوند. بنابراین از مهم ترین ویژگی های ایشان 
که می توان آن را ذکر کرد، ملتزم بودن به مسائل مادی حتی 

مسائل حالل مادی می باشد.

  بعد از فتنۀ 88 برخی آیت اهلل واعظ طبسی را به 
مماشات و تساهل و تسامح در رابطه با برخی از 
حامیان فتنه یا برخی مسئوالنی که در این باره متفاوت 
رفتار کردند محکــوم نمودند، هرچند که مواضع انقالبی 
آیت اهلل طبسی باطل بودن این ادعاها را نشان داد، نظر شما 

در این باره چیست؟
آیت اهلل طبســی دربارۀ انقالب با هیچ شخصی رودربایستی 
نداشــت. هرچند مدل برخورد ایشــان در ارتبــاط با برخی 
شــخصیت های سیاســی متأثر از روابط پیــش از انقالب و 
گذشته های دور مبارزه بود و متأثر از رویدادهای روزمره نبود، 
اما همواره موضع گیری های دقیق انقالبی و والیی داشــتند. 
آیت اهلل واعظ طبســی از دوران قبل از انقالب ارتباط خوبی با 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی داشتند، این ارتباط در دوران بعد 
از انقالب نیز با ارادت و احترام دنبال می شد؛ اما با مسائل فتنة 
سال 88 از آنجایی که ایشان بین خود و خدا حجتی برای دفاع 
از کسانی که مرتکب گناه بزرگ در فتنه شده بودند، نداشت، 
هرگز حرکت و عمل فتنه گران و حامیان آن ها را توجیه نکرد. 
مواضع مستحکمی که از سوی ایشان مطرح می شد و رسانه ها 
آن را منعکس کردند نشان از عدم توجه به دوستی های دیرین 
ایشــان داشــت. آیت اهلل واعظ یک انقالبی به تمام معنا بود، 

هرچند ارتباط عاطفی ایشــان با آیت اهلل هاشمی بعد از فتنة 
88 ادامه داشت، اما همواره در مواجهه با مسائل انقالب بسیار 
جوانمردانه وارد می شــدند و در دفاع از حقانیت حرکت مقام 
معظم رهبری و اصل نظام با هیچ کس مماشات و رودربایستی 
نداشتند؛ ازاین رو، باجرئت می توان گفت شبهاتی که برخی در 
فتنة 88 در راستای موضع گیری و ارتباط های بعدی ایشان به 

راه انداختند به خودی خود منتفی است.

   آیــا از دوران حضورتان در مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام از آیت اهلل طبسی خاطره ای دارید؟

در دوره ای که در مجمع تشــخیص حضور داشتم از نزدیک 
با تعهد ایشــان به کار و حضور در جلسات آشنا شدم. مرحوم 
آیت اهلل واعظ طبســی باآنکه در این اواخر بیماری داشتند و 
به سختی حرکت می کردند، به دلیل اطاعت از فرمان و حکمی 
که از ولی امر دریافت کرده بودند، رنج هزار کیلومتر سفر را بر 
جان خریده و در جلســات حاضر می شدند. به یاد دارم برخی 
اوقات حالشان آن قدر نامساعد بود که تصور می شد بعد از اتمام 
جلسه راهی بیمارستان می شوند، اما بااین حال با تکیه بر عصا 
و با کمک همراهان در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام 

حضور می یافتند.

  با توجه به اینکه آیت اهلل واعظ طبسی و مقام معظم 
رهبری دوستی دیرینه ای داشته اند، اگر بخواهیم 
این دوستی و همراهی را به نوعی به تصویر بکشیم، این 

دوستی و همراهی دو یار دیرین از نظر شما چگونه است؟

آیت الله طبسی دربارۀ 

انقالب با هیچ شخصی 

رودربایستی نداشت؛ 

هرچند مدل برخورد 

ایشان در ارتباط با 

برخی شخصیت های 

سیاسی متأثر از 

روابط پیش از انقالب 

و گذشته های دور 

مبارزه بود و متأثر از 

رویدادهای روزمره 

نبود، اما همواره 

موضع گیری های دقیق 

انقالبی و والیی داشتند
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رفاقت و دوســتی نیاز هر انســانی اســت؛ بنابراین دوستی 
به هیچ وجه زیر ســؤال نمی رود. بی شک دوستی کوچک ترها 
و بزرگ ترها با هم متفاوت اســت؛ مبنای دوستی بزرگ ترها 
بر پایة تفکرات و حاالت روحی و معنوی اســت، بزرگ ترها با 
کسانی دوست می شوند که هم سنخ باشند. دوستی و همراهی 
آیت اهلل واعظ با مقام معظم رهبری در قبل از انقالب بســیار 
حائز اهمیت اســت؛ چراکه به قولی ایــن دو بزرگ پیش از 
انقالب در ســاواک هم پرونده بوده و در مسیر پرفرازونشیب 
انقالب همراه یکدیگر بوده اند؛ لذا آیت اهلل واعظ طبسی همراه 
مقام معظم رهبری گذشــتة پرمعنــا و هدفمندی را دنبال 
کرده بودند، بی شــک این گذشــتة پربار در آیندۀ زندگی و 
موضع گیری های آن ها مؤثر بوده است؛ ازاین رو بعد از رحلت 
حضرت امام خمینی )ره(، مقام معظم رهبری تنها فرد مورد 
وثوقی را که همچنان می توانست عهده دار تولیت آستان قدس 
باشند، آیت اهلل واعظ طبسی می دیدند. از سوی دیگر آیت اهلل 
واعظ طبســی جایگاه ویژه ای برای مقام معظم رهبری قائل 
بودند و باآنکه از مقام معظم رهبری بزرگ تر بودند، اما همواره 
در خط رهبری نشان دادند که تا آخرین لحظات عمر والیی 

بودند و والیی ماندند.

    ازجملــه انتقاداتی که بعضــاً به نحوۀ مدیریت 
آیت اهلل طبسی در آستان قدس می شد مربوط به 

توسعۀ حرم بود؛ آیا شما این انتقاد را به جا می دانید؟
بی شک مخالفت با طرح گســترش حرم خالف فهم ابتدایی 
است. توسعة حرم امری الزامی است و از مدیران مجموعه هایی 

نظیر آستان قدس یا مراکز زیارتی انتظار می رود ضمن حفظ 
چارچوب هــای معماری اصیل اســالمی و ایرانی متناســب 
با شــرایط، طرح توســعه را عملیاتی نمایند. شــاید یکی از 
شــائبه هایی مطرح در این باره طوالنی شدن ساخت وسازها 
در حرم رضوی باشــد. برخی از طوالنی شدن ساخت وسازها 
انتقاد می کردند درحالی که اهل فن باید پاسخ گوی این انتقاد 
باشند. بی تردید نمی توان برای گسترش توسعة حرم رضوی بر 
آیت اهلل واعظ طبسی ایرادی گرفت؛ چراکه طرح های توسعه ای 
دهه های آینده ضرورت این گسترش را روشن می کند. تمامی 
اماکن و حرم های متبرک طرح توسعه ای دارند. حجاجی که به 
سرزمین حج مشرف شده اند از نزدیک شاهد گسترش اماکن 
مقدس در سرزمین وحی بوده اند. هرچند این مسئله به علت 
حاکمیت طاغوتی صدام در عراق دنبال نشد، اما خوشبختانه 
بعد از سقوط حکومت بعثی عراق گسترش حرم با مشارکت 

خیرین و حاکمیت سرعت گرفته است.
 شــاید یکی از نقدهای قابل توجه به ساخت وسازهای اطراف 
حرم مربوط شود. متأسفانه شاهد ساخت وسازهایی در اطراف 
حرم هســتیم که با روح معنوی حاکم بر حرم امام هشــتم 
علیه الســالم ســازگاری ندارد و دور از فرهنگ ساده زیستی 
رضوی است. هرچند در ساخت وساز حرم باید جالل و شکوه 
مجموعه های آســتان قدس رعایت شــود، اما این مسئله به 
معنای تجمل گرایی نیست. بی شک آیت اهلل واعظ نیز به این 
مسئله توجه داشتند، هرچند عمر ایشان کفاف پاسخ گویی و 

بررسی چنین نقدهای سازنده ای را نداشت.

  عملکرد فرهنگی آیت اهلل واعظ طبســی را در 
دوران تولیت ایشان در آن بارگاه ملکوتی را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
بنده زمانی تغییر رویکردهای فرهنگی آستان قدس را پیگیری 
می کردم و معتقد بودم که باید از ظرفیت عظیم تشرف زائران 
به حرم رضوی استفاده کرد. با توجه به آمارهای منتشرشده، 
تعداد زائران آســتان قدس رضوی در سال تا 30 میلیون نفر 

برآورد شده است. 
همیشه این ســؤال را مطرح می کردم: مشهدالرضا از حضور 
30 میلیــون زائر چه بهره های فرهنگی می برد؟ هرچند بهرۀ 
معنوی زائران و ارتباط عاطفــی و معرفت افزایی آن ها با امام 
رضا علیه السالم ستودنی و درخور تأمل است، اما خوشبختانه 
تغییر رویکرد فرهنگی در زمان مرحوم آیت اهلل طبسی منجر 
به ارائة برنامه های فاخر فرهنگی در آستان قدس به خصوص 
حرم مطهر رضوی شد. بنده سال های قبل حتی قبل از وزارت 
و زمان روزنامه نگاری، زمانی که به جلسات جنبی آستان قدس 
دعوت می شــدم یا در آن حضور می یافتم از نزدیک شــاهد 
گسترش برنامه های فرهنگی بودم که به همت تولیت آن دورۀ 
آســتان قدس اتفاق افتاد. خوشبختانه آیت اهلل واعظ طبسی 
سهم قابل توجهی در اعتالی برنامه های فرهنگی آستان قدس 
ایفا نمودند. بی شک این رویکرد در دوران تولیت آستان قدس 
رضوی از سوی آیت اهلل رئیسی با نگاه جامع تری دنبال می شود 
که ستودنی است و دنباله رو اهداف فرهنگی و معنوی است که 
آیت اهلل واعظ آن را دنبال می کردند؛ اما درگذشت ایشان این 
امکان را از این مرد بزرگ و خدمتگزار به آستان قدس رضوی 

گرفت.

خوشبختانه آیت الله 

واعظ طبسی سهم 

قابل توجهی در اعتالی 

برنامه های فرهنگی 

آستان قدس ایفا 

منودند. بی شک این 

رویکرد در دوران 

تولیت آستان قدس 

رضوی از سوی 

آیت الله رئیسی با 

نگاه جامع تری دنبال 

می شود که ستودنی 

است
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محمــد هاشــمی رفســنجانی »رئیــس اســبق ســازمان 

صداوسیام، عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام 

و رئیــس دفرت مرحوم آیت الله هاشــمی« از گفت وگو با 

ویژه نامــۀ قدس پیرامــون ترشیح ویژگی هــای مرحوم 

آیت الله واعظ طبســی اســتقبال کرد و گفت: محورهای 

گفت وگــو را اعالم کنید تا زمان گفت وگو تعیین شــود. 

پس از ارســال محورها، زمان گفت وگو ساعت 11 و مکان 

خیابان جامی ســاختامن مجمع تشخیص مصلحت نظام 

تعیین شد.

پس از ورود به مجمع تشــخیص و عبور از گیت به طبقه 

دوم رفتم. آیت الله هاشــمی هنوز زنده بود و برادِر این 

یار دیرین انقالب در حال پیگیری امور دفرت بود. آنچه در 

دفــرت او جلب توجه می کرد عکس های آیت الله هاشــمی 

رفسنجانی بود.

کارهای دفرت انجام و گفت وگو آغاز شــد. شمرده سخن 

می گفت، آشــنایی خوبی هم از مرحــوم آیت الله واعظ 

طبسی داشت؛ ازاین رو وقتی به بیان خاطره ای از تولیت 

فقید آســتان قدس رضوی پرداخت بغــض کرد و گفت: 

ایشــان )مرحوم واعظ طبسی( رسمایه ای بود که ما او را 

از دســت دادیم. آنچه می خوانید منت گفت وگو با محمد 

هاشمی رفسنجانی است:

  با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید به عنوان 
اولین ســؤال، دیدگاه خود را دربارۀ نقش آیت اهلل 
واعظ طبســی در نهضت امام خمینی و پیروزی انقالب 

اسالمی بفرمایید.
آیت اهلل واعظ طبسی از یک خانوادۀ روحانی-مبارز بودند، پدر 
ایشان از علما و منبری های مشهد بودند که در زمان رضاخان 
مبارزه می کردند و آن گونه که گفته شده، ایشان در سفری که 
به تهران برای سخنرانی علیه رضاخان داشتند در جاده تصادف 
و مرحوم یا شهید شــدند. بیشتر این گونه مطرح شده که این 
تصادف عمدی بوده است و در حقیقت ایشان )پدر آیت اهلل واعظ 
طبسی( را به شهادت رساندند. آیت اهلل واعظ طبسی در چنین 
خانواده ای بودند و از ابتدای جوانی آن طور که خودشــان نقل 

می کردند با شهید نواب صفوی آشنا شدند.
در سفری که شهید نواب صفوی به مشهد رفته بود، آنجا آیت اهلل 

واعظ طبســی به عنوان طلبة جوان با ایشــان آشنا می شوند و 
تحت تأثیر افکار نواب صفوی قرار می گیرند؛ چراکه زمینه های 
خانوادگی و میراث پدر را هم داشــتند و این باعث می شود که 

ایشان در مسیر مبارزه قرار بگیرند.
در مشهد و آن طور که باز در زندگی نامة ایشان آمده و خودشان 
فرمودند: تقریباً دو، سه نفر در جبهة روحانیت نقش فعالی ایفا 
می کردند؛ مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی، مقام معظم رهبری 
و شهید هاشــمی نژاد این حلقة سه نفره را تشکیل می دادند و 
آن ها به عنوان محور، برنامه های مبارزاتی را در مشهد پیگیری 
می کردند. البته در یک زمانی ایشــان می گویند که من مشهد 
تنهــا بودم، نه آقــای خامنه ای بودند نه آقای هاشــمی نژاد و 
ایشــان تنها بودند. بعد از 15 خرداد به تهران می آیند و در قم 
که می روند با امام )ره( که آن موقع به ایشــان حاج آقا روح اهلل 
می گفتند آشنا می شوند و در جمعی که در محضر امام تشکیل 
شده بود مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی پیرامون حادثه و واقعة 15 
خرداد سخنرانی می کنند. صحبت بسیار تحلیلی و عمیقی انجام 
داده بودند که بعد از آن سخنرانی امام به ایشان می فرمایند )نقل 
به مضمون است( من به دو دلیل شما را دوست دارم و به شما 
عالقه مندم؛ اوالً به خاطر پدرتان -همان طور که گفتم پدر ایشان 

از علمای مبارز مشهد بودند- و ثانیاً به خاطر خودتان.
 شما می دانید مشهد یکی از کانون های مبارزه علیه نظام پهلوی 
در دورۀ رضاخان و محمدرضاشاه بود و آیت اهلل واعظ طبسی از 
دوران جوانی وارد صحنه شدند و علیه ظلم و ستم مبارزه کردند 
و در طول دوران حیات خود همیشه با انقالب و انقالبیون بودند 
و در این راه مبارزه کردند. حقیقتاً ایشان سهم خوبی را در دوران 
مبارزه از اول تا پیروزی انقالب و بعد از پیروزی انقالب داشتند؛ 
به همین جهت امام خمینی )ره( در همان ســال 57 حکمی 
برای آیت اهلل واعظ طبسی صادر و ایشان را به عنوان سرپرست 
آستان قدس رضوی منصوب و بعد از دو سال این حکم تبدیل 
به تولیت آســتان قدس رضوی می شود. سؤال های بعدی شما 
شاید به خدمات مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی در آستان قدس 
اختصــاص پیدا کند که در آنجا به خدمات و نوع مدیریتی که 

ایشان در این مکان مقدس انجام دادند اشاره می کنیم.

  قبل از پرداختن به مدیریت آیت اهلل واعظ طبسی 

گفت وگو با محمد هاشمی رفسنجانی

در زندگی شخصی اهل اسراف و 
تشریفات نبود

مهدی حسینی

خبرنگار
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در آستان قدس اگر موافق هستید نسبت به خدماتی که 
ایشان در حوزۀ علمیۀ مشهد هم انجام دادند توضیح دهید.

حوزۀ علمیه مشهد آن طوری که در مدارک و اسناد موجود است 
به عنوان سومین حوزۀ علمیه در ایران مطرح شده و این تالش 
زیاد و مدیریت بســیار خوبی می خواهد و به دلیل شخصیتی 
که آیت اهلل واعظ طبســی، علما و طالب داشتند و با مدیریتی 
که ایشان )مرحوم واعظ( اعمال کردند، توانستند حوزۀ علمیه 
مشــهد را در جایگاه و مقام سوم قرار دهند و بعد هم در کنار 
حوزه، ایشان مدرسه ای تشکیل دادند که در آنجا هم تحصیالت 
دانشگاهی و هم تحصیالت حوزوی انجام می شد، در حقیقت 
مثل حوزه و دانشــگاه بودند؛ طالبی که از آنجا فارغ التحصیل 
می شدند هم به علوم قدیم و علوم حوزوی و هم به علوم جدید 
مجهز می شــدند و این یک کار ابتکاری بود که از حوزۀ علمیه 
مشــهد شروع شــد و بعد از آن جاهای دیگر هم تشکیل شد. 
در زمان ایشــان در مشهد، دانشگاه رضوی هم شکل گرفت و 

ازاین جهت بسیار مؤثر بودند.

  به خدمات مرحوم واعظ طبسی در آستان قدس 
اشاره کنید. به نظر شــما شاخص های مدیریتی 

ایشان چه بود؟
 وقتی به مشــهد می رفتیــم، می دیدیم کــه در اطراف حرم 
ثامن الحجج تکاپوی کافی برای زوار نبود، چون تعداد زواری که 
می آمدند زیاد بود و ظرفیت ها هم کافی نبود؛ بنابراین آیت اهلل 
واعظ طبســی توسعة مسیر دادند و آن طور که در اسناد دیدم 
توسعة چشمگیری پیدا کرده است؛ قبالً در حد 12 هکتار بود 
و در زمان حیات ایشــان )اواخر عمرشــان( توسعه پیدا کرد و 
رواق های مختلف ساخته شد و همچنین صحن ها توسعه پیدا 
کرد، به طوری که هم اکنون حرم مطهر گنجایش زوار را دارد و 
برای زوار تسهیالت خوبی هم فراهم شده و می توانند به راحتی به 

زیارت بپردازند که این هم در نوع خود یک گام بی نظیری است، 
حتی کم نظیر نمی گویم کامالً بی نظیر است؛ چون از ابتدایی که 
حرم ثامن الحجج در خراسان رضوی و در مشهد احداث شد به 
یک عدد خاصی رسیده بودند که 12-10 هکتار بود، اما بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی و در زمان تولیت مرحوم آیت اهلل واعظ 
طبســی به 9 برابر وضع موجود تبدیل شد و این نشان دهندۀ 
تالش زیاد، هزینه و مدیریتی است که ایشان در آستان قدس 

رضوی انجام و امکانات زیادی برای زوار فراهم کردند.

  آقای هاشمی شما به تبیین خدمات و تالش های 
مرحوم واعظ طبســی در حوزۀ علمیۀ مشهد و 
آستان قدس پرداختید، حال این سؤال مطرح می شود که 
تولیت ایشــان برای آســتان قدس با چه دستاوردهای 

اقتصادی همراه بود؟
حرم امام رضا )علیه السالم( دارای موقوفات بسیار زیادی است، 
در سراسر کشور و در جاهای مختلف موقوفه دارند و مردم ارادت 
داشتند و دارند؛ اما در گذشته، موقوفات ظاهراً صرف توسعه و 
گسترش حرم نمی شد و از آن استفادۀ بهینه نمی شد و یا دست 
کسانی بود که تشرع کافی نداشتند و از آن سوءاستفاده می شد 
و یا صرف کارهای دیگری می شد. در زمان آیت اهلل واعظ طبسی 
این امور ســامان دهی شد و موقوفات در مسیر خود هزینه و به 
کار گرفته شد؛ بنابراین پیرامون حضرت امام رضا )علیه السالم( 
و با اســتفاده از موقوفات، مراکز خدماتی زیادی تشکیل شد، 
مثل بیمارســتان رضوی و... امکاناتی که برای پذیرایی از زوار 

وجود دارد.
در حقیقت کاری که ایشان کردند، آمدند این موقوفات را تبدیل 
به یک هلدینگ کردند. در بعضی از منابعی که منتشــر شده 
و در کتــاب وجود دارد، آمده: هلدینگ موقوفات مشــهد اآلن 
جایگاه ســوم را دارد و بسیار هلدینگ معتبر و بزرگی است و 
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مدیریت و سازمان دهی شده و از سوءاستفاده نیز جلوگیری شده 
است. به هرحال، مردم بسیار به حضرت امام رضا )علیه السالم( 
عالقه مند هستند و نتیجة این عالقه مندی موقوفات متعددی 
است که در بستر زمان در سال های گذشته انجام شده و در این 
زمان سازمان دهی شده و درآمدهای آن صرف توسعة حرم و یا 
زمینه هایی که مورد نظر واقف بوده، در آمده و در همان زمینه 
مصرف شده است؛ و این خود نشانه ای از مدیریت بسیار خوب 
مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی اســت که اسمش را می گذاریم 
»مدیریت اســالمی«؛ چون وقتی یک روحانی مثل ایشان در 
رأس کار اقتصادی، اجتماعی، سیاســی، مردمی قرار می گیرند 
و می توانند از ابعاد گوناگون هم نظارت قوی در مسائل و تأمین 
منابع داشته باشند تا به  جای خود هزینه شود، این موارد خود 
حاکی از مدیریت است؛ بنابراین معتقدم با توجه به ویژگی های 
شــخصی مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی می توانیم مدیریت او را 

به عنوان یک مدیریت اسالمی نام ببریم.

  با توجه به خدمات مرحوم واعظ طبسی، چرا ایشان 
در زمان حیات خود به اشرافیگری متهم می شدند؟

در خصوص پرسشــی که مطرح کردید دو مطلب وجود دارد؛ 
اوالً باید به زندگی شــخصی و خصوصــی نگاه کرد و ثانیاً باید 
جایگاه حقوقی افراد در نظر گرفته شــود. در جایگاه حقوقی، 
ایشان تولیت آستان قدس بودند و امکانات خوبی پیرامون حرم 
مطهر امام رضا وجود داشته و به وجود آمده و ایشان در آن محل 
و در دفتر کارشان حضور داشتند و به اصطالح آنچه در آنجا بود 
متعلق به شخص مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی نبود، بلکه متعلق 
به امام رضا )علیه الســالم( بود و اگر فرض کنید تاالر آینه بود، 
فرشی وجود داشت، این ها وسایل شخصی و امکانات شخصی 
نبود. آیت اهلل واعظ طبسی به عنوان تولیت در آنجا مشغول بودند 
و مالقات داشــتند و مسائل گوناگون را می دیدند؛ اما در همان 
مکان بنده بارها شاهد نحوۀ پذیرایی سادۀ ایشان از میهمانانشان 
بودم؛ مثالً معموالً از یک نوع یا دو نوع غذا که یک ســوپ هم 
کنار آن می گذاشــتند استفاده می شد، آن گونه نبود که خیلی 

اسراف کنند یا تشریفاتی برگزار کنند. دربارۀ آن جایگاه و دفتری 
که ایشان داشتند، بعضی می گفتند باید از 150 متر بگذرید تا 
به ایشان برسید، درصورتی که این جایگاه متعلق به حرم است و 
برای خود آیت اهلل واعظ طبسی هم نبود. باالخره ایشان متولی 

بودند و آنجا حضور و دیدارهایشان را برگزار می کردند.
 اما وقتی که وارد زندگی شــخصی ایشان می شدید، با منزل 
شخصی ایشــان که بسیار ســاده بود روبه رو می شدید. منزل 
آیت اهلل واعظ طبســی کنار حســینیه ای بود و جالب آنکه از 
محله های عیان نشین مشهد هم نبود، تقریباً محلة قشر متوسط 
و یا فقیر بود و ایشان در آن محل ساکن بودند و حقیقتاً زندگی 
بسیار ســاده ای داشتند. حتی من در زندگی ایشان دیده بودم 
همان حقوق یا سهمی که ایشان از موقوفات داشتند استفاده 
و حتی مابقی آن را صرف اقداماتی می کردند که بعداً به عنوان 
یک موقوفه ای از ایشــان باقی بماند؛ بنابراین همة حقوق خود 
را مصرف نمی کردند، از مصرف زندگی برمی داشــتند و مازاد 
آن را برای امام رضا )علیه الســالم( هزینه می کردند. به همین 
جهت، زندگی ایشــان را می توان از منظر اول به امکاناتی که از 
جایگاه تولیت آستان قدس متعلق به امام رضا )علیه السالم( و در 
اختیار ایشان بود اختصاص داد و در همین نگاه باید گفت ایشان 
حقیقتاً در مصرف هزینه ها رعایت می کردند و آن طور نبود که 
تشریفاتی عمل و یا اسراف کنند، بسیار رعایت می کردند، این 
یک وجهه است؛ اما بخش دوم، زندگی شخصی ایشان بود که 
وقتی در خانه شان می رفتیم، می دیدیم وضع ساده ای داشتند 
و از حد متوســط مردم مشهد هم پایین تر بود )من از نزدیک 

دیده بودم(.

  با توصیفی که جنابعالی از ســاده زیستی مرحوم 
آیت اهلل واعظ طبسی بیان کردید، چرا ایشان در 

مظان تخریب ها و اتهامات قرار داشتند؟
باالخره یک ســری می خواســتند امکانات متعلق به امام رضا 
)علیه السالم( را به ایشــان نسبت دهند و بدین وسیله آیت اهلل 
واعظ را تخریب کنند؛ ولی ایشان آن قدر متدین و وارسته بودند 

مردم بسیار به 

حرضت امام رضا 

)علیه السالم( عالقه مند 

هستند و نتیجۀ این 

عالقه مندی موقوفات 

متعددی است که 

در بسرت زمان در 

سال های گذشته انجام 

شده و در این زمان 

سازمان دهی شده و 

درآمدهای آن رصف 

توسعۀ حرم و یا 

زمینه هایی که مورد 

نظر واقف بوده، 

در آمده و در هامن 

زمینه مرصف شده و 

این خود نشانه ای از 

مدیریت بسیار خوب 

مرحوم آیت الله واعظ 

طبسی است.
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و پاســخ این موارد را کم می دادند و با این مســائل برخوردی 
نمی کردند. چون ایشان یکی از شخصیت هایی بودند که در نظام 
جمهوری اسالمی جایگاه ویژه ای داشتند و مورد اعتماد امام و 
رهبر انقالب هم بودند، دشمن روی این قضیه هدفمند حرکت 
می کرد و حرکت می کند. وقتی قصدشان تخریب انقالب، نظام، 
تشیع و مکتب اهل بیت باشد، چیزی که ببینند از آن سوژه برای 
تخریب درست می کنند، درحالی که به شخص ایشان ارتباطی 

نداشت.
 حرم امام رضا )علیه السالم( مجلل و دارای لوستر، فرش، صحن، 
رواق و ... اســت. آنجا مجلل درست شده و فرش های دستباف 
برای زوار استفاده می کنند، از مصالحی در شأن امام رضا استفاده 
می کنند و در بعضی جاهای دیگر همین طور اســت؛ اما وقتی 
دشــمن می خواهد تخریب و حمله کند، یک جایی را دســت 
می گذارد که از نظر ظاهر ممکن است چهارتا جوان ناآگاه این 
را ببینند و بگویند با خود چه کرده، درصورتی که امکاناتی که 
در حرم مطهر وجود دارد مربوط به امام رضا )علیه السالم( است 

مربوط به تولیت آنجا نیست.
آیت اهلل واعظ طبســی هم از نظر علمی و حوزوی شــخصیت 
باالیی داشــت و هم اینکه یک شخصیت مبارز بود، شخصیتی 
بود که مورد عنایت امام بود و امام ایشــان را قبول داشــتند و 
پس از امام هم مورد نظر مقام معظم رهبری بودند، ضمن اینکه 
مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی ازهرجهت خاری در چشم دشمنان 
بودند؛ بنابراین برای تخریب نظام فکری و تشــییع و اهل بیت 

ایشان را هدف قرار می دادند.
ایشان از نظر اخالقی واقعاً آدم متخلق به اخالق اسالمی و بسیار 
مــؤدب بود، رفتارش با مردم و دوســتان خوب بود، به طوری 
برخورد می کردند که آدم تصور می کرد آیت اهلل واعظ طبســی 
اصالً هیچ خصلت بدی ندارد، وقتی می نشســتی با او صحبت 
می کردی واقعاً به انسان آرامش می داد. در دین ما اخالق جایگاه 
بســیار باالیی دارد تا آنجا که حضرت رسول )صلی اهلل علیه و 
آله( می فرمایند بعثت حضرت رسول برای تکامل اخالق است. 
من سالیان طوالنی )از اوایل پیروزی انقالب تا اواخر عمرشان( 
با ایشــان بودم. در شرایط گوناگون چه مسئولیت داشتیم چه 
نداشتیم همیشه با ایشــان ارتباط داشتیم. من حتی یک بار 
ندیدم در جمع هایی که بودیم ایشــان غضب و خشــم کند، 
همیشه با آرامش بود و بسیار هم کم سخن می گفت. مصداق 
این بودند »کم گــوی و گزیده گوی«، واقعاً آدم پرحرفی نبود 
که بخواهد در آن مجلس فضل خود را نشــان دهد، اگر سؤالی 
می شــد جواب می دادند. ویژگی های شــخصی ایشان انصافاً 
ویژگی های باالیی بود و بسیار عاشق اهل بیت بود و قلب رئوفی 
داشتند. نســبت به اهل بیت خیلی زود در مجالس عزاداری یا 
مجلس ذکر اهل بیت تحت تأثیر زیاد قرار می گرفتند و حالت 

ایشان جمع را متأثر می کرد.

  شما ارتباط و تعامل خوبی با مرحوم آیت اهلل واعظ 
طبسی داشتید، آیا خاطره ای از ایشان دارید؟

من خاطرات زیادی از ایشــان دارم، ایشان را چند بار در سال 
می دیدیــم. آیت اهلل واعظ طبســی »عضو مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام« بودنــد؛ ازاین رو، دو هفته یک بار تشــریف 
می آوردند و خیلی منظم هم بودند. ما هم ســالی 3-2 بار به 
مشهد برای زیارت مشرف می شدیم و حتماً ایشان را می دیدیم. 

به بیان خاطره ای که خیلی در من اثر گذاشت و تأثیر داشت، 
می پردازم.

من هروقت به مشــهد سفر می کردم به دیدن ایشان می رفتم، 
معموالً هم با خانواده می رفتیــم. در یکی از این دیدارها که با 
خانواده رفته بودیم نوۀ من هم که 4-3 سالش بود حضور داشت. 
از آنجا که ما در مراســم عزاداری زیاد شرکت می کنیم نوۀ من 
از کودکی با فرهنگ عاشورایی و فرهنگ اهل بیت عادت کرده 
بود؛ بنابراین یک ســری شعر و مرثیه حفظ بود. وقتی خدمت 
آیت اهلل واعظ طبسی رفتیم، نوه ام همراهم بود، معرفی اش کردم 
و آیت اهلل واعظ طبســی اسمش را سؤال کرد. اسمش را گفت. 
سنش را سؤال کرد و او جواب داد. بعد من گفتم ایشان )نوۀ من( 
نوحه سرایی هم بلد است. نوه ام راجع به امام رضا )علیه السالم( 
متنی خواند که او را به جوادش قسم می داد که شفیع ما شود. 
دیدم وقتی نوه ام شــعر می خواند، آیت اهلل واعظ طبسی خیلی 
اشک می ریزد و این برای من خیلی آموزنده بود که یک روحانی 
با این جایگاه و با این وضع از مرثیه ای که توســط یک کودک 
سه، چهارساله خوانده می شود گریه می کند؛ و کلی نوۀ من را 

تشویق کرد.
یا مثالً وقتی که حرم می رفتیم )معموالً سعی می کردیم شب های 
جمعه حرم باشیم( طبیعی بود که ایشان به عنوان تولیت امکانات 
و جایگاهی داشتند، اما آمده بودند یک گوشه ای از حرم و مثل 
زوار عادی به دیوار تکیه داده بودند، زیارت می کردند و اشــک 

می ریختند و هیچ محافظی هم نبود.
 آیت اهلل واعظ طبسی خصلت های خیلی زیادی داشت، اخالق 
خوبی داشت و این نشان دهندۀ اعتقاد ایشان به اهل بیت و خدا 
بود. حقیقتاً رفتار ایشان اخالقی و خیلی خوب بود. شب جمعه 
حرم امام رضا )علیه السالم( بسیار شلوغ است، همه زوار هستند 
امثال ما که حرم می رفتیم. چهارتا مخالف و موافق سیاســی 
حرف می زدند، بعضی بد می گفتند و بعضی خوب می گفتند، 
می خواستند بحث کنند، ازاین قبیل برخوردها در حرم بود؛ ولی 
ایشــان با آن جایگاه و مزیت تک  و تنها می آمد و کنار دیوار با 
فاصله از ضریح می ایستاد، تکیه به دیوار می دادند و زیارتشان را 
می کردند و می رفتند. این ها مسائلی است که ما واقعاً کمتر در 
افراد می بینیم. مسئوالن اگر مسئولیتی داشته باشند هر جا که 
می خواهند بروند محافظ دارند، ولی ایشان خیلی مردمی رفتار 

می کردند. خدا رحمتشان کند.
به اعتقاد بنده، آیت اهلل واعظ طبســی را می توان به عنوان یک 
الگو برای جامعة اسالمی و جوانان معرفی کرد، الگویی که هم 
برگرفتــه از علم و دانش بود و هــم از جایگاه مدیریتی باالیی 
برخــوردار بود، نه یکی دو روز، بلکــه به صورت طوالنی در این 
سمت حضور داشتند؛ اما وقتی به زندگی او نگاه می کنیم از روز 

اول مسئولیت تا روز آخر هیچ تفاوتی نکرد.
 دنیا آیت اهلل واعظ طبســی را نگرفت که مثالً بخواهد به گونة 
دیگری رفتار کند. بعضاً می دیدم که نسبت به دوستانشان مروت 
و نسبت به دشمنانشان مدارا داشتند. حقیقتاً ما یک سرمایه ای 
را از دست دادیم. وجود چنین کسانی در نظام جمهوری اسالمی 
باعث خیر و برکت اســت. ان شاءاهلل خداوند ایشان را رحمت و 
درجاتشان را عالی کند و به ما و جوانان توفیق دهد که بتوانیم 
راه ایشان را ادامه دهیم. باز به این نکته تأکید می کنم، آیت اهلل 
واعظ طبسی تا وقتی در مسند کار قرار گرفتند اصالً خودشان را 

نباختند، تکبری نداشتند و متواضع و متدین بودند.

وقتی که وارد زندگی 

شخصی ایشان 

می شدید، با منزل 

شخصی شان که بسیار 

ساده بود روبه رو 

می شدید. منزل آیت الله 

واعظ طبسی کنار 

حسینیه ای بود و جالب 

آنکه از محله های 

عیان نشین مشهد هم 

نبود تقریبًا محلۀ قرش 

متوسط و یا فقیر بود 

و ایشان در آن محل 

ساکن بودند و حقیقتًا 

زندگی بسیار ساده ای 

داشتند.
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گفت وگو با محمدرضا عارف

مقام معظم رهبری را 
ولی امر می دانست
تدبیر و سعۀصدر مهم ترین ویژگی آیت اهلل طبسی بود

محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در دولت هشتم که پیش از آن هم در 

پست های اجرایی قرار داشت، هم اکنون رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی 

است. وی خاطراتی از دیدارهایش با آیت الله طبسی قبل و بعد از دوران مسئولیتش دارد 

و ایشان را فردی فراجناحی معرفی می کند. منت کامل این مصاحبه به رشح زیر است:

از سوی دیگر سامان دهی فیزیکی اطراف حرم مطرح بود که حرم با 
چالش ها و مشکالت جدی روبه رو بود. همه قبول داشتند که به عنوان 
یک ضرورت فضای اطراف و حرم مطهر هشــتمین امام معصوم باید 
سامان دهی شود، زیرا حرم امام رضا )علیه السالم( را با اماکن مقدس 
دیگر مقایسه می کردند. افرادی که به اماکن مقدس به خصوص مکه 
و مدینه سفر می کردند، توسعة فیزیکی این اماکن را با حرم امام رضا 

)علیه السالم( مقایسه می کردند.

  با توجه به اینکه در جریان مدیریت ایشــان بر آستان 
بودید، توجه ایشــان به محرومیت و محرومیت زدایی 

به ویژه در استان خراسان چگونه بود؟
من گزارش دقیقی ندارم، به طورکلی فکر می کنم جزو برنامه هایشان 
بود. آستان در زمان مدیریت ایشان دنبال نگاه اقتصادی ِصرف نبود، 
بلکه اولویت آستان گسترش تولید و اشتغال زایی برای اقشار آسیب پذیر 

بود که می توان آن را در راستای محرومیت زدایی تفسیر کرد.
 سهم آســتان قدس در محصوالت کشاورزی و در مهار قیمت ها در 
استان سهم بی بدیلی بود. می دانید که آستان در محصوالت کشاورزی 
بــا افزایش بهره وری عموماً حرف اول را می زد یا الگو بود؛ مثالً زمانی 
که به صورت جدی بحث خودکفایی گندم را دنبال می کردیم، آستان 
قدس جزو نهادهای پیشتازی بود که تولید گندم در هکتار را بسیار 
خوب افزایــش داد، فکر کنم از 800 کیلو بــه 1500-1400 کیلو 

  با توجه به اینکه آیت اهلل واعظ سال ها بر آستان قدس 
مدیریت داشتند و آنجا را از نظر فیزیکی بسیار گسترش 
داده و کارهای زیادی انجام دادند، ویژگی های مدیریتی ایشان بر 

آستان چگونه بود؟
آقای طبســی چهرۀ شــاخص و شناخته شــده ای بودند. ایشان در 
مبارزات قبل از انقالب به عنوان یکی از روحانیون همراه امام و پایبند 
نهضت نقش داشتند، بعد از انقالب هم که شناخته شده تر بوده و در 

صحنه های مختلف حضور داشتند.
 به نظر من در کنار ویژگی های عام رهبران نهضت می توان سعةصدر 
و تدبیری که مرحوم آیت اهلل طبسی در امور داشت را به عنوان ویژگی 
برجستة  ایشان مطرح کرد که در زمانی که تولیت آستان را پذیرفتند 
این ویژگی خودش را نشــان داد. شاید مهم ترین کاری که ایشان در 
دستور کار خود قرار داد، سامان دهی آستان قدس رضوی بود که من 

در این بخش سامان دهی فرهنگی را در اولویت می گذارم.
 در کنار ســامان دهی فرهنگی به خصوص با توجه به منابعی که در 
اختیار آســتان بود، ســامان دهی موقوفات در جهت امور فرهنگی و 

تولیدی قابل ذکر است.

  آیا نگاه اقتصادی بر فعالیت های آستان وجود داشت؟
به نظر من نگاه صرفاً اقتصادی وجود نداشت، اقدامات آستان 
در زمینة اقتصادی در راستای تقویت تولید داخلی و اشتغال زایی بود.
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افزایش داد. ایشان در این زمینه ها نگاه علمی داشتند.
در بازدید ســه، چهارساعته که از یک مزرعة نمونة گاوداری و تولید 
شیر در مشهد داشــتم، انصافاً رعایت همة ویژگی ها، شرایط علمی 
و تخصصی بــرای افزایش بهره وری و کارایــی در این مزرعه حس 
می شد که بیانگر نگاه علمی ایشان حتی در ادارۀ بخش های تولیدی 

و کشاورزی بود.

  چه چالش هایی در مســیر توســعۀ حــرم امام رضا 
)علیه السالم( وجود داشت؟

آیت اهلل طبســی انصافاً تالش زیادی برای توسعة حرم رضوی انجام 
دادند. ایشــان با چالش های جدی روبــه رو بودند؛ طبیعتاً افرادی که 
منافعی داشتند با اجرای این طرح بزرگ با مسائل و مشکالتی روبه رو 
می شدند. ایشان با سعةصدر در مجموع مسائل را به خوبی مدیریت و 
سامان دهی کرد و سازمان دهی فیزیکی وضعیت قابل قبولی پیدا کرد. 

البته به نظر می رسد هنوز باید کار ادامه پیدا کند.

  شما توســعۀ فرهنگی را یکی از دستاوردهای دوران 
مدیریتی آقای طبسی بر آستان رضوی خواندید. دقیقًا 
آقای طبسی در راستای توســعۀ فرهنگی آستان رضوی چه 

اقداماتی انجام دادند؟
توســعة فرهنگی که مدنظر بنده بود فراتر از توسعة فیزیکی آستان 
بود. ایشــان در ســطح ملی اقدامات مهمی را برای توسعة فرهنگی 
انجام دادند. به هرحال آستان قدس در کشور موقوفات زیادی ازجمله 
کتابخانه های مختلفی دارد که ایشان با نگاه فرهنگی به خوبی موقوفات 

را با جهت گیری فرهنگی سامان دهی کردند.

  در دوران اصالحات که شــما معاون اول رئیس جمهور 
بودید نحوۀ تعامل آقای طبسی به عنوان تولیت آستان با 

مسئوالن دولت شما در استان چگونه بود؟
بعد از انقالب با ایشان ارتباط -البته نه خیلی نزدیک- داشتم، به ایشان 
ارادت داشتم و در سفر به مشهد سعی می کردم حتماً مالقاتی با ایشان 

داشته باشم.
 در 8 ســال دولت اصالحات ســعةصدر خوبی از ایشان دیدیم. نگاه 
ویژه ای که ایشان به جریانات سیاسی داشت، علی رغم اینکه ایشان را 
منسوب به جریانی می کردند، بنده شخصاً این موضوع را قبول نداشتم؛ 
بــه خصوص بعد از روی کار آمدن دولت اصالحات انصافاً نگاه ویژه و 
خوبی به خصوص به نمایندگان دولت در استان داشت. ایشان رابطة 
بسیار نزدیکی با استانداران ما داشت و در استان به عنوان یک مشاور 
عالــی برای دولت کار کرده و به دولت کمک می کردند. هماهنگی و 

همراهی خوبی در اجرای برنامه های دولت در استان داشتند.
در سفرهایم به مشهد عموماً با ایشان رایزنی ها و مشورت هایی داشتم، 
واقعاً رهنمودهای ایشــان کمک کار ما بود. هروقت با ایشان مشورت 
می کردم، نگاه عمیق و درازمدتی که حتی به مسائل سیاسی و عمومی 

کشور داشتند برایم بسیار مفید و ارزشمند بود.
در استان خراســان اگر دولت در جایی مشکلی داشت ایشان کمک 
می کردند برای حل مشــکل؛ دولت هم ســعی می کرد خواسته های 
آستان قدس را برآورده کند. آستان قدس طلب دیرینه ای از دولت در 
زمانی که در سازمان مدیریت بودم، داشت و سعی کردم به این مسئله 

رسیدگی کنم و میزان بدهی را شفاف و مشخص کنم.

  آیا این بدهی دولت به آستان پرداخت شد؟
ســال 80 این بدهی تا حدود زیادی پرداخت شد و آستان 

هم بسیار تشکر کرد.

  عملکرد ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه 
بود؟

 در مجمع تشــخیص مصلحت افتخار همکاری با ایشان را داشتیم. 
ایشان کم حرف بودند، اما مســائل را بسیار عمیق درک و اظهارنظر 
می کردند و در ایجاد فضای صمیمی که همیشه در مجمع حاکم بود، 

نقش کلیدی داشتند و چهرۀ مؤثر و برجسته ای بودند.

  آیا نگاه ایشان به انقالب طی سال های بعد تغییر کرد؟
قدر انقالب را می دانستند، چون از شروع نهضت در خدمت 
امام )ره( بودند. ایشان دارای دیدگاه عمیقی روی مسائل کالن کشور 
بودند که بیانگر دغدغه های ایشان روی ارزش ها و انقالب بود، طبیعتاً 
کســانی که از یاران امام )ره( بودند مهم ترین دغدغه شــان استقرار 
جمهوری اسالمی و حاکمیت ارزش هاست، مسائل نظام و ارزش ها در 
اولویتشان قرار داشت و همواره در این مسیر حرکت و تالش می کردند.

  قبل از انقالب شناختی از ایشان نداشتید؟
ایشان همشهری ما بودند، ریشة یزدی داشتند و در جوانی 
به همشهری هایمان تعصب داشتیم. عالقة خاصی به ایشان داشتم، 

ایشان دارای دیدگاه عمیقی روی مسائل کالن کشور بودند که بیانگر دغدغه های ایشان 

روی ارزش ها و انقالب بود. طبیعتًا کسانی که از یاران امام )ره( بودند مهم ترین 

دغدغه شان استقرار جمهوری اسالمی و حاکمیت ارزش هاست، مسائل نظام و ارزش ها 

در اولویتشان قرار داشت و همواره در این مسیر حرکت و تالش می کردند

اما قبل از انقالب ارتباط نزدیکی با ایشان نداشتم. ارتباط ما از طریق 
دانشجویان یزدی بود که از نزدیکان ایشان بودند.

  از ایشان در اوایل انقالب شناختی دارید؟
بعد از انقالب با ایشــان آشنا شدم. البته با آیت اهلل طبسی 
در اوایــل انقالب ارتباط کاری نداشــتم، پس از حضور در دولت و به 
خصوص در مجمع تشخیص، از سال 76 به بعد با ایشان ارتباط کاری 

پیدا کردم.

  در قبل از انقالب با کدام یک از علما و مبارزان انقالبی 
مشهدی رفاقت و همراهی داشتند؟

تقریباً همة روحانیون مبارز با مرحوم آقای صدوقی ارتباط داشتند و 
ما هم جزو جوان های نزدیک آیت اهلل صدوقی و به طور طبیعی با همة 

این طیف روحانیون و روحانیت مبارز در ارتباط بودیم.
مبارزات انقالبی ایشــان در مشــهد بود و جزو 5-4 نفری بودند که 
جوانان و دانشجویان یزدی مقیم مشهد با آن ها ارتباط داشتند. آیت اهلل 
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خامنه ای هم یکــی از پایگاه های 
اصلی دانشجویان در مشهد بودند. 
بیشتر ارتباط ما با آقای هاشمی نژاد 
بود و ایشــان را برای سخنرانی به 

یزد می بردیم.

به  توجه  با  دکتر    آقای 
عضو  ایشــان  اینکه 
مجمع بوده و شما هم در مجمع 
حضور داشتید، مواضع و اقدامات 
ایشان در مواقع حساس انقالب 
مانند دوران جنــگ و اتفاقات 
... را  کشور در زمان بنی صدر و 

چطور می دیدید؟
ایشــان جزو رهبران نهضت بودند 
و بــا چنین نگاهــی موضع گیری 
می کردند و در همة مقاطع بعد از 
انقالب از یاران نزدیک امام و مقام 

معظم رهبری بودند.

در  طبسی  مرحوم    آیا 
ی  ی هــا تصمیم گیر
حساســی که در مجمع مطرح 

می شد شرکت داشتند؟
بله. ایشان کم حرف بودند. نظرات 
ایشــان از یک طرف کارشناســی 
بود، از طرفی هم طبیعتاً با توجه به 
منافع درازمدت کشور موضع گیری 

می کردند.

ایشان  انقالبی    مواضع 
تشــخیص  مجمع  در 

مصلحت نظام چگونه بود؟
بسیار خوب بود. همیشه از ایشان 
موضــع منطقــی در چارچــوب 

ارزش ها می دیدم.

  رابطۀ ایشان قبل و بعد از انقالب با مقام معظم رهبری و 
امام خمینی چگونه بود؟

ایشــان در مشهد قبل از انقالب همیشه همراه و دوست مقام 
معظم رهبری بودند و جزو روحانیون پیشتاز در مشهد بودند. 
ما در تهــران درس می خواندیم و با انقالبیون در مشــهد از 
طریق دانشجویان ارتباط داشتیم. اصرار و تالش می کردیم با 
روحانیونی که نزدیک امام هســتند تعامل و همفکری داشته 
و کار کنیم. ما در تهران بودیم، دوســتانی در مشهد داشتیم. 
در هر شهرستانی تعدادی از بچه ها بودند، عده ای در شیراز و 
اصفهان بودند، با هم ارتباط داشتیم و طبیعتاً به روحانیونی که 
همراه امام بودند وصل می شدیم که آقای واعظ هم جزو این 
گروه بود. بعد از انقالب هم نگاه ایشــان به امام و اعتقادی که 
به امام داشتند مشخص است، بعد هم که همراه مقام معظم 

رهبری بودند.

  رابطۀ ایشان با مقام معظم رهبری چگونه بود؟
تا آنجایی که من اطالع دارم بهترین رابطه را با مقام معظم 
رهبری داشتند و نگاه ایشان به مقام معظم رهبری به عنوان ولی امر بود.

  مهم ترین وجوه شخصیتی آیت اهلل طبسی که موجب شد 
تولیت آستان به ایشان داده شود چه بود؟

ویژگی هایی که در یاران امام وجود داشــت و آن ها را مورد عنایت و 
اعتماد مردم قرار می داد، در ایشان هم وجود داشت.

نکته ای که می خواهم روی آن پافشاری و تأکید کنم، سعةصدر و تدبیر 
ایشان است در کنار ویژگی های دیگری که داشتند، واقعاً اهل تفاهم و 
صمیمیت بودند و دقت می کردند که این ویژگی بروز و ظهور پیدا کند.

با وزرای دورۀ اول دولت آقای خاتمی روابطی صمیمی داشــتند. در 
دور دوم روابط بسیار حسنه شــد. معموالً وزرایی که خدمت ایشان 
می رفتند، تعامل می کردند و واقعاً در مسائل خراسان کمک می کردند. 
آن زمان خراســان بسیار بزرگ بود، مسائل خاص خودش را داشت و 
ایشان بســیار همراهی می کردند که دولت بتواند در استان خراسان 

برنامه هایش را اجرایی کند.

  آقای دکتر شــما گفتید هر زمان برای زیارت به مشهد 
می رفتید با ایشان دیداری داشتید. خاطرۀ خاصی از این 

دیدارها دارید؟
اوالً ایشــان لطف خاصی به من داشت که نمی خواهم این حرف ها را 
بزنم، ولی فقط اشــاره می کنم که معموالً صحبت ها را با این جمله 
شــروع می کرد که اگر همة مسئولین اجرایی مثل تو فکر می کردند 
و نگاه فراجناحی داشــتند، کشور چه می شد. معموالً با هم در مورد 
ضرورت عملکرد فراجناحی مسئوالن کشور صحبت می کردیم. قبل 
از انتخابات مجلس شــورای اسالمی خدمتشان رسیدم، بر لزوم نگاه 
فراجناحی مســئوالن و توجه به ارزش های اسالمی تأکید داشتند. 
وجود برخی اختالف نظر را نفی نمی کنیم. با فرض رعایت منافع ملی 
و توجه به ارزش ها، اختالف نظر می تواند خوب باشد و این نکاتی بود 
که ایشان به آن بســیار توجه می کرد. من ایشان را یک فرد ارزشی 
به مفهوم واقعی می دانم. ایشــان را به مفهوم واقعی انقالبی، ارزشی و 
آرمانی می دانم و به نظر من هیچ زمانی از این ویژگی و خصلتشــان 

عدول نکردند.

  مواضع سیاسی ایشان در مواقع حساس چگونه بود؟
آیت اهلل طبســی همیشه مواضع شــفاف، روشن و اعتدالی 
داشــتند. در طول سال های انقالب که با ایشــان بودم این مواضع را 
حس می کردم و به نظر من اصرار داشتند این مواضع را داشته باشند.

  آیا مواضع ایشان نسبت به ابتدای انقالب تغییری کرده 
بود؟

انسان به طور طبیعی تغییر می کند، منتها تغییرات مثبت. به نظرم 
تغییرات ایشان بیانگر دغدغه مندتر شدن ایشان نسبت به ارزش ها، 
انقالب، اســتمرار انقالب و حاکمیت ارزش ها بود. در حدی نیستم 
بخواهم در مورد این بزرگ حرفی بزنم. چهرۀ شناخته شده ای بوده و 
هستند. خدمات ایشان به انقالب و آستان قدس حتماً ماندگار هست 
و ان شاءاهلل خداوند ایشان را با اولیای خودش محشور کند و دوستان 
ما در آستان قدس بتوانند مسیر ایشان را ادامه دهند و طبیعتاً اصالح 
کنند. می شود با کارهای بیشتری از آستان در جهت ارتقای فرهنگی 

کشور حتی در بحث های اقتصادی و تولیدی کمک گرفته شود.

ارصار و تالش 

می کردیم با 

روحانیونی که نزدیک 

امام هستند تعامل 

و همفکری داشته و 

کار کنیم. ما در تهران 

بودیم، دوستانی در 

مشهد داشتیم. در هر 

شهرستانی تعدادی از 

بچه ها بودند، عده ای 

در شیراز و اصفهان 

بودند، با هم ارتباط 

داشتیم؛ و طبیعتًا به 

روحانیونی که همراه 

امام بودند وصل 

می شدیم که آقای 

واعظ هم جزو این 

گروه بود
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  آقای علیخانی لطفاً برای ما بگویید آشنایی شما با 
مرحوم واعظ طبســی به چه زمانی بازمی گردد و 
بیشترین شناخت شما از این عالم مجاهد در چه حوزه ای 

است؟
در زمان کمیتة انقالب اسالمی که آقای سراج فرماندهی کمیته 
را داشت، گزارشی از کمیتة استان خراسان تحت مسئولیت آقای 
رضایی با سبقة یک دوره نمایندگی مجلس آمده بود؛ البته در 
ظاهر امر آقای رضایی مســئول کمیتة انقالب استان خراسان 
بودند و در واقع ایشان زیر نظر مرحوم واعظ طبسی مسئولیت 
داشتند. آن زمان من هم مسئولیت نظارت کمیته های انقالب 
را بر عهده داشتم؛ لذا مأموریت یافتم صحت گزارش ارسالی از 
کمیتة خراسان را بررسی کنم. بنده هم به سبب اینکه ارتباطم با 
آقای ناطق باال بود و می دانستم آقای ناطق نیز با مرحوم طبسی 
ارتباط دارند، ایشان را در جریان گذاشتم و آقای ناطق نیز مسئله 
را با آیت اهلل طبسی هماهنگ کردند. آقای ناطق به من گفتند 
که وقتی برای بررسی مسئله به خراسان می روید خدمت آیت اهلل 
طبسی بروید و خودتان را معرفی کنید؛ البته آقای ناطق تلفنی 
بنده را معرفی کرده بودند و در نهایت بنده در خراسان خدمت 
آقای طبسی رسیدم و آنجا ایشان را مالقات کردم و ابتدا مسئله 
را با مرحوم واعظ در میان گذاشتم. شناخت اولیة ما آنجا شروع 
شــد. ایشان در همان برخورد اول محبت و صفا و صمیمیتی از 
خودشان نشان دادند و همین باعث شد گهگاهی که به خراسان 

می رفتم خدمت ایشان هم برای عرض ارادت می رسیدم.
البته در زمان حضرت امام )ره( هم نمایندگانی در مجلس بودند 
با عنوان چپ که البته امروز همه عاقل شدند و بعدها به آیت اهلل 
طبسی ارادت پیدا کردند؛ درهرصورت آن زمان پشت سر ایشان 
بگومگوهایی بود، ولی امام، بیت و دفتر امام ازجمله حاج احمد آقا 

فاطمه علیشاه

خبرنگار

گفت وگو با قدرت اهلل علیخانی

مرحوم طبسی جزو اصولگرایان بود
مورد عنایت و حمایت امام بودند

قدرت الله علیخانی ازجمله مبارزین برجسته در دوران 

پیش از انقالب بوده  و در این راه متحمل زندان نیز 

شده است وی که در جرگۀ همراهان امام خمینی )ره( 

در زمان انقالب قرار می گیرد، مسئولیت های اجرایی 

متعددی ازجمله فرماندهی کمیتۀ انقالب اسالمی را در 

رزومۀ کاری خود دارد؛ در زمان همین مسئولیت بود 

که برای پیگیری یک گزارش از کمیتۀ استانی انقالب به 

خراسان سفر کرده و برای اولین بار با آیت الله واعظ 

طبسی که در آن زمان یکی از 3 ضلع طالیی انقالب در 

خراسان بود، آشنا می شود؛ دیداری که با هر بار ترشف 

آقای علیخانی به مشهد مقدس با تولیت سابق آستان 

قدس رضوی تازه می شد. از همین باب گفت وگویی با 

حجت االسالم علیخانی در حیطۀ شناخت وی از مرحوم 

واعظ طبسی داشته ایم که در ادامه می خوانید.

از ایشان حمایت می کرد و ما می دیدیم که عنایت ویژه ای روی 
مرحوم آیت اهلل طبسی بوده و قطعاً ارادت ما نسبت به ایشان بر 

این اساس بیشتر شده بود.
گهگاهی هم ایشــان تهران می آمدند و ما در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به ایشان اظهار ارادت می کردیم و این ارتباط ما 
را بیشــتر کرده بود. چند سالی هم درسفرهای مرحوم آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی به خراسان در معیت ایشان با آیت اهلل طبسی 
دیدار می کردیم؛ تا ســفر سال گذشته که به مشهد رفتیم، سر 
ناهار از ایشــان درخواســت کردم که یک پــرده ای یا هر چیز 
متبرکی از امام رضا )علیه السالم( را به بنده هدیه کنند. ایشان 
هم بالفاصله به یکی از خدام دســتور این کار را دادند، هرچند 
آن هدیه تحت شرایطی به بنده نرسید، اما ارادت بنده به ایشان 
در این برخورد زیبا و محترمانه بیشتر شد. درهرصورت ما به جز 

خاطرۀ خوب از ایشان یاد نداریم.

  تعریف شما از جایگاه انقالبی ایشان چگونه است؟
ایشان نقش مؤثری در پیروزی انقالب داشتند و یکی از 
استوانه های اصلی انقالب بودند. بعد از آن هم خدمات بسیاری در 
این انقالب داشتند و همواره پشت سر امام )ره( و نمایندۀ ایشان 
در خراســان بودند. باوجود حرف های بسیاری که پشت ایشان 
بود، امام هیچ گاه تحت تأثیر قرار نگرفتند و ایشان همواره مورد 

احترام، توجه ویژه و اعتماد خاص امام )ره( بودند.

  فرمودید امام نســبت به مرحوم طبسی اعتماد 
خاصی داشتند. بفرمایید کدام ویژگی شخصیتی 
ایشان سبب شــد که امام نسبت به آیت اهلل واعظ طبسی 

چنین اعتماد و احترامی داشته باشند؟
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امام طبعاً نســبت به آن هایی که در انقالب نقش داشتند و بعد 
از انقالب هم با صداقت پشت سر انقالب بودند، اعتماد داشته و 
آن ها را محترم می داشــتند. به خاطر دارم در زندان اوین بودیم 
به همراه عسگراوالدی، شهید عراقی، حاج ابوالفضل حیدری و 
... جمعی از این شــخصیت ها را از زندان خراســان به بندی در 
زندان اوین آوردند که بیشــتر شــخصیت ها من جمله آیت اهلل 
منتظری، آیت اهلل مهدوی، هاشمی و گرامی هم آنجا بودند. آقای 
عســگراوالدی خاطرات زندان خراسان را تعریف می کردند و از 
آیت اهلل طبسی هم یاد می کردند. بله آیت اهلل طبسی هم سابقة 
مبارزاتی و گرفتاری های پیش از انقالب توسط ساواک را داشتند.

امــا آنچه بیش از همه مورد توجه خاص امام )ره( بود صداقت 
و اخــالص افــراد بود که بــرای امام اهمیت خاصی داشــت. 
درهرصورت، ایشان جزو شخصیت های بزرگ انقالب در خراسان 
بودند. شخصیت زیاد بود ولی این هایی که خاص بودند آیت اهلل 
خامنه ای و آیت اهلل طبسی و شهید هاشمی نژاد بودند. امام توجه 
ویژه ای به این شــخصیت ها داشتند و از طرفی آیت اهلل طبسی 
انصافاً برای توسعة حرم حضرت امام رضا )علیه السالم( زحمات 
بسیاری کشــیدند. در هر استانی شخصیت های بزرگی بودند 
و ایشــان هم جزو شخصیت های بزرگ و مورد توجه و احترام 
خاص امام )ره( در خراسان بودند. وزنه های بسیاری در انقالب 
داشتیم که امروز جایشان خالی است. کتاب انقالب و تاریخ ایران 
را که ورق می زنیم به حوادث عجیب و غریب زیادی می رسیم.

  از منظر شما چه نقش مستقل و خاصی برای آیت اهلل 
ایران  انقالب اسالمی  واعظ طبســی در پیروزی 

می توان تعریف کرد؟
اوایــل انقالب که خط و خطوط خاصی در کشــور نبود، صفا و 
صمیمیت اش هم به همین بود که این جور مسائل در کار نبود 
مثل قبل از انقالب و اگر هم بود پررنگ نبود و آقای طبسی هم 
در جرگة تقسیم بندی جزو اصول گرایان بود ولی حالت مستقلی 
داشتند. سهم ایشان در پیروزی انقالب در همان مبارزات انقالبی 

در خراســان بود. در هر اســتانی در آن زمان از این روحانیون 
ریشــه دار زیاد بودند و در این استان هم آیت اهلل واعظ طبسی 
در کنار شهید هاشــمی نژاد و آیت اهلل خامنه ای نقش مثبت و 
خاصی داشتند. همان طور که در هر استانی شخصیت های خاص 
و بزرگی در انقالب نقش داشتند، در خراسان این 3 شخصیت 
نقش ویژه ای داشتند. ایشان هم دورۀ انقالبی آیت اهلل دستغیب و 

آیت اهلل خزعلی بودند.

  مرحوم واعظ بعد از انقالب همان طور که همراه امام 
بودند همراه مقام معظم رهبــری هم بودند. این 

مسئله را ممکن است با ذکر مصداق بیان کنید؟
ببینید همة آن هایی که در زمان انقالب پشت سر و حامی امام 
خمینی )ره( بودند، همچنان که در قید حیات باشند، پشت سر 
مقام معظم رهبری و حامی ایشان هستند؛ به عبارتی همة این 
افرادی که در استان های مختلف هستند با اذن ولی فقیه زمان 
ما منصوب شده اند. آیت اهلل طبسی هم دورۀ مبارزاتی مقام معظم 
رهبری و دوست ایشان بودند، طبیعتاً ارادت و حمایت خاصی به 

سبب شناخت ها از ایشان داشتند.

  جناب علیخانی آیت اهلل واعظ طبسی یک جاهایی 
به اشرافیگری متهم شدند! در این خصوص با توجه 

به شناخت شما از ایشان چه نظری دارید؟
چنین اتهاماتی کامالً دروغ و ناروا است. همة آن امکانات متعلق 
به حرم بوده اســت. دلیل هم این است با توجه به اینکه ایشان 

حقوقی از این طریق )تولیت آستان( دریافت نمی کردند.

  امتیاز ویژۀ شخصیتی مرحوم طبسی از دیدگاه شما 
چیست؟

 ایشــان با اعتقاد و مخلصانه به امام هشــتم خدمت کردند و 
هیچ گونه وابســتگی به تعلقات دنیوی نداشــتند و این یکی از 

امتیازات شخصیتی آیت اهلل واعظ طبسی بود.

محل اختفای مرا فقط او می دانست!

در سال 1340 که مدتی مخفی زندگی می کردم، تنها کسی که به محل اختفای من می آمد شهید هاشمی نژاد بود. ایشان گاهی 
صبح ها حدود ساعت 9 می آمد و ظهر با هم غذا می خوردیم. محل اختفای مرا فقط ایشان می دانست. جای خوبی برای مذاکره 
و بحث حول مسائل اجتماعی و علمی بود؛ اگرچه دوران اختفا برای یک انسان اهل کار و تالش و حرکت و سروصدا نمی تواند 
دوران خیلی خوبی باشد. آن زمان رهبر معظم انقالب برای مدتی در مشهد نبودند، اما در کنار شهید هاشمی نژاد به من خیلی 
خوش می گذشت و همیشه منتظر بودم که ساعت 9 و 9/5 صبح برسد و ایشان بیایند و با هم صحبت کنیم.

بنده در خالل 6-5 باری که زندان رفتم  2 بار با شــهید هاشــمی نژاد در یک زندان بودم؛ ازجمله زندان پادگان مشــهد. با 
وجودی که شرایط زندان شرایط سختی بود و در یک سلول یک ونیم متر در یک ونیم متر، تاریک و مرطوب محبوس بودیم، 
اما درعین حال چون ســلول ما در کنار ســلول شهید هاشمی نژاد بود و صدای هم را می شنیدیم و گاه در هواخوری یکدیگر 
را می دیدیم، به ما خیلی خوش می گذشت؛ به نحوی که وقتی از زندان آزاد شدم به خاطر جدایی از ایشان، درست حالت آن 
انسانی را داشتم که بیرون از زندان باشد و او را بگیرند و به زندان ببرند.

منبع: خبرگزاری فارس، 16 اسفند 1394)سوگند مشترك رهبر انقالب، آیت اهلل طبسی و شهید هاشمی نژاد(
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با توجه به ســالگرد ارتحال آیت اهلل واعظ طبسی »تولیت فقید 
آســتان قدس رضوی« باید پیرامون مبارزات و خدمات ایشان 
در زمان قبل و بعد از انقالب اسالمی به 6 اصل مهم اشاره کرد.

1

مبارزات آیت اهلل واعظ طبســی در زمان قبل و بعد از 
انقالب: 

آیت اهلل واعظ طبســی را باید بدون تردید برجسته ترین چهرۀ 
انقالبی پیشتاز انقالب اسالمی در خراسان دانست که همراه با 
شخصیت هایی همچون مقام معظم رهبری و شهید هاشمی نژاد 
در کنار امام خمینی )ره( با عزمی راسخ و خلل ناپذیر، مدیریت 
انقالب را در خطة شرق کشور و خراسان بزرگ بر عهده داشت و 
در این راه سختی ها، مرارت ها، شکنجه ها و سرزنش های ارتجاع 

را به جان خرید.

2

خدمات در حوزۀ مشهد: 
آیت اهلل واعظ طبســی دومین حوزۀ علمیه بزرگ کشــور را در 
شرایطی بر عهده داشت که همة سالیق و نحله های فکری حتی 
مخالفان مشی و روش انقالبی او در حوزه حضور داشتند و فعال 
بودند؛ اما با سعةصدر و آزادی بیان از تمامیت و استقالل حوزه 
حمایت مادی و معنوی می کرد و در جهت توســعه و فضاهای 
فیزیکی حوزه و شورای مدیریت و نظام مند کردن آن گام های 

ارزنده ای برداشت.

3

ویژگی های مدیریتی: 
مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی چهــره ای از مدیریت توانمند 
اســالمی را در جمهوری اســالمی ایران ترسیم کرد که در 
عین اقتدار از رأفت اســالمی و انعطاف پذیری برخوردار بود و 
توانســت در سال های پس از انقالب نمایندگی رهبری در 3 
استان خراسان و مدیریت حوزه های علمیه و مجموعه عظیم 
آســتان قدس رضوی که عالوه بر مجموعه اماکن متبرکه از 
15 دانشگاه و مؤسسة فرهنگی و همچنین حدود 80 مؤسسة 

اقتصادی و اجتماعی برخوردار بود را به شایســتگی مدیریت 
کند، به طوری که پس از ارتحال ایشــان، مقام معظم رهبری 
بــرای ادارۀ مجموعة تحت مدیریت ایشــان )آیت اهلل واعظ( 
انتصاب های متعددی داشــتند؛ بدین معنی که هرگز کسی 
قــادر به ادارۀ مجموعه های متعــدد و متنوع تحت مدیریت 

ایشان نیست.

4

خدمات در آستان قدس رضوی: 
آیت اهلل واعظ طبســی در جهت توسعه و ارتقای آستان قدس 
به عنوان نهاد پشــتیبانی کننده حوزه هــای فرهنگی گام های 
بلندی برداشــت و مؤسســات آســتان قدس به بیــش از 80 
مؤسســه و شرکت دست یافت، به طوری که در اکثر عرصه های 
اقتصادی اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و گردشگری 
سرمایه گذاری های گسترده و فرصت های شغلی فراوانی به وجود 

آورد.

5

والیت پذیری: 
آیت اهلل واعظ طبســی در عین توانمندی ها و اقتدار فوق العاده، 
والیت مدار صدیق و مطیع بود و همواره مواضع سیاسی خود را 
با دیدگاه های رهبر انقالب تنظیم می کرد و ذره ای از این مشی 
عدول نکرد و در مواردی نزدیک ترین دوستان خود را آزرده خاطر 

کرد که فتنة 88 ازجمله این موارد بود.

6

مظلومیت آیت اهلل طبسی: 
مرحوم آیت اهلل طبســی هرگز حاضر نبــود اقدامات و خدمات 
خود را به نمایش بگــذارد، حاضر نبود به هیچ کس امتیاز ویژه 
بدهــد، حاضر نبود از حقوق موقوفات به نفع شــخص یا گروه 
خاص اســتفاده شود؛ به همین دلیل برخی شخصیت برجستة 
او را تخریــب می کردنــد. با حضور به یادماندنــی مردم و مقام 
معظم رهبری در مراسم تشییع پیکر مطهر ایشان، پرده از این 

مظلومیت برداشته شد.

در عین اقتدار از رأفت اسالمی
و انعطاف پذیری برخوردار بود

جواد آرین منش
نمایندۀ سابق مردم مشهد در مجلس هفتم و هشتم
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گفت وگو با علی محمد بشارتی

چپی ها و زاویه داران با انقالب 
از اصلی ترین مخالفان آیت اهلل طبسی بودند

ساحل عباسی

خبرنگار

»در خدمت آیت الله واعظ طبسی بودم، یکی از 

رسان قوا تلفن زد و خواهش کرد اگر آستان قدس 

مهامن رسایی دارد برای سفر چندروزه در اختیار ایشان 

قرار دهد. مرحوم آیت الله طبسی به رصاحت پاسخ داد 

جا نداریم، طوری که بنده از این جواب به شدت تعجب 

کردم. به یاد دارم ایشان در برابر این گونه درخواست ها 

به شدت ایستادگی می کردند به نحوی که این درخواست ها 

دیگر از سوی مسئوالن نظام تکرار منی شد.« این ها 

بخشی از خاطره ای از امانت داری مرحوم آیت الله واعظ 

طبسی از زبان دکرت علی محمد بشارتی، ادیب، شاعر 

و وزیر کشور در دولت دوم مرحوم آیت الله هاشمی 

رفسنجانی است. دکرت علی محمد بشارتی در صبحی 

بارانی پذیرای ما شدند تا در دقایقی کوتاه خاطرات 

ده ها سال دوستی و رابطۀ خانوادگی و سیاسی با 

آیت الله واعظ طبسی را با ما درمیان بگذارد. شنیدن 

نام آیت الله واعظ طبسی و درخواست مصاحبه در 

خصوص شخصیت انقالبی و ایامنی ایشان با نهایت ادب 

و تواضع دکرت بشارتی مواجه شد. ایشان گفت هرگز 

منی توانم از کنار آنچه در سال های دورودراز گذشته از 

بزرگ مرد فقیه و عاملی چون آیت الله طبسی دیده ام به 

سادگی بگذرم و آن همه عظمت و جان فشانی و خدمت 

بی چون وچرا و بی چشمداشت به اسالم، میهن و امام 

رضا )علیه السالم( را در سینه ام نگه دارم و جوانان و 

رسمایه های این کشور را از آشنایی هرچه بیشرت با عامل 

فقید و فقیهی چون آیت الله طبسی بی بهره بگذارم. آنچه 

در ادامه می آید گفت وگویی است در راستای عرض ارادت 

به خدمات این عزیز سفرکرده از زبان دکرت علی محمد 

بشارتی.
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  اگر بخواهیم آیت اهلل واعظ طبســی را از زبان و 
دیدگاه شما بشناسیم، حضرتعالی ایشان را چگونه 

توصیف می کنید؟
گفتن دربارۀ آیت اهلل طبســی سهل ممتنع است؛ ازاین جهت 
سهل اســت که آیت اهلل واعظ طبسی به عنوان تولیت آستان 
قدس رضوی هرگز همانند برخی مسئوالن پشت درهای بسته، 
خــود را از مردم پنهان نکرد و تمامــی موانع دیدار مردمی و 
متقاضیان را برداشته بودند. ازآن جهت ممتنع است که ایشان 
در زمرۀ معدود مدیرانی قرار دارد که از شــخصیتی برجسته 
برخوردار بود و ویژگی های منحصربه فردی داشــتند. آیت اهلل 
طبسی از دیدگاه امام خمینی )ره( فردی دین دار و مجتهدی 
عالم بود. حضرت امام خمینــی )ره( در اولین احکام صادره، 
آیت اهلل واعظ طبســی را به عنوان تولیت آستان قدس رضوی 
منصوب نمودند. ازجمله مســائل دل نشــینی کــه در رابطه 
بین آیت اهلل واعظ طبســی و امام خمینی )ره( وجود داشت 
احساســات و جمالت زیبایی بود که از زبان حضرت امام در 
خصوص شخصیت و مدیریت بانشاط ایشان در آستان قدس 

شنیده می شد.
 آیت اهلل واعظ طبسی ازجمله شخصیت های نظام اسالمی بودند 
که در طول حیات مبارک خود به والیتمداری شهرت داشتند. 
بی تردید مهم ترین دالیل دشمنی برخی با آیت اهلل طبسی که 
از همان آغاز انقالب مشهود بود و تا پایان عمر ایشان مشاهده 
شــد تعصب فوق العادۀ وی به والیت فقیه بود. مشــهد شهر 
صدفکر و صدحزب با مدیریت انقالبی آیت اهلل طبسی ازجمله 
محفوظ ترین شــهرهای امانت دار انقالب اســالمی است که 
همچنان با اصالت از انقالب و والیت فقیه دفاع می کند؛ و یقیناً 
این مسئله مرهون تالش ها و خدمات ارزندۀ دینی و سیاسی 
این عزیز سفرکرده اســت. به یاد دارم فردی به نام احمدزاده 
)پدر دو چریک فدایی خلق( اوایل انقالب در دورۀ دولت موقت 
به عنوان اســتاندار مشهد انتخاب شده بود. ایشان آن زمان به 
آقای طبسی پیشنهاد می دهد بهتر است ملک آباد را به چند 
قطعة کوچک تقســیم کنید و آن را به کارگران بدهید. آقای 
طبسی هم با رد این درخواست گفته بودند مگر می توان اموال 
امام رضا )علیه السالم( را که در زمرۀ موقوفات آستان قدس به 
شمار می رود اهدا نمود؟ بی شک چپی ها و کسانی که به نوعی 
با انقالب زاویه داشتند از اصلی ترین مخالفین آیت اهلل طبسی 
به شمار می رفتند. حفظ اموال آستان قدس گناه نابخشودنی 

آیت اهلل طبسی از نظر بسیاری از مخالفین بود.

  با توجه به دوستی دیرینۀ آیت اهلل واعظ طبسی با 
مقام معظم رهبری می خواهیم از زبان حضرتعالی 
دورانی را به تماشا بنشینیم که آیت اهلل خامنه ای به رهبری 
انقالب اسالمی رسیدند. همکاری و همراهی آیت اهلل واعظ 
طبسی در این دوران بسیار مهم است و یقیناً در سرنوشت 
انقالب نیز تأثیرگذار بوده، لطفاً در این باره توضیح دهید؟

اعتقاد آیت اهلل طبســی به والیتمداری به قدری بود که ایشان 
در هــر فرصتی تالش می کرد تا با برهان و ادلة محکم طالب 
جوان را به موضوع والیت و پایبندی به والیت ترغیب و تشویق 
کند. پایبندی به والیت و بــودن در خط امام تا زمان رحلت 
بنیان گذار انقالب اسالمی در ایشــان به قوت خود باقی بود. 
انتخاب آیت اهلل خامنه ای به عنوان رهبر انقالب اســالمی عزم 

آیت اهلل طبسی را برای صیانت از جایگاه والیت فقیه و حفظ 
اصول ناب و ارزش های اصیل اســالمی-انقالبی راسخ تر نمود. 
بی شک خاطرات مبارزات انقالبی دوران پهلوی نشان می دهد 
3 تن از مهم ترین کسانی که در روند پیروزی انقالب اسالمی 
نقش برجسته ای داشتند آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل طبسی و 
شهید هاشــمی نژاد بودند. با توجه به دوستی دیرینة آیت اهلل 
طبســی با آیت اهلل خامنه ای، بعد از انتخاب آیت اهلل خامنه ای 
به عنوان رهبر انقالب اسالمی، والیت پذیری و اعتقاد به والیت 
مقام معظم رهبری در آیت اهلل طبسی عمیق تر، همه جانبه تر 
و جدی تر شــد. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری هرساله 
ســفرهای غیررســمی به مشــهد مقدس دارند و ایام نوروز 
به صورت رســمی در مشهد حاضر می شــوند؛ بنابراین مقام 
معظم رهبری از نزدیک در جریان فعالیت های آستان قدس 
قرار گرفته و می گیرند. هرســاله عید نوروز در پی سخنرانی 
مقام معظم رهبری در حرم مطهر، آیت اهلل طبسی به افتخار 
ورود ایشــان علما را به ضیافت شام ساده و مختصری دعوت 

می کردند.
 ازجمله موضوعاتی که دربارۀ ایشــان بســیار قابل تأمل بود 
سخنرانی های آیت اهلل طبسی دربارۀ مقام معظم رهبری بود؛ 
سخنانی که نشان از شدت والیتمداری ایشان داشت، در کنار 

تواضع و ادب چهره ای دوست داشتنی و قابل احترام از ایشان 
ساخته بود. بعد از سخنرانی عموماً مسئوالن، مقامات، علما و 
طالب در دفتر آیت اهلل طبســی حاضر می شدند و بعضاً اکثر 
آن ها حتی اینجانب دربارۀ مسائل اظهارنظر کرده یا توضیحاتی 
ارائه می دادند، درحالی که ادب و تواضع آیت اهلل طبسی به قدری 
بود کــه هرگز در محضر مقام معظم رهبــری به خود اجازۀ 

اظهارنظر نمی دادند.

  با توجه به دوســتی دیرینۀ شما با آیت اهلل واعظ 
طبسی، بارزترین ویژگی شخصیتی ایشان در چه 

صفاتی خالصه می شد؟
 بنده در طول دوران کاری و فعالیت های دولتی که داشــته ام 
افتخار آشــنایی و همراهی با بسیاری از بزرگان ازجمله علما 
و مقامات را داشــته ام، اما به جرئت می توانم بگویم در تمامی 
ســال های گذشــته، روحانی باتواضع و باادبی چونان آیت اهلل 
طبســی ندیدم. بی شــک ادب و تواضع دو بال عرفان است. 
آیت اهلل طبســی با توسل به بال تواضع که از ویژگی های انبیا 
و اولیا به شــمار می رود، توانستند راه عروج را بر روی خود باز 
کنند. یقیناً آیت اهلل طبسی نشان داد تواضع وجه افتراق وی با 
برخی از مدیرانی اســت که درهای اتاق خود را بر روی مردم 
و مراجعه کنندگان می بندند. مسئولینی که با رسیدن به اندک 

آیت الله واعظ طبسی ازجمله شخصیت های نظام اسالمی بودند که 

در طول حیات مبارک خود به والیتمداری شهرت داشتند. بی تردید 

مهم ترین دالیل دشمنی برخی با آیت الله طبسی که از هامن آغاز انقالب 

مشهود بود و تا پایان عمر ایشان مشاهده شد تعصب فوق العاده وی 

به والیت فقیه بود
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شهرت و جایگاهی به زیردستان اعتنا نمی کنند، از نظر آیت اهلل 
طبسی دور از مردم و جدای از این انقالب و نظام هستند که 
به فرمودۀ حضرت امام خمینــی )ره( متعلق به پابرهنگان و 
مستضعفان است. آیت اهلل طبسی همانند حضرت امام خمینی 
و مقام معظم رهبری به این جمله اعتقاد و یقین قلبی داشتند 
که جمهوری اســالمی برای پیوستگی هرچه بیشتر مردم و 
مسئولین ایجاد شد، نه اینکه مسئولین خود را تافتة جدا بافته 
و دور از مردم بدانند. آیت اهلل واعظ طبســی مصداق مدیری با 
رفتار اسالمی بود، رفتاری که نشان می داد بیش از اینکه پست 
و مقام دنیوی او را به خود مشغول کند، بلکه وی پست را برای 

خدمتگزاری به مردم و انقالب و اسالم به خدمت گرفته بود.

  نظر ایشان دربارۀ روحانیت چگونه بود؟
هرچند ممکن است این موضوع به مذاق برخی خوش 
نیاید، اما روحانیون از اصلی ترین گروه های پایه گذار انقالب به 
شمار می روند. با شکست همة احزاب، گروه ها و سازمان های 
مبارزاتی ضدپهلوی در ســال 54 روحانیــون در کنار مردم 
اصلی ترین گروهی بودند که توانستند بر روند پیروزی انقالب 
اسالمی تأثیر بگذارند. حضور روحانیون در شهرهای مختلف 
منجر به تقویت انســجام و یک پارچگی ملت در برابر طاغوت 
بود. هر شــهری با اتکا به راهبردهای روحانی برجسته ای در 
پیروزی انقالب مشارکت داشــت؛ مثالً مرحوم دستغیب در 
شــیراز محور مبارزات بود، مرحوم شهید طباطبایی، آیت اهلل 
صدوقی و در اصفهان آیــت اهلل خادمی در رأس مبارزات قرار 
داشتند؛ اما در مشهد آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل طبسی و شهید 
هاشمی نژاد در کنار هم دوشادوش یکدیگر بار سنگین مخالفت 
با نظام پهلوی را به دوش می کشیدند. همراهی و همکاری این 
3 بزرگوار مســئله ای واضح و مبرهن است که یادگارهای آن 
به عنوان سخنرانی های این بزرگواران در جماعات ضدپهلوی در 

دسترس همگان قرار دارد.

 بنابراین این 3 بزرگوار قبل از انقالب اصلی ترین چهره هایی به 
شمار می رفتند که در پیروزی انقالب اسالمی نقش برجسته ای 
داشتند. با پیروزی انقالب اسالمی، آیت اهلل خامنه ای به تهران 
عزیمت کرده و آقای هاشمی نژاد شهید شدند. آیت اهلل واعظ 
طبسی نیز به عنوان یک روحانی انقالبی و تالشگر در مشهد 
باقی ماندند تا عهده دار وظیفة سترگی شوند که حضرت امام 
خمینی )ره( بر عهدۀ ایشــان گذاشته بود؛ بنابراین مشهد در 
مســیر والیت، امنیت و امانت ماند. بی شــک ارتباط پیوستة 
آیت اهلل واعظ با علما، ائمة جمعه و اساتید حوزۀ علمیة مشهد 
به پیوستگی هرچه بیشتر و ثبات قدم در والیتمداری جامعة 
روحانیت مشهد مقدس منجر شــد. آیت اهلل طبسی اهمیت 
خاصی به قشــر روحانیت فهیم و انقالبی می داد و معتقد بود 
روحانی که لباس پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( را بر تن دارد 
باید در مسیر الهی و انقالبی گام بردارد؛ ازاین رو تالش داشتند 
تا همواره در ســخنرانی ها و مراسم آستان قدس از توانمندی 

روحانیت استفاده کنند.
 به یاد دارم رئیس ســازمان تبلیغات )آقای سلطانی( بنده را 
برای ســخنرانی 22 بهمن ســال 89 به آستان قدس دعوت 
کرده بودند. ایشان گفتند که آقای طبسی هنگامی که نام شما 
را برای ســخنرانی شنیدند خوشحال شدند و گفتند: هرچند 
انتخاب آقای بشــارتی خوب اســت، اما بهتر است من بعد از 
روحانیون برای سخنرانی دعوت به عمل آورید! ایشان به شدت 
نسبت به روحانیت تعصب داشتند و عالقه مند به درس و بحث 
در حوزۀ علمیه بودند. ایشان به بسیاری از روحانیون و طلبه ها 
شــهریه می دادند. آیت اهلل واعظ طبسی هرچند در سال های 
پایانی حیات مبارکشان با سختی و مشکالت جسمی مواجه 
بودند، اما هرگز از بازدیدهای سرزده و ارائة خدمات به آستان 
قدس غافل نشدند. شاید اصلی ترین دلیل موفقیت ایشان در 
طول دورۀ مبارک تولیتشان محبت و لبخندی بود که نسبت 
به کارمندان و به خصوص زوار امام هشتم علیه السالم داشتند. 

خاطرۀ استاندار خراسان از تواضع بی نظیر آیت اهلل

حسن غفوری فرد: از هفتم دی ماه سال 58 توفیق آشنایی و درك محضر عالم ربانی آیت اهلل واعظ طبسی را داشتم. آشنایی 
بنده با ایشان پس از قرار گرفتن در سمت استانداری خراسان صورت گرفت که توفیق بودن در محضر آیت اهلل طبسی منشأ 
خیرات و برکات زیادی در زمان استانداری اینجانب در خراسان شد. یکی از ماندگارترین خاطرات بنده با ایشان روز آغاز کار 
در استانداری خراسان است که آیت اهلل طبسی با وسعت قلبی که داشتند به بنده قول همه گونه مساعدت و همکاری دادند 
که این مسئله مایۀ پشت گرمی اینجانب در کار شد.
دکتر غفوری فرد با ذکر خاطره ای از آیت اهلل واعظ طبســی از تواضع بزرگ مردی می گوید که کمتر مدیری شــاید همانند وی 
باشد: به یاد دارم روزی به منشی دفتر گفتم با دفتر آیت اهلل واعظ طبسی تماس بگیرید تا بنده با ایشان مطالبی را در میان 
گذاشــته و مشورت نماییم. چند ساعتی گذشــت و آیت اهلل واعظ طبسی در نهایت سادگی خود وارد دفتر شدند. من که از 
دیدن ایشان تعجب کرده بودم، پرسیدم مسئله ای پیش آمده یا فرمایشی داشتید که تشریف آورده اید؟ حضرت آیت اهلل 
با گشــاده رویی جواب دادند که از دفتر خواســتند من خدمت استاندار برسم. بنده هیچ گاه آن تواضع، فروتنی و بی توجهی 
به عنوان و مقام دنیوی که از معظم له دیدم را فراموش نکردم و همیشه مدیون محبت و بزرگواری ایشان بودم.

منبع: قدس آنالین، 14 اسفند 1394
)کمتر مدیری به تواضع و فروتنی آیت اهلل طبسی دیده ام/ خدمات ایشان در توسعۀ حرم مطهر بی نظیر است(
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آقای طبســی محبت را در عمل، لبخند زیبــا و عاری از هر 
تصنعی با ارباب رجوع به نمایش گذاشــتند. شاید در آن زمان 
دیدار برخی از مسئولین مشهد به این سادگی ها شدنی نبود، اما 
ارباب رجوع به آسانی می توانست به دیدار ایشان بروند؛ چراکه 
در اتاقشان به روی همه باز بود. آیت اهلل طبسی مصداق روایت 
شریفه است که می فرماید: مردم را به عملتان به امر نیک و خیر 
دعوت کنید نه به کالمتان. ایشان هرگز اجازه نمی داد کسی 
ساعت ها پشت در اتاقش انتظار بکشد؛ چراکه دل وی لبریز از 

محبتی بود که خداوند متعال به امانت به ایشان سپرده بود.

  با توجه به اینکه مرحوم واعظ طبسی سال های 
زیادی عهده دار تولیت آستان قدس رضوی بودند، 
حضرتعالی مدیریت ایشان را چگونه ارزیابی می کنید و به 
نظر شما شــاخص ترین ویژگی های مدیریتی ایشان در 

کدامین رفتارها و تصمیمات نهفته است؟
 مرحوم آیت اهلل طبسی ازجمله معدود مدیران چندبعدی بودند 
که در مدیریت آســتان قدس رضوی بســیار موفق و سرآمد 
شدند. با مثالی چندبعدی بودن شخصیت و توانمندی ایشان را 
برایتان بازگو می کنم؛ مثالً وزیر کشور عهده دار 27 مسئولیت 
است، درحالی که آیت اهلل طبسی به عنوان تولیت آستان قدس 
رضوی عهده دار 80 مسئولیت بودند که ازجملة آن ها می توان 
به مســئولیت توسعة حرم، ســاختن صحن، رواق، هنرهای 
معماری و ... در آســتان قدس اشــاره کرد. شاید باورکردنی 
نباشد فردی عالم و روحانی که تنها در حوزۀ علمیه در درس 
و بحث حضور داشــته تا این حد بتواند انواع کاشــی را از هم 
تشخیص داده و با هنرهای مختلف ایرانی-اسالمی آشنا باشد. 
ایشان با یک نگاه می توانستند کاشی کاری های انجام شده در 
صحن های حرم مطهر را شناسایی کرده و ایراد آن را تشخیص 
دهند. بی تردید آیت اهلل واعظ طبسی ویژگی های قابل توجهی 
داشتند که توانستند در دوران تولیت خود آستان منور امام رضا 

علیه السالم را به یک میلیون مترمربع گسترش دهند.
 امروز آستان قدس با عظمت و ویژگی های خدماتی و زیارتی 
کــه در اختیار زائران قرار داده اســت، یادگار زحمات روحانی 
عالم و فداکاری اســت که عمر خود را در راه حفظ و گسترش 
فرهنگ رضوی اختصاص داد؛ مدیریتــی که توأم با بردباری 
و قاطعیت بود. ایشــان معتقد بودند با برخی باید با صالبت و 
استواری برخورد کرد و با برخی با مالطفت و مهربانی؛ یعنی قوۀ 
تشخیص ایشان در مواجهه با افراد و گروه ها ازجمله ویژگی های 
ایشــان بود که توان مدیریتی ایشان را در مواجهه با مشکالت 

و چالش ها به نحو چشمگیر و قابل توجهی افزایش داده بود.

  برخی بعد از فتنه 88 به آیت اهلل واعظ ایراد گرفتند 
که در برابر فتنه گران سکوت یا مماشات کرده اند، 

تحلیل شما از این اتهامات چیست؟
شاید ازجمله دالیلی که مشهد نسبت به سایر شهرها مشکالت 
سیاسی کمتری داشته است اقتدار شایان توجه آیت اهلل طبسی 
در برخورد با کســانی بود که به نحوی با انقالب زاویه داشتند. 
ایشان در برخورد با برخی از مسئوالنی که بعضاً با راهبردهای 
انقالبی در تضاد و مخالفت بودند به قدری با قاطعیت و تندی 
برخورد می کردند که از لطافت روح و مهربانی ذاتی ایشــان 
به دور بود. آیت اهلل طبســی به قدری نسبت به امام و مواضع 

با توجه به دوستی 

دیرینۀ آیت الله طبسی 

با آیت الله خامنه ای 

بعد از انتخاب ایشان 

به عنوان رهرب انقالب 

اسالمی، والیت پذیری 

و اعتقاد به والیت 

مقام معظم رهربی 

در آیت الله طبسی 

عمیق تر، همه جانبه تر 

و جدی تر شد. ازجمله 

موضوعاتی که دربارۀ 

ایشان بسیار قابل تأمل 

بود سخرنانی های 

آیت الله طبسی دربارۀ 

مقام معظم رهربی 

بود؛ سخنانی که نشان 

از شدت والیتمداری 

ایشان داشت، در کنار 

تواضع و ادب چهره ای 

دوست داشتنی و قابل 

احرتام از ایشان 

ساخته بود.

انقالبی و والیی حساس بودند که گاه پیش می آمد به برخی 
از نمایندگان اجازۀ ورود به اتاقشان را نمی دادند. اینکه بعد از 
فتنة 88 برخی از آیت اهلل طبســی انتقاد می کردند و شبهاتی 
را دربارۀ ایشان مطرح می کردند، به دلیل همان مسائلی است 
که خدمتتان عرض کردم. دشمنان حرفی برای تخریب ایشان 
نداشــتند و بهانه ای برای ســیاه نمایی دربارۀ عملکرد ایشان 
نداشتند؛ کاش آن ها ایشان را به زیاده روی در استفاده از مال 
دنیا متهم می کردند تا عدم والیی بودن. بنده به یاد دارم بارها 
در دیدارهای نزدیک و صمیمی که در منزل ایشــان داشتیم، 
می فرمودند  همه چیز ما از انقالب اســت، بنابراین باید در راه 
انقالب باشد. مگر یک جان بیشــتر داریم؟ اگر خدای ناکرده 
دشمنان عرصه را بر رهبر و انقالب تنگ کنند با هرآنچه داریم 

ازجمله جسم و جانمان به جنگ دشمن می رویم.
  

یکی از اتهاماتی که به ایشان زده می شد بحث نگاه 
اشرافی آیت اهلل واعظ بود. با توجه به اینکه شما از 
دوســتان قدیمی ایشــان بودید و رفت وآمد خانوادگی 
داشــته اید، آیا این اتهام را بر ایشان روا می دانید؟ لطفًا 
مختصری از آنچه در زندگی خانوادگی و مدیریتی ایشان 

دیده اید عنوان فرمایید.
اینکه می گویند آیت اهلل طبســی زندگی اشرافی داشته است 
بی شک اتهامی ناجوانمردانه به ایشان است. اگر من در دوران 
حیات آیت اهلل طبسی از ایشان دفاع می کردم شاید شائبه ای 
پیش می آمد، اما حال که ایشان در قید حیات نیستند عرض 
می کنم؛ بنده به اتفاق اعضای خانواده گه گاهی به منزل ایشان 
می رفتیم -از سادگی زندگی شان می گویم- منزلی قدیمی در 
میدان شهدا که از همان دوران جوانی و ازدواج خریداری کرده 
بودند محل ســکونت ایشان و خانواده شان بود. اینکه بنده در 
عدم حیات آیت اهلل طبسی این مسائل را بازگو می کنم تنها به 
دلیل به جا آوردن حق شناسی از عظمت روحی و سخاوت طبع 

بلند ایشان است. 
دو اتاق تودرتوی تاریک با مبلمان قدیمی که جهیزیة همسر 
ایشان بوده با وسایلی قدیمی کل زندگی آیت اهلل واعظ طبسی 
را تشکیل می داد؛ درحالی که اگر اراده می کردند، می توانستند 
در بهترین مهمان سراهای آستان قدس زندگی کنند و کسی 

هم نمی توانست به ایشان اعتراض کند.
 از همة کســانی که ایشــان را به سلطنت در آستان قدس یا 
زندگی اشــرافی متهم کرده اند و یا از مردم باانصاف می پرسم: 
آیا زندگی در خانه ای قدیمی 40-30 ســال ساخت که حتی 
سرویس بهداشتی مناســبی برای راحتی یک مرد مسن هم 
نداشت با وسایل کهنه و زواردررفته، زندگی اشرافی محسوب 
می شود؟ بنده به چشــم خودم دیدم ایشان بارها شام نیمرو 

میل کرده اند. 
مرحوم واعظ طبسی در آستان قدس مانند هزاران نفر کارمند 
و خادم این آستان یک پرس با یک دوغ و کمی سبزی خوردن 
میل می کردند. اگر این زندگی پادشــاهی است پس با جرئت 
می توان گفت همة مردم ما پادشاهی می کنند! بی شک کسانی 
که چنین اتهاماتی را به ایشــان وارد کردند، چون نتوانستند 
در ســایر حوزه ها ایراد و اشکالی به شیوۀ مدیریت ایشان وارد 
کنند، راهی جز مسموم کردن ذهن مردم و اتهام اشرافیگری 

پیدا نکرده اند.
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محسن رفیق دوست از اعضای 

جمعیت مؤتلفه پیش از پیروزی 

انقالب اسالمی است و با پیروزی 

انقالب اسالمی و تأسیس سپاه 

پاسداران از سال 62 به عنوان یک 

سپاهی خدمت می کند. محسن 

رفیق دوست که تحصیالت ابتدایی 

خود را در دبیرستان رازی در 

میدان خراسان می گذراند، در سال 

دوم به دلیل فعالیت های سیاسی 

اخراج می شود. مخالفت و اعرتاض 

و مبارزه با رژیم پهلوی در کنار 

چهره های شناخته شده ای چون 

آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی 

رفسنجانی، آیت الله واعظ طبسی 

و شهید اندرزگو از سوابق پیش 

از انقالب ایشان به شامر می رود. 

هرچند دوران پیش از انقالب 

بسیار جوان بوده اما با اشتیاق 

خاصی خاطرات آن دوران را بیان 

می کند، گویی با عنوان کردن هریک 

از آن ها به هامن شور و هیجان 

دوران جوانی اش نزدیک می شود. 

12 بهمن سال 1357 روز ورود خمینی 

کبیر به ایران است و این افتخار 

محسن رفیق دوست است که رانندۀ خودرو 

روح خدا باشد. این رستیپ سپاه پاسداران از 

دوران مبارزات انقالبی و روزهای پس از پیروزی 

انقالب اسالمی خاطراتی دارد که بخشی از آن با 

مجاهدت ها و الگوهای رفتاری آیت الله واعظ 

طبسی گره خورده است. ویژه نامۀ قدس به 

مناسبت سالگرد درگذشت خادم الرضا، آیت الله 

واعظ طبسی برای بازخوانی خاطرات این مرد خدا 

گپ وگفتی با رستیپ محسن رفیق دوست داشته 

است.

  لطفاً به عنوان اولین سؤال بفرمایید چگونه با آیت اهلل 
واعظ طبسی آشنا شدید و مهم ترین ویژگی آیت اهلل 

از نظر شما چیست؟
از سال 42، پس از آشنایی با مرحوم آیت اهلل هاشمی هم زمان مقام 
معظم رهبری و سپس آیت اهلل واعظ طبسی در مشهد را مالقات 
نموده و در کنــار آن ها دوران مبارزات انقالبــی ام را آغاز کردم؛ 
بنابراین آشنایی بنده با آیت اهلل طبسی به آغازین روزهای نهضت 
انقالبی حضرت امام خمینی )ره( بازمی گردد. زمانی که حضرت 
امام نهضت انقالبی خود را آغاز کردند بنده بسیار جوان بودم با 23 

گفت وگو با محسن رفیق دوست

آیت اهلل واعظ باید الگوی ساده زیستی 
مدیران نظام باشد

اصول انقالب اسالمی و رهبری خط قرمز ایشان بود

ساحل عباسی

خبرنگار
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سال سن. از سال 42 تا سال 57 و پیروزی انقالب اسالمی هرگاه 
به مشهد مقدس سفر می کردم در محضر آیت اهلل طبسی حاضر 
می شدم. باآنکه آیت اهلل طبسی چند سالی از بنده بزرگ تر بود، اما 
بودن در کنار ایشــان لذت و حظ معنوی خاصی داشت؛ ازاین رو 
هرگز از دیدن و بودن در کنارشان کوتاهی نمی کردم، سعی داشتم 

از فرصتم استفاده کنم و ایشان را به هر نحوی مالقات کنم.
 با مروری به گذشــته تقریباً دورودراز و با کاوشی در پنجاه وچند 
سال دوستی و حضور در محضر ایشــان، در یک کالم می توانم 
شــخصیت و منــش و راه و روش زندگی این عالــم فرزانه را به 
تصویر بکشــم. ساده زیستی؛ عاری از تکلف و صریح اللهجه بودن 
از مشــخصات بارز رفتاری آیت اهلل طبسی بود. به یاد دارم قبل از 
پیروزی انقالب همراه شهید اندرزگو به مشهد مقدس منزل یکی 
از روحانیون رفتیم. وارد کوچه که شــدیم بوی غذاهای مختلفی 
کوچه را پر کرده بود. به منزل آن روحانی که رسیدیم موقع ناهار 
بود، ســفره ای آماده با چندین نوع غذا آماده کرده بودند. شهید 
اندرزگو با صراحت با آن روحانی برخورد کرد که برای 3 نفر نیاز 
به این همه اسراف و تجمل گرایی نبود. تجمالت منزل آن روحانی 
که مورد اعتراض شــهید اندرزگو و بنده قرار گرفت -البته ایشان 

بعد از انقالب خلع لباس شــد- و این 
موضوع دیدار ما را به پایان رســاند. از 
آنجا مستقیم به منزل آیت اهلل طبسی 
رفتیــم و از آنچه در منزل آن روحانی 
دیده بودیــم تعریف کردیــم. جالب 
اســت بدانید باآنکه آیت اهلل طبسی از 
نحوۀ زندگی چنین روحانیونی بسیار 
متأسف شدند، اما از ما خواهش کردند 
که در منزل ایشان غیبت نکنیم و آن 

روحانی نما را به خدا واگذار کنیم!
 ازجملــه مواردی که همیشــه دربارۀ 
آیت اهلل طبسی قابل ذکر است، ساده زیستی زندگی ایشان است؛ 
هرچند به این مســئله قبالً هم اشاره کردم، اما پرداختن به این 
نکتة مهم خالی از لطف نیســت. یک بار به منزل ایشان دعوت 
شدم؛ هرگز سادگی آن خانه از یادم نمی رود، خانه ای که از زمان 
ازدواج تا پایان حیات ایشــان دســت نخورده، در عین سادگی و 
بی مباالتی باقی ماند. شــاید در بین همة روحانیونی که زندگی 
ساده ای داشــتند، همانند آیت اهلل هاشمی و آیت اهلل بهشتی که 
وضعیت مالی مناسبی داشتند اما همیشه ساده زیست بودند، باید 
در ساده زیســتی به آیت اهلل طبسی نمرۀ 20 داد. بااینکه آیت اهلل 

طبسی بســیار رقیق القلب و مهربان بود، اما این رقت قلب را در 
ادارۀ آســتان قدس رضوی از نزدیک ترین دوستان و همکاران و 
آشنایانش دریغ می کرد، به نحوی که اموال امام رضا )علیه السالم( 

خط قرمز ایشان بود.
 آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی و آقای طاهری 
خرم آبادی و شــهید باهنر از روحانیون مبارز تهران بودند. قبل از 
انقالب هر زمان که مشــهد می رفتیم عــالوه بر دیدار با آیت اهلل 
طبسی به محضر آیت اهلل خامنه ای هم می رسیدم، البته زمان هایی 
که ایشان در تبعید یا در زندان به سر نمی بردند؛ ازاین رو می توان 
گفت آشــنایی بنده با آیت اهلل طبســی به مبارزات انقالبی برای 

سرنگونی رژیم شاهنشاهی بازمی گردد.
  

آیت اهلل واعظ طبســی در به ثمر رسیدن پیروزی 
انقالب در استان خراسان چه نقشی داشتند؟ لطفاً در 

این باره توضیح دهید.
 به طورقطع در سراسر ایران روحانیون و مبارزان انقالبی بسیاری 
با حضرت امام خمینــی در ارتباط بودند؛ ایــن افراد به عنوان 
شاگردان و یاوران امام نقش مهمی در پیروزی انقالب اسالمی 
و اعتالی جهاد و فرهنگ اسالمی 
ایفا می کردند. بی شــک در میان 
انقــالب، آیت اهلل  به  خدمتگزاران 
طبســی نقش حائــز توجهی در 
مشــهد مقدس ایفا نمودند و در 
انســجام مبارزاتی مردم این شهر 
بســیار تأثیرگــذار بودند. هرچند 
آیــت اهلل واعظ در مبــارزه با نظام 
شاهنشاهی بسیار تالش داشتند، 
اما وجه علنی ایشان کمتر از وجهه 
مبارزاتی مقام معظم رهبری نمود 
داشت؛ مثالً در تهران شهید باهنر 
فعالیت های متفــاوت و متنوع و 
تأثیرگذاری در روند پیروزی انقالب اســالمی ایفا می کردند، اما 
مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی چهرۀ علنی تر مبارزاتی نسبت 
به شهید باهنر داشتند؛ بنابراین با این توصیفات می توان گفت 
آیت اهلل طبسی یکی از بازوهای پرتوان و کارآمد انقالب اسالمی 
بود که با دســتان قدرتمند و نگاه نافذ و اسالمی خود توانست 
بسیاری از مردم مسلمان مشهد را در مخالفت با رژیم پهلوی با 

خود همراه و هماهنگ نماید.

  آیا خاطره ای از دوران خادمی خود در حرم مطهر امام 
از آیت اهلل واعــظ دارید که  رضا )علیه الســالم( 

بازگوکنندۀ اوصاف اخالقی ایشان باشد؟
زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، آیت اهلل واعظ 
طبسی بنده را به مشهد دعوت کردند. جناب آقای طبسی قباًل 
مرا به خادمی امام رضا علیه السالم مفتخر کرده بودند، بی شک 
خادمی امام را مرهون لطف و محبت آن بزرگوار هســتم. یک 
روز با لباس خادمی در حرم حضور داشــتم، آن روز چند موزه 
و کتابخانه توسط آیت اهلل واعظ طبسی و آیت اهلل هاشمی افتتاح 
شــد، در آن مجموعه ایشان طی یک سخنرانی عنوان نمود که 
تمامی موارد افتتاح شده را در آستان قدس با حق تولیتی که به 
اینجانب اختصاص دارد، ساخته ام. شیرین تر از آن این بود که از 

یک بار به منزل ایشان دعوت شدم هرگز سادگی آن 

خانه از یادم منی رود، خانه ای که از زمان ازدواج تا 

پایان حیات ایشان دست نخورده، در عین سادگی و 

بی مباالتی باقی ماند. شاید در بین همه روحانیونی 

که زندگی ساده ای داشتند، هامنند آیت الله هاشمی و 

آیت الله بهشتی که وضعیت مالی مناسبی داشتند اما 

همیشه ساده زیست بودند، باید در ساده زیستی به 

آیت الله طبسی منرۀ 20 داد
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زبان خود ایشان شنیدیم که آن قدر به رعایت 
حق امام رضا علیه السالم مکلف هستند که 
یک بار لوله کشــی منزلشــان خراب شده و 
آن لحظه پولی برای تعمیرات در دســترس 
نداشــتند تا به کارگران بدهنــد )نه اینکه 
توانایی پرداخت 120 هزار تومان را نداشــته 
باشند، آن لحظه ایشان دسترسی به پول یا 
حساب بانکی نداشــتند( اما برای تعمیرات 
منزل مسکونی اش به حق تولیت دست نزدند، 
باآنکه حق تولیت حق شرعی و قانونی ایشان 
بود، اما یک ریال آن را برنداشتند و برای رفع 
حاجت، پول تعمیرات را از یکی از دوســتان 

قرض می گیرند و پس می دهند.
بی شــک هرکســی که از پول و سرمایه آن 
هــم از حق خود بگــذرد، می تواند از جانش 
بــرای انقالب و ایثــار در راه اســالم بگذرد. 
آیت اهلل طبســی نشان داد هیچ چشمداشتی 
به حق تولیت نداشته است. شاید گفتن این 
مسئله به زبان ساده باشد، اما در یک حساب 
سرانگشتی با محاسبة مدت زمان تولیت ایشان 
می توان دریافت که چه رقم میلیاردی و قابل 
توجهی بوده که ایشــان همه را در راه توسعة 
حرم مطهر رضوی هزینه کردند. در مقایســه 
با بســیاری از انقالبیونی کــه زندگی پاک و 

بی شائبه ای داشتند، آیت اهلل طبسی نمونه و الگویی بی مثال بود. 
بنده باصراحت و باتوجه به آنچه از ایشان دیده ام معتقدم که ایشان 

باالترین جایگاه را در نزد امام رضا )علیه السالم( در بهشت دارد.

  از ویژگی های آیت اهلل واعظ طبســی که نزدیکان 
ایشــان بر آن تأکید دارند حفاظت از اموال آستان 

قدس است، آیا شما در این باره خاطره ای دارید؟
 آیت اهلل واعظ در بازســتاندن اموالی که احســاس می شد به 
آستان قدس رضوی تعلق دارد با هیچ کس حتی با نزدیک ترین 
دوستان و هم رزمان قبل از انقالب تعارف نداشت. به یاد دارم در 
شرکت سپاد خراسان با 500 میلیون تومان که از سرمایه های 
بسیجیان و سپاهیان فراهم کرده بودیم اقدام به ساخت مراکز 
تجاری، اقتصادی و مســکونی نمودیم، به نحوی که از محل آن 
10 هزار خانوادۀ بسیجی منتفع شــدند. به یاد دارم مدارکی 
به آقای واعظ طبســی رســیده بود مبنی بر اینکه بخشی از 
زمین های یادشــده متعلق به آستان قدس است. باآنکه بنده 
و ایشان دوستی چندساله ای داشتیم، اما هرگز تعارف نکردند 
و برای اعادۀ حق آســتان قدس کار ما تا دادگاه و دادسرا هم 
کشیده شد. پیگیری اموال آستان قدس از ویژگی های مدیریتی 
قابل توجهی بود که در ایشــان وجود داشــت. هرچند در آن 
پرونده ثابت شد که این زمین ها متعلق به آستان قدس نیست، 
اما پای کار بودن و حراست و حفاظت از اموالی که به امام رضا 
علیه السالم تعلق داشت نشان از همت مضاعف ایشان در رعایت 

حقوق مربوط به آستان قدس داشت.
 یک روز درجماران بودم که متوجه حضور آیت اهلل طبسی برای 
دیدار با امام خمینی شدم. مسئلة جالبی را مطرح کردند و از 
آن جالب تر امام راهکار مناســبی به ایشان ارائه دادند. آیت اهلل 

طبســی گفتند درآمد یکی از موقوفات آســتان قدس برای 
خوراک چارپایان زوار امام رضا )علیه السالم( در نظر گرفته شده 
اســت. واقف صدها سال پیش خواسته که درآمد ناشی از این 
موقوفه خرج کاه و یونجه چارپایان زائرین شود، حاال که ما به 
کاه و یونجه برای چارپایان نیاز نداریم چه کنیم؟ امام فرمودند 

بنزین بخرید برای سوخت اتومبیل های زائران هزینه کنید.

  حرم مطهر رضوی از زمان واگذاری تولیت تا زمان 
رحلت آیت اهلل واعظ طبســی شــاهد توسعۀ 
گسترده ای بوده است، آیا شــما با توسعۀ حرم به شکل 
امروزی که محصول نگاه و زحمات تولیت آن است موافق 
هستید )البته این سؤال به رغم برخی مخالفت هایی که بعضًا 
انجام شده پرسیده می شــود(؟ دیدگاه شما در این باره 

چیست؟
 به نظر بنده وســعت بخشــیدن بــه حرم مطهــر امام رضا 
)علیه الســالم( امری بســیار قابل توجه و قابل تقدیر اســت. 
خوشــبختانه الگوی توســعه ای حرم مطهر رضوی در عتبات 
عالیات اجرا می شود و از نیازهای روز ما به شمار می رود؛ چراکه 
افزایش جمعیت نیازمند افزایش خدمات است و توسعة حرم 
نیز از الزامات امروز جمعیتی و توســعه ای ما اســت. بی شک 
توســعة حرم در افزایش حضور شیعیان و مشتاقان امام رضا 
)علیه الســالم( بسیار حائز اهمیت است؛ ازجملة آن ها بنده به 
موضوعی اشاره می کنم که بســیار جای تأمل دارد. جمعیت 
تعاون اسالمی که توسط مقام معظم رهبری و آیت اهلل غیوری 
بنیان گذاشته شد با هدف گسترش فرهنگ تشییع در مناطق 
سنی نشین مدرســه و حوزۀ علمیه می سازد. این مؤسسه که 
20 هزار نفر عضو دارد، تحت پوشش خدمات فرهنگی است، 

1360؛ غبارروبی از حرم رضوی، شهید آیت الله ربانی املشی و 
آیت الله جوادی آملی در کنار آیت الله خامنه ای. مرحوم آیت الله 

واعظ طبسی داخل رضیح امام رئوف دیده می شود. 

با مروری به گذشته 

تقریبًا دورودراز و با 

کاوشی در پنجاه وچند 

سال دوستی و حضور 

در محرض ایشان، در 

یک کالم می توانم 

شخصیت و منش و 

راه و روش زندگی 

این عامل فرزانه را 

به تصویر بکشم. 

ساده زیستی؛ عاری از 

تکلف و رصیح الهجه 

بودن از مشخصات 

بارز رفتاری آیت الله 

طبسی بود.
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به نحوی که هرساله دانش آموزان مقاطع راهنمایی و 
دبیرستان سنی مذهب در قالب تورهای زیارتی به 
مشهد مقدس اعزام می شوند. به جرئت می گویم که 
اعزام آن ها در رویکــرد دینی و گرایش به مذهب 
تشییع بسیار تأثیر دارد. بی شک با گسترش امکانات 
اعم از ساخت وســازها و فعالیت هــای فرهنگی و 
معنوی و مذهبی می توان بر آحاد بیشتری از مردم 
بخصوص اهل ســنت تأثیر گذاشت. خوشبختانه 
آســتان قدس رضوی با رویکردهای قابل توجهی 
در حال برگزاری برنامه هایی اســت که بسیار حائز 
اهمیت اســت. نگاه نو به موضوع زیارت و تسهیل 
زیارت ازجمله برنامه هایی است که آستان قدس با 
برنامه ریزی درست و اصولی آن می تواند سهم زیادی 
در اعتالی فعالیت های فرهنگی و دینی جامعه ایفا 
کند. مسلماً اعزام کسانی که تاکنون موفق به زیارت 
امام هشتم )علیه السالم( نشــده اند؛ حمایت های 
مادی و معنوی از تهیة مکان، حمل ونقل و تهیة غذا 
تا حتی پرداخت هزینه های توجیبی سفر، خدمت 
ارزنده ای است که از زمان آیت اهلل واعظ شروع شد 
و اینک با همت تولیت جدید این آستان نورانی وارد 
مراحل ویژه و تأثیرگذاری بیشتری بر فعالیت های 

فرهنگی این آستان نورانی شده است.

از خاطرات خود در دورانی که در سپاه    
می کردید و سپس در بنیاد مستضعفان خدمــت 

بفرمایید. همکاری شما با آیت اهلل طبسی و آستان قدس در 
این زمان به چه شکلی بوده است؟

ده سالی که در سپاه پاسداران خدمت می کردم مرتب با آیت اهلل 
طبسی دیدار داشتم. آن دوران، سپاه خراسان ارتباط گسترده ای 
با آیت اهلل طبســی داشت. تولیت سابق آستان قدس همکاری 
بسیار مطلوبی با سپاه خراسان در تهیة امکانات کمک به جبهه 
و سایر ملزومات مورد نظر سپاه و رزمندگان اسالم داشتند. بنده 
هم به عنوان یکی از مسئولین سعی می کردم در برخی از امور 
مربوطه به خصوص در امور مربوط به سپاه خراسان با آیت اهلل 
طبســی مشورت کرده و گزارش کار به ایشان ارائه دهم. یقیناً 
بــا توجه به اینکه آن زمان حضرت آیت اهلل خامنه ای در تهران 
حضور داشتند مسئولیت خراسان بر عهدۀ آیت اهلل طبسی بود؛ 
بنابراین سپاه خراسان نیز مأمور به هماهنگی با آیت اهلل طبسی 

بودند.
 در بدو ورود اینجانب به بنیاد مستضعفان متوجه شدم اموال 
ارزشمندی از موقوفات حضرت امام رضا )علیه السالم( توسط 
رضاشــاه غصب شده است. این اموال که با فریب و استفاده از 
زور رضاشاه از آستان قدس رضوی جدا شده بود اموال باارزشی 
بود که شامل برخی از زمین های شهرک غرب بود که هتل های 
گران قیمتی نیز در آن منطقه وجود دارد. رضاشاه در عوض این 
زمین های غصبی، 12 هزار هکتار زمین بیابانی در سرخس را 
به آســتان قدس داده بود. باغ بزرگ »خوردین« که هم اکنون 
در تهران در اختیار آســتان قدس است تکه ای از آن مجموعة 
عظیم بود که رضاشاه به بنیاد پهلوی داده بود. در اولین اقدام 
باغ »خوردین« را به آستان قدس بازگرداندم و بابت زمین هایی 
که در آن هتل ساخته بودند آن زمان مبلغ 19 میلیارد تومان به 

آستان قدس داده شد. هرچند مذاکرات بسیار طوالنی بود، اما 
طعم شیرین بازگرداندن اموال امام رضا )علیه السالم( به صاحب 
اصلــی آن قابل وصف نبود. بعــد از آن خدمت رهبر بزرگوار 
رسیدم و گزارشی از پس دادن اموال آستان قدس که در اختیار 

بنیاد بود ارائه نمودم که ایشان هم ما را دعا فرمودند.
 بد نیست در اینجا خاطرۀ دیگری را که به اموال آستان قدس 
مربوط اســت عنوان کنم. یکــی از فعالیت هایی که در بنیاد 
مستضعفان داشتم برگرداندن اشیای عتیقه ای بود که به آستان 
قدس تعلق داشت. لوسترها و قندیل های عتیقه ای که از سال ها 
قبل وقف آستان قدس شده بود توسط محمدرضاشاه پهلوی 
به تهران آورده می شــود و به جای آن ها لوسترهای ایتالیایی 
خریداری می شــود. یکی از دوســتان به نام مرحوم قدیریان 
که عتیقه شــناس بودند مأمور بررسی آن ها شدند و زمانی که 
دریافتیم به آســتان مقدس امام رضا )علیه السالم( تعلق دارد، 
خدمت آیت اهلل طبســی رفتیم. بااینکه ایشان از نظر جسمی 
وضعیت خوبی به خصوص در پا نداشتند، بنده را بغل کرده و 
مورد لطف خود قرار دادند. چون ایشان بنده را خیلی بامحبت 
خاص در آغوش گرفته و فشار می دادند، خدمتشان عرض کردم 
امروز خیلی به بنده محبت کردید. آیت اهلل طبســی در جواب 

گفتند: چون شما به امام رضا )علیه السالم( خدمت کردید.

  موضع گیری های سیاسی آیت اهلل واعظ طبسی را 
چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا دربارۀ منش سیاسی 
ایشان می توان به برخی ادعاها و ایجاد شائبه ها به خصوص 

بعد از فتنه 88 اعتنا کرد؟
از نظر مشی سیاســی تفکر مشابه با آیت اهلل طبسی داشتم و 
معموالً عقاید و اظهارنظرهای سیاسی ایشان را دوست داشتم. 
وقتی در مشــهد بودم گاهاً زمانی را در کنار ایشــان بودم که 
معموالً به صرف ناهاری می گذشت و دربارۀ موضوعات سیاسی 
روز صحبت می شــد. حاال که از مشی سیاسی ایشان صحبت 
شد بد نیست به این شبهه اشاره ای کنم که برخی بعد از سال 
88 به خاطر تداوم برخی روابط و دوســتی ها بر ایشان خرده 
می گرفتند. با توجه به اینکه چند هفته ای از درگذشت آیت اهلل 
هاشمی رفســنجانی می گذرد بهتر است به این نکته بپردازم 
که آیت اهلل طبسی به آیت اهلل هاشمی محبت داشتند، دوستی 
چندده ساله و بودن در کنار یکدیگر در دوره های مختلف انقالب 
این دوستی را مستحکم ســاخته بود؛ ازاین رو در پی اتفاقات 
ســال 88 برخی شبهاتی را دربارۀ تداوم ارتباط این دو بزرگوار 
مطرح می کردند. بنده معتقد هستم آیت اهلل طبسی و آیت اهلل 
هاشمی بر دو موضع بسیار حساس پافشاری می کردند، یا بهتر 
است بگوییم اصول انقالب اسالمی و رهبری خط قرمز این دو 
بود که تا آخرین لحظات عمر خود ثابت قدم بر آن باقی ماندند. 
بنده بر این باور هســتم که بهتر بود سایر مسئوالن و افراد در 
این باره اظهارنظر نمی کردند و حل این مسئله را به خود این 

بزرگان واگذار می کردند.
 خدای من شاهد است که بنده جملة »آیت اهلل خامنه ای بدیل 
ندارد« را بیش از ده ها بار از زبان آیت اهلل هاشــمی شــنیده ام. 
همچنین این جمله را در بســیاری از مالقات و اظهارنظرها از 
آیت اهلل طبسی شنیده ام که تأکید می کردند کسانی که امروز 
از رهبر انقالب انتقاد می کنند همان کسانی هستند که امام را 

قبول نداشتند.
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بنده مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی را از سال 1344 می شناسم، وی استاد 
حوزه بوده و در مدرسة نواب مشهد تدریس می کرد. من نیز توفیق حضور 
در کالس درس مختصر ایشان را پیدا کردم. مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی 
به عنوان یک عنصر پیشتاز در عرصة فعالیت سیاسی همراه با حضرت آیت اهلل 
خامنه ای و شــهید هاشمی نژاد در حال فعالیت بود. مردم این 3 بزرگوار را 
به عنوان 3 روحانی برجستة نطاق، سخنور، متدین و انقالبی می شناختند؛ 
به  گونه ای که آیت اهلل واعظ طبسی مورد تعرض توسط رژیم شاه بازداشت 

و ممنوع المنبر شده و به طور مداوم نیز تحت فشار ساواک قرار گرفتند.

صحن قدس از سهم آیت اهلل طبسی از آستان 
ساخته شد

ایشــان از نظر اخالقی شخصیتی بسیار متخلق و برای طالب الگویی 
خاص بود، اگرچه به واسطة وضعیت مالی جدش از نظر زندگی بی نیاز 

و مستغنی بود، اما ساده زیستی و مشی طلبگی را مبنای زندگی خود 
قرار داده و تا پایان زندگی نیز همین روند را ادامه داد. آیت اهلل طبسی 
محبتی نیز به بنده داشــت و گاهی که به مشهد مشرف می شدم مرا 
در دفتر خود می پذیرفت. در مدیریت آستان قدس رضوی هم مرحوم 
آیت اهلل واعظ طبسی بی نظیر بود و باید گفت که خودش را وقف امام 
رضا )علیه السالم( و موقوفات آن حضرت، توسعة حرم مطهر رضوی و 

ادارۀ آستان و اموال و سرمایه های آن کرد.
 وی شخصیتی امانت دار بوده و به شدت حریم امام رضا )علیه السالم( 
و مصالح آســتان را رعایــت می کرد؛ و البته بــه همین جهت مورد 
بی مهری هایی هم در مشــهد مقدس قرار گرفت. وی علی رغم اینکه 
می توانســت از موقوفات آستان قدس رضوی سهم عشر )10 درصد( 
برای شخص خود بردارد، از آن چشم پوشی کرد. به خاطر دارم که یک  
بار عنوان کرد که صحن قدس را با حق عشر ساخته و همة هزینه های 

احیای موقوفات؛ مهم ترین اقدام آیت اهلل 
در مدیریت آستان قدس رضوی

غالمرضا مصباحی مقدم
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز
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آن را از حق عشر پرداخت کردم. تا زمان رحلت وی، بقیة حق آیت اهلل 
طبسی در پروژه های دیگر آستان قدس استفاده و خرج شد.

آیت اهلل طبسی شخصیت مورد اعتماد امام و رهبری
وی آستان قدس را به عنوان یک مجموعة فرهنگی می دید که باید از 
حیث فرهنگی به زوار و مجاوران و مردم شــریف مشهد خدمت کند. 
به هرحــال، وی آن چنان امانت دار بود که مورد اعتماد مطلق امام )ره( 
رهبر معظم انقالب قرار داشــت؛ این قضیه تا حدی بود که نه امام و 
نه رهبر انقالب به اظهارات مناقشــه آمیز مطرح شده در مورد آیت اهلل 
طبسی توجهی نمی کردند و این امر نشان دهندۀ شخصیت برجسته، 
ممتــاز، کم نظیر و مورد احترام یک چنین فــردی بود. همة بزرگان و 
شــخصیت های نظام که به مشهد مشرف شدند، خاطرۀ خوشی را از 

مرحوم آیت اهلل طبسی در ذهن دارند.

نقش آیت اهلل طبسی در بسیج مردمی در حمایت از 
امام و انقالب

در دوران انقالب، 3 شــخصیت برجسته در بسیج مردم در حمایت از 
امام )ره( و قیام علما در مقابل رژیم و مظالم شــاه نقش مهمی را ایفا 
کردند؛ یکی از آن افراد مرحوم آیت اهلل طبســی بود و سخنرانی های 
وی در منــزل مرحوم آیت اهلل قمی در ســال 1342 و 1343 و بعد از 
آن، بسیار برجسته، مهیج و همراه با شجاعت تمام بود. قدرت فصاحت 
و بالغــت وی در منبــر کم نظیر بوده و در ذهن و فکر و احساســات 
مردم تأثیر مهمی می گذاشت تا حدی که جمعیت های عظیمی پای 
ســخنرانی ایشان می آمد و با یک روحیة شارژشده از پای منبر ایشان 
خارج می شدند. بسیاری از منبرهای وی منتهی به نوعی تظاهرات و 
حرکت های انقالبی و شــعارهایی علیه رژیم شاه می شد. در سال های 
منتهی به پیروزی انقالب، آیت اهلل طبسی یکی از میدان دارهای معرکة 

انقالب بود.

اقدام آیت اهلل طبسی در تحریم کمک مالی شاه به 
طالب تا مطرود شدن طلبه های اوقافی

تأثیرگذاری در میان طالب و فضالی مشهد و جذب آن ها یکی از نکات 
مثبت عملکرد آیت اهلل طبســی بود. قبل از انقالب حوزۀ مشهد بافت 
غیرانقالبی داشت و وجود شخصیت هایی مانند ایشان بافت غیرانقالبی 
را به یک بافت انقالبی تبدیل کرد. به خاطر دارم که آیت اهلل طبسی و 
سایر بزرگان مانع اقدامات روحانیون مواجب بگیر رژیم شاه در هدایت 
جوانــان طالب به رژیم پهلوی شــدند. آن زمان طالب غالباً در فقر و 
فالکت به سر می برده و کمک های مالی برایشان بسیار مهم بود و دفتر 
اوقاف مشهد در مدارس سعی می کرد به طلبه ها کمک های مالی کند؛ 
اما آیت اهلل طبسی و سایر بزرگان این کار را تحریم کردند که مؤثر واقع 
شد. در آن زمان در بین طلبه ها برخی به طلبة اوقافی معروف بودند و 
همین امر کافی بود تا شــخص از جامعة طالب مطرود شود؛ و همین 

اقدامات موجب گسترش روحیة انقالبی در مشهد شد.

احیای موقوفات؛ مهم ترین اقدام آیت اهلل در مدیریت 
آستان قدس رضوی

ایشان چندین مســئولیت داشتند: مدیریت آســتان قدس رضوی، 
سرپرســتی حوزۀ علمیة خراســان بزرگ که شامل 3 استان می شد، 
نمایندگی ولی فقیه در 3 استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی؛ این 
3 کار یک حجم سنگینی از مسئولیت را بر دوش ایشان گذاشته بود 

که در همة آن ها بسیار خوب و موفق عمل می کردند.

احیای موقوفات و زمین های بســیار وســیع آستان قدس رضوی که 
به عنوان استیجاری در اختیار مردم قرار گرفته، مهم ترین اقدام وی در 
مدیریت آستان قدس رضوی بود. بخش اعظم مشهد، موقوفة آستان 
قدس است که به ارزش اندک و با اجاره های طوالنی مدت و نودونه ساله 
به افراد اجاره داده شده است. مرحوم آیت اهلل طبسی در دوران حیات 
اقدامی سنگین و خطرناک انجام دادند و آن هم به روز کردن اجاره بهای 
امالک استیجاری بود. از نظر ایشان مصلحت آستان اقتضا می کرد که 
اجاره بها به قیمت ســابق گرفته نشود، به همین دلیل طی مصوبه ای 
این امر محقق شده و همین امر منشأ آغاز پروژۀ بزرگ توسعه اطراف 

حرم شد.

آستان قدس خودش به تنهایی یک مملکت است
باال بردن درآمد آستان قدرس، باال بردن بهره وری مجموعه های 
اقتصادی آستان قدس؛ چراکه آستان قدس خودش به تنهایی یک 
مملکت است و در مقابل ایران خودش عظمتی دارد و این موقوفات 
منحصر به مشهد و استان خراسان و حتی ایران نمی شود، بلکه در 
هند، پاکستان، عمان و کشورهای عربی منطقه و حتی برخی از 
کشورهای آفریقایی و آسیای میانه هم موقوفاتی دارد. شناسایی، 
اداره، به روز کردن و اقتصادی کردن این موقوفات نشان دهندۀ نگاه 
درســت اقتصادی آیت اهلل طبسی بود و همین رویکرد باعث شد 
که موقوفات آســتان قدس هم به صورت کامل و جامع مدیریت 
شــود و هم پروژه های متعددی از این طریق ساخته شود؛ یکی 
از این اقدامات، ساخت حرم امامزاده حسین بن موسی بن جعفر در 
طبس است که در واقع یک حرم بسیار کوچک و غیرقابل توجهی 
بود، ولی اآلن به یک حرم بزرگ تبدیل شــده و مورد زیارت زوار 
)زمینی( عازم از یزد، کرمــان و بندرعباس قرار می گیرد. با این 
اقدام نام فرزند موســی بن جعفر و برادر امام رضا )علیه السالم( و 
امام حسین )علیه الســالم( در آن مجموعه زنده شد و جایگاهی 

پیدا کرد.
به توصیة امام خمینی )ره( آستان قدس اقدام به بازسازی مقبرۀ مرحوم 
مدرس کرد که هم اکنون به صورت وسیع مورد توجه مردم قرار گرفته 

است.

همراهی قاطع آیت اهلل طبسی با نظام در مقابل فتنۀ 
سال 88

خاطرم هســت که جریان فتنة 88، بعضی از شخصیت های برجسته 
نظام به یک حالت شــبهه دار افتاده و به نوعی خواسته و ناخواسته به 
جریان فتنه کمک کردند؛ اما مرحوم واعظ طبسی با قاطعیت در مقابل 
آن ایســتاد و با نزدیک ترین دوستان خودش که در این قضیه موضع 
متفاوتی گرفته بودند، برخورد کرد و موضع قوی حمایت خودش را از 
رهبر انقالب در جریان فتنه و در صحبت ها و سخنرانی هایش نشان داد. 
اوالً فهم درست از انقالب و ثانیاً تجربة همراهی با رهبر معظم از قبل 
از انقالب و شناخت درست از شخصیت ایشان موجب شد که مرحوم 
آیت اهلل طبسی این حمایت و همراهی را در جریان فتنه و مقابله با فتنه 

با کمک آیت اهلل خامنه ای داشته باشد.
ان شاءاهلل خداوند روح ایشان را شاد کرده و اجر عظیمی بابت خدمات 
بســیار زیاد وی به اسالم، انقالب و آســتان قدس رضوی و امام رضا 
)علیه الســالم( و به زوارشــان به ایشــان عنایت کند؛ و ان شاءاهلل به 
بازمانده هــا و آقازادگان وی صبر جمیل مرحمت کرده و آثار و برکات 
وجود ایشان برای صدها سال ازاین پس باقی بماند و آنچه کرده ذخیرۀ 

آخرتش باشد و درجات آخرتش را باال ببرد.

 وی علی رغم اینکه 

می توانست از 

موقوفات آستان قدس 

رضوی سهم عرش )10 

درصد( برای شخص 

خود بردارد، از آن 

چشم پوشی کرد. به 

خاطر دارم که یک  

بار عنوان کرد که 

صحن قدس را با حق 

عرش ساخته و همۀ 

هزینه های آن را از حق 

عرش پرداخت کردم. تا 

زمان رحلت وی، بقیۀ 

حق آیت الله طبسی در 

پروژه های دیگر آستان 

قدس استفاده و خرج 

شد.
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نگاهی به زندگی نامۀ رسارس مجاهدت 

آیت الله عباس واعظ طبسی نشان می دهد 

که ایشان در طول حیات جز به انجام 

وظیفه و حرکت در مدار خط امام به چیزی 

دیگر نیندیشیده بود؛ از روزهایی که ساواک 

خراسان از دست او عاصی شده و با مرکز 

مکاتبه می کرد تا برای امنیت استان او را 

به مرکز فرا بخوانند تا روزهای دیگری که 

مردم خراسان به آیت الله واعظ طبسی لقب 

بهلول دوم داده و با این کار یاد و خاطرۀ 

قیام گوهرشاد را زنده کرده بودند؛ همه 

و همه نشان از آن داشت که قیام امام 

خمینی )ره( به رسارس کشور ترسی پیدا 

کرده و از سوی شاگردان ایشان پیگیری 

می شود.

به دنبال وفات آیت الله بروجردی در دهمین 

روز فروردین 1340، شاه طی پیام تسلیتی 

به آیت الله حکیم قصد داشت مرجعیت را 

از ایران خارج کند؛ جبهۀ ملی نیز با اشارۀ 

آمریکایی ها در حال ورود به صحنۀ سیاسی 

کشور بوده و نهضت آزادی نیز اعالم وجود 

کرده بود. در این رشایط سخرنانی های 

افشاگرانه یک طلبۀ بیست وشش ساله به نام 

شیخ عباس طبسی در بیت آیت الله قمی، 

رسای محمدیه بازار بزرگ و مسجد بّناهای 

شهر مشهد به مشکلی بزرگ برای ساواک 

این شهر بدل شده بود. ساواک تالش 

داشت تا با بهره گیری از قدرت شهربانی 

به جمع آوری و ارزیابی چگونگی اظهارات 

آیت الله واعظ طبسی در منرب بپردازد. 

شهربانی مشهد که نسبت به چگونگی 

سخرنانی های آیت الله واعظ طبسی شناخت 

داشت و پیش از این نیز در این خصوص با 

او برخورد کرده بود، در پاسخ نوشت: »در 

منرب خود بسیار تندروی می مناید و در هر 

محل دیگری منرب برود به همین نحو خواهد 

بود.« شهربانی همچنین در گزارش خود به 

ساواک از سخرنانی آیت الله واعظ طبسی در 

مسجد بّناها در شب های بعد نیز خرب داد تا 

رئیس ساواک دستور دهد: »مأموری برای 

این کار اعزام، گزارش جامع مطالب وی را 

ارسال دارند.«

روزهایی که ساواک خراسان 
از دست بهلول دوم عاصی شده بود!

نامه ساواک به لشکر 12 خراسان دربارۀ 
آیت اهلل واعظ طبسی

ساواک خراسان که قصد برخورد با آیت اهلل طبسی را داشت، هم زمان 
با این اقدام، نامه ای نیز برای لشــکر 12 خراسان فرستاد تا نسبت به 
دستگیری وی اقدام کند؛ ولی فرماندۀ لشکر 12 در پاسخ ضمن اشاره 
به »ضابط قضائی« بودن ســاواک، نوشت: »دستور فرمایید در اجرای 
مادۀ 126 قانون دادرسی ارتش، اقدام قانونی معمول و مدارک مربوطه 

را در اجرای مادۀ 127 قانون مزبور به لشگر ارسال دارند.«
ساواک با دریافت این پاسخ در تاریخ 14 تیرماه 1340 شمسی، موضوع 
را در کمیسیون امنیت استان مطرح و جلوگیری از ادامة منبر آیت اهلل 
واعظ طبســی را توسط شهربانی به تصویب رساند و گزارش آن را به 
شــرح زیر برای ادارۀ کل سوم ســاواک ارسال کرد: »نامبرده از وعاظ 
مشهد و از اطرافیان آیت اهلل قمی می باشد که در گذشته پیشینة بدی 
نداشته، ولی در سال جاری که از تاریخ 40/3/2 الی 40/4/15 در منزل 
آیت اهلل قمی و ســرای محمدیه منبر رفته است، در طی بیانات خود 
حمله به دستگاه ها و سازمان های دولتی و افسران ارتش و فرهنگیان و 
فَِرق غیرشیعه نموده و حتی در پردۀ کنایه و ایهام نسبت به مقام شامخ 

سلطنت مطالبی ابراز داشته است.«
به دنبال این گزارش، رفتار، اعمال و ارتباطات آیت اهلل واعظ طبســی 
تحت مراقبت قرار گرفت و موضوع سخنرانی های ایشان نیز در تاریخ 
21 تیــر 1340 برای بار دوم در »کمیته اطالعاتی اســتان« طرح و 
بررسی شــد و با این اســتدالل که »اظهارات وی موجب تحریک و 
عصیان در مردم خواهد شــد« بر ممنوع المنبر بــودن آیت اهلل واعظ 

طبسی تأکید گردید.
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واکنش گستردۀ علما و مراجع 
نسبت به ممنوع المنبر شدن 

آیت اهلل طبسی

ممنوع المنبــر شــدن آیــت اهلل واعظ طبســی 
بازتاب های گسترده ای میان علما و مراجع یافت. 
آیت اهلل شــیخ مهدی نوغانی برای مقابله با این 
حرکت ساواک به سراغ آیت اهلل سید محمدهادی 
میالنی رفت و از این مرجع تقلید شنید: »من از 
هیچ چیز دربارۀ طبسی مضایقه ندارم… و باید او 
منبر برود… و به همین زودی ها منبر هم خواهد 
رفت.« آیت اهلل زادۀ قمی هم نامه ای مستقل نوشت 
که ذیل آن را آیت اهلل ســید محمد بهبهانی نیز 
امضا نمود و دیگر علمای مشهد نیز طی تلگرافی 
از آیت اهلل سید محمد بهبهانی خواستند تا در این 

خصوص وساطت کند.
با وجود این پیگیری ها، ســاواک خراسان که از 
منبر رفتن آیت اهلل واعظ طبسی بیمناک بود، در 
توجیه این تصمیم نوشت: »این سازمان با توجه به 
اینکه تاکنون چند نوبت تذکرات الزم را به نامبرده 
داده و تعهداتی اخذ کرده بود که گزارش آن طی 
شماره پیرو به عرض رسیده است و مصادف بودن 
بــا ایام اربعین و نزدیکی روز قیام ملی 28 مرداد، 
نمی توانســت با رفتن منبر وی موافقت نماید. با 
آقای استاندار و رئیس شهربانی خراسان مذاکره 
و موافقت به عمل آمد کماکان از رفتن منبر وی 

جلوگیری شود.«
بااین وجود، ساواک خراسان در نهایت مجبور شد 
تا ضمن مطرح کردن موضوع در کمیسیون امنیت 
اســتان به تاریخ 1 شــهریور 1340 و اخذ تعهد 
نسبت به اینکه در باالی منبر به جز مسائل دینی 
به مطالب سیاسی اشاره ننماید، رفع ممنوعیت از 

منبر ایشان را تصویب نماید.
مراقبت از منبرهای آیت اهلل واعظ طبسی در این 
برهــه به میزانی بود که حدود 10 ماه بعد از این 
ماجرا، زمانی که هیئت حضرت موســی بن جعفر 
)علیه السالم( کاشــان او را برای سخنرانی در آن 
شهرستان در ایام محرم دعوت کرد، ساواک تهران 
به تحت تعقیب بودن ایشان اشاره و پیگیر سوابق 

او شد.

نخست وزیری اسداهلل علم و حساسیت ساواک به 
آیت اهلل طبسی

به دنبال سقوط دولت علی امینی و روی کار آمدن اسداهلل علم سخنرانی های 
آیت اهلل واعظ طبسی در بیت آیت اهلل قمی مورد حساسیت شدید ساواک قرار 
گرفت. آیت اهلل واعظ طبســی در این برهه، مسافرت شاه به شمال و بازدید 
اسداهلل علم از اردوی سازمان جوانان در کنار دریا را سوژۀ یک سخنرانی داغ 
انتقادی قرار داد، سخنانی که انتقاد شدید استاندار خراسان را در پی داشت 
و به دستگیری آیت اهلل در روز دوم مرداد 1341 و سپس آزادی ایشان منجر 

گردید.
بــه دنبال قیام خونین 15 خرداد، آیت اهلل واعظ طبســی همگام با حضرت 
امام خمینی )ره( پای به میانة میدان گذاشــت. ایشان در این برهه از سالح 
منبر به صراحت علیه رژیم طاغوت بهره می گیرد تا مأمور ساواک دربارۀ وی 
بنویسد: در این اواخر ]در[ موضوع اعتراض علما به تصویب نامة شرکت بانوان 
در انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی، او تنها کسی بود که در تهییج مردم و 
بدگویی به شخص جناب آقای نخست وزیر و انتقاد شدید از دولت، از استعمال 
جمالت ناهنجار امتناع ننموده و هر بار که به او تذکر داده شد، به محض اینکه 
باالی منبر رفت اظهار نمود: »بااینکه به من گفته شده است این موضوعات را 

مطرح نکنم، ولی تا پای جان ایستادگی کرده، خواهم گفت.«
بخشی از سخنان صریح ایشان در این ایام خطاب مستقیم به اسداهلل علم و 
انتقاد از اقدامات او با تعریض به سرنوشت رضاخان در جزیرۀ موریس بود که 

به شرح زیر مورد بازجویی قرار گرفتند:
سؤال: در تاریخ 41/8/16 در منزل آقای مقدسیان در باالی منبر خطاب به 
جناب آقای نخست وزیر ]گفته ای[ که نمی شود با قرآن و خدا جنگید، خدا 
می گوید کشف حجاب نکن، خدا می گوید قانون تساوی حقوق زن و مرد را به 
تصویب نرسان؛ و پس از توهین اضافه نموده ای که خداوند تو را هم به جزیرۀ 

مرگ ببرد، منظور از بیان این قبیل مطالب تحریک کننده چه بوده است؟
جواب: من در منبر در موضوع حجاب از نظر قرآن بحث کرده ام و نسبت به 
قانون تســاوی حقوق زن و مرد از نظر قرآن سخن گفته ام؛ آن گاه خطاب به 
جناب آقای نخست وزیر کرده ام ]که[ حاج آقا روح اهلل خمینی فرموده اند اگر 
برای شــما ابهامی در قوانین روحانیت اســت، ممکن است با آقای خمینی 
مکاتبه بفرمایید و موضوع جزیرۀ مرگ اصالً به آقای علم خطاب نشده است، 
بلکه گفتــه ام آنان که با قوانین قرآن مبارزه کنند خداوند آن ها را به جزیرۀ 

مرگ می فرستد.
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سردرگمی ساواک در برابر بهلول دوم

آیت اهلل واعظ طبسی در این برهه چنان عالقه و اعتقادی نسبت به 
امام خمینی )ره( داشت که با صراحت می گفت: »هرکس با چنین 
عالمی که حرف او سخن امام علیه السالم است مخالفت کند، مرتد 

و خارج از دین خواهد بود.«
سخنان آیت اهلل واعظ طبســی به میزانی ساواک خراسان را دچار 
عصبانیــت و بی تعادلی کرده بود که برای مقابله با او نوشــت: »به 
سبب حساسیت وضع صالح 
نبــود در آن روزهــا بــا این 
نشان  عمل  شــدت  شخص 
داده شود و بهانه ای به دست 
روحانیون و سایر افراد منتظر 
فرصت بدهــد؛ ولی حاال که 
موضوع منتفی شــده است... 
نســبت به تعقیــب او اقدام 
گردد. با مشورتی که با مشاور 
قضائی به عمل آمد، تعقیب او 
با قوانین ســاواک امکان پذیر 
امنیت  کمیســیون  و  نبوده 
اســتان نیز اختیــاری برای 
تبعید و غیره ندارد، تنها راهی 
که به نظر می رسد این است 
نامبرده دستگیر و به تهران اعزام و مدتی به عناوینی در آنجا زندانی 
و یا تحت نظر باشد. برای تثبیت امنیت در استان خراسان، اعمال 
یک چنین عملی در وضع حاضر نهایت ضرورت را دارد؛ زیرا اظهارات 
بی پرده مشارالیه و اینکه کوچک ترین عکس العملی نشان داده نشده 
است، ســایر وعاظ را جری نموده؛ از طرفی بین مردم شایع شده 
است که او بهلول دوم می باشد.« با وجود این درخواست، ادارۀ کل 
سوم ساواک نیز شرایط را برای دستگیری او مساعد ندانست و پاسخ 

داد: »در حال حاضر با توجه به فعالیت روحانیون در سراسر کشور، 
دستگیری و اعزام نامبردۀ باال به مرکز به مصلحت نمی باشد. دستور 
فرمایید به مشارالیه تذکر داده شود که ادامة این رویه در آینده برای 
او گران تمام خواهد شــد. بدیهی است به محض آنکه این موضوع 

خاتمه پیدا کرد، بایستی طبق مقررات تحت تعقیب قرار گیرد.«
رئیس ساواک خراسان که از فعالیت های آیت اهلل واعظ طبسی به 
شــدت عصبانی بود، در ذیل این نامه نوشــت: »تذکر در او مفید 
نیست و حال که تصویب نامه لغو شده، ایجاب می نماید یک چنین 
شــدت عملی دربارۀ او به عمل آید و تعقیب او در مشــهد عملی 
نخواهد بود.« پس از بررسی سوابق و تهیه گزارشی دوباره، حسین 
فردوســت که در این موقع در سمت معاونت ساواک قرار داشت، 
نوشــت: »من شخصاً با عقیدۀ رئیس ساواک خراسان موافقم، ولی 
نمی توانم دســتوری بدهم. خوب است موضوع را به عرض تیمسار 
ریاست ساواک برسانید و از نتیجه من را هم مطلع نمایید.« و پس از 
آن، رئیس ساواک که تیمسار حسن پاکروان بود دستور داد: »اعمال 
و رفتار نامبردۀ باال را تحت مراقبت قرار داده و چنانچه الزم باشــد 

بعد از ماه رمضان اقدام گردد.«
با وجود صراحت دستور رئیس ساواک مبنی بر دستگیری وی بعد از 
ماه رمضان، ساواک خراسان در روز هفتم بهمن ماه 1341، درست 3 
روز بعد از اینکه شاه به قم رفت و ضمن اهانت به علما و حوزه های 
علمیه از آنان به عنوان »ارتجاع سیاه« نام برد، آیت اهلل واعظ طبسی 
را دســتگیر و با این اســتدالل که »چون نگهداری وی در مشهد 
در ماه رمضان صالح نیســت«، پس از یک دوره بازجویی، به اتهام 
»تحریک به قیام و آشــوب و بلوا« وی را به تهران اعزام کرد تا در 

تاریخ 16 بهمن 1341 تحویل زندان قزل قلعه شود.
بازجویی هــای صورت گرفته در تهران نتیجه ای نداشــت و همین 
مسئله موجب شــد تا ادارۀ کل سوم بنویسد: »عضویت و فعالیت 
خود را در احزاب انکار و اتهامات منتسبه را تکذیب می نماید.« وی 
در تاریخ 11 اسفند 1341 به مشهد بازگردانده شد و 3 روز پس از 

آن نیز آزاد گردید.

انقالب سفید و خروش
 آیت اهلل واعظ طبسی

به دنبال به اصطالح انقالب سفید شاه و رفراندوم کذایی و مخالفت 
صریــح امام، آیت اهلل واعظ طبســی در روز دوم فروردین 1342 
شمســی بر فراز منبر در منزل آیت اهلل قمــی فریاد برآورد: » ای 
مردم! اگر در راه دین بخواهد جان مردم در خطر باشد، برای من 
هیچ اشکالی ندارد، طبسی کشتن آســان است. امروز روز اتمام 
حجت است... آقایان شاید زنده نماندم، شاید فردا نباشم، فعالً به 
شما عرض می نمایم... چون سرنوشت خود را می دانم باید بگویم 
امروز، روز انقالب روحانیون نیســت، بلکه همیشه خواهد بود؛ تا 
دولت دســت از روش جابرانة خود برندارد، همین انقالب هست. 
من به تمام دستگاه های حاکمه عرض می کنم، امروز شما تقلید از 
آمریکایی ها و خارجی ها می کنید، کشور ما مسلمان است، مذهب 
جعفــری دارد ... این اجتماع و ایــن روحانیت بر جای خود قرار 
نخواهند گرفت. حوزۀ علمیة مرکز، حوزۀ علمیة قم، حوزۀ علمیة 

نجف و مجاهدین دین با این رویه مخالف هستند.«
چند ســاعت پس از این سخنرانی، کمیســیون امنیت استان 

خراسان در ساعت 8 شب تشکیل جلسه داد و دستگیری مجدد 
وی را مورد تصویب قرار داد. در این نوبت، آیت اهلل طبســی که از 
دستگیری خود اطمینان یافته بود به پنهان کاری روی آورد، ولی 
این شیوه چندان دوامی نداشت و در شرایطی که بین مسئولین 
شــهری از قبیل استاندار و رئیس شــهربانی و رئیس ساواک در 
چگونگی برخورد با روحانیون اختالف نظر وجود داشت و مسئلة 
تبعید آیت اهلل قمی نیز در دســت بررســی و اقدام بود، در تاریخ 

4 خردادماه 1342 دوباره آیت اهلل واعظ طبسی دستگیر گردید.
البته از گزارش سخنرانی هشتم خردادماه ایشان در بیت آیت اهلل 
قمی کــه 4 روز بعد از تاریخ اعالم این دســتگیری به ادارۀ کل 
سوم می باشــد، چنین استنباط می گردد که ایشان زمان زیادی 
را در زندان نبوده اســت. هرچه سخت گیری  نیروهای انتظامی و 
امنیتی بیشتر می شــد، صراحت لهجة آیت اهلل واعظ طبسی نیز 
بیشتر می شد تا جایی که به صورت علنی در سخنرانی خود اعالم 
می کند: »من از سازمان امنیت باک ندارم و دو مرتبه هم زندانی 
شــده ام و اگر برای مرتبة ســوم هم زندانی بشوم، نمی ترسم. ما 
با دولت مخالف نیســتیم، فقط حرف ما این است، آن هایی که 
کرسی نشین هستند، بایستی از روی احکام قرآن و دستورات دین 

عمل کنند.«
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مبارزانی که رژیم را مجبور به
 عزل استاندار خراسان کردند

پس از یورش به مدرســة فیضیه در دوم فروردین ماه و متعاقب 
آن قیام خونین 15 خرداد و دستگیری امام خمینی و همچنین 
بازداشــت و تبعید آیت اهلل قمی، در مشهد از سوی علما 5 روز 
عزای عمومی، تعطیلی نمازهای جماعت و بستن بازارها به  منظور 
همدردي و اعالم انزجار از اقدامات ضداسالمي رژیم پهلوي اعالم 
شد و مردم نیز با آتش زدن طاق نصرت هایی که براي ورود شاه 
آذین بسته  شده بود، خشم خود را نشان دادند. وضعیت عمومی 
در مشهد به گونه ای بود که استاندار خراسان، سید جالل الدین 

تهرانی عزل و سپهبد امیر عزیزي جایگزین او شد.
در این اوضاع و احوال، گزارشی در خصوص چگونگی فعالیت های 
آیت اهلل واعظ طبسی تهیه نگردید و علت آن نیز به »مخفی بودن« 
ایشــان ربط داده شد؛ ولی پس از گذشت مدت کوتاهی دوباره 
سخنرانی های ایشان از سر گرفته شد. در این موقع سمت وسوی 
سخنان وی، بهره گیری از وقایع تاریخی و تمثیل های آن، مانند 
قیام مختار ثقفی و انتقام گیری از قاتلین امام حسین )علیه السالم( 
و حکومت جابرانة متوکل عباسی و تعدی های حجاج بن یوسف و 
البته ســخنانی چون: »ما که این حرف ها را می زنیم، می گویند 
ارتجاع سیاه هستیم« و اینکه »آقایان! اگر بدانید علمای نجف 
چه وضعی دارند، تمام پرچم ها در نجف نیمه برافراشــته است، 

بیشتر از این اجازه حرف زدن ندارم«، بود.
با وجود فشارهای شدیدی که در این زمان نسبت به ایشان وجود 
داشــت و تعهدی که از او گرفته شده بود، روح آزادۀ وی طاقت 
منبر رفتن و پرداختن به مســائل انتقادی فرعی را نداشت؛ به 
همین علت بود که بر فراز منبر می گفت: »من امروز نمی توانم در 
منبر حقایق را بگویم، برای اینکه از طرف مقامات صالحیت دار 
جلوگیری می شود و خودم نمی فهم چه بگویم که برای اسالم و 

مسلمانان نفع داشته باشد.«

 ازاین رو، پس از چند 
شــبی که از سخنان 
صریح خودداری نمود، 
در روز بیســت وپنجم 
و  بازاریــان  تیرمــاه، 
مورد  را  کسبة مشهد 
داد:  قــرار  خطــاب 
»شما کســبة بازار از 
آن مسلمانانی هستید 
که صبح دکان خود را 
باز کنید و تا شب 20 
تومان کار کرده و پس 
را  از آن دکان خــود 
ببندید و نزد زن و بچه 
خود بروید، ولی حاضر 
نیستید برای دین قیام 
کنید و حتی یک شب 
به زندان بروید، شماها 
چطــور مســلمانید؟ 
بیایید و بیدار شــوید. 

دین شما رو به نابودی می رود، تا کی باید خواب باشید؟«
و باز باصراحت، اســاس رژیم شاهنشاهی را به سخره گرفت و 
گفت: »من از هیچ کس ترس و واهمه ندارم. ملکة ایران حضرت 

زهرا و شاهنشاه ایران اعلیحضرت ولی عصر امام زمان است.«
و 3-2 روز بعد نیز بیان نمود: »در کشــور ما اشخاص مسلمان 
و باایمــان را ارتجاعی می گویند. چون حرف اثــر دارد، ماها را 
ملتزم نموده اند که حرف حسابی نگوییم، زیرا می خواهند طبقة 
روحانیون که راهنمای شما هستند را از بین ببرند که به ریاست 

خود ادامه دهند.«

واعظ طبسی عنصری ناراضی و ناراحت

ساواک خراسان که از سخنرانی های او به تنگ آمده بود در گزارشی 
خطاب به ادارۀ کل ســوم نوشت: »این شــخص عنصری ناراضی و 
ناراحت می باشــد به طوری که مکرر، چه شــفاهاً و چه کتباً متعهد 
گردیده که به هیچ وجه مطالبی که برخالف مصالح عالیه کشور باشد 
ابراز ننماید، ولی تاکنون حاضر به اجرای تعهدنامه های خود نگردیده 

و در هر فرصت و موقعیتی که برایش پیش آمده حمالت و انتقادات خود را چه علنی و چه در 
لفافه به شدیدترین وضع ممکنه ایراد نموده؛ حالیه هرگونه تصمیمی در مورد وی بسته به نظر 

عالی است.«
و بنا بر نظر مرکز، دســتگیری مجدد وی در دستور کار قرار گرفت و دادستانی لشکر خراسان 
نوارهای ســخنرانی ایشــان در بیت آیت اهلل قمی را جهت تکمیل سابقه و استناد به »مدارک 
مستند و مدلل« برای تحت تعقیب قرار دادن او درخواست نمود؛ و در تاریخ نوزدهم آذرماه نیز 

این دستگیری صورت گرفت.
از چگونگی و مدت زمان این بازداشــت اطالعی در سوابق موجود نیست، ولی در گزارشی که 
حدود 45 روز بعد از آن تهیه شد، آمده است: »آقای شیخ طبسی اظهار می دارد: اکنون رگ های 
بدنم آتش فشــانی دارد، اگر یک روزی قدرت پیدا کردم، می دانم چه کنم و چه بگویم؛ فعالً با 

تضمین دادن مخالفم.«
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از    جناب غفوری فرد بفرمایید شــناخت شما 
مرحوم واعظ طبسی به کی و کجا برمی گردد؟ 
کدام ویژگی شخصیتی ایشان بیش از همه مورد توجه 

بود؟
من با اســم آیت اهلل واعظ طبســی از قبل از انقالب آشنا 
شــدم. ما در آن زمان علما و بزرگان انقالبی بالد مختلف 
را شناســایی و بعد با آن ها ارتباط می گرفتیم. در خراسان 
هم دو، سه اسم بیش از بقیه در میان رهبران انقالبی مردم 
شــاخص بود که نام مقام معظم رهبری آیت اهلل خامنه ای، 

آیت اهلل واعظ طبسی و شهید هاشمی نژاد بود.
وقتی قرار شــد خبرگان اول رهبری تعیین شود، در حزب 
جمهوری اسالمی بنده مســئول تماس با خبرگان استان 
خراســان بزرگ شــدم و طبیعی اســت که مرحوم واعظ 
طبســی، حاج آقا تهرانی و شهید هاشــمی نژاد جزو آن ها 
بودند؛ بنده همچنین مســئول پذیرایی از آن ها در تهران 

شدم.
سال 58 اســتاندار خراسان شدم و اولین مالقاتم با ایشان 
همان زمان بود. بنده مستقیم با ایشان مالقات و درخواست 
همکاری و مســاعدت کردم. قبل از انقالب رســم بود که 
تولیت آستان قدس رضوی و استاندار یک نفر باشد. ایشان 
عنوان کردند که بعد از انقالب )در دوران دولت موقت( هم 
به ایشان پیشنهاد شده بود که هر دو مسئولیت را بپذیرند 
ولی قبول نکردند و عنوان کردند هر شخصی استاندار باشد 
به او کمک خواهم کــرد؛ و واقعاً متواضعانه به بنده کمک 

کردند.
این را هم بگویم که اولین اســتاندار با ایشان در تضاد قرار 
گرفته بودند و با توجه به حساسیت باالی استان خراسان 
و هم مرزی آن با شوروی ســابق و فعالیت خان ها و دیگر 
موارد، اگر بیــن نمایندۀ امام و اســتاندار اختالفی ایجاد 
می شد چندان جالب نبود. درهرصورت ایشان استانداری را 

گفت وگو با حسن غفوری فرد
استاندار خراسان در سال های نخستین انقالب

سفارش ویژۀ امام برای حفاظت از 
آیت اهلل واعظ

گفت وگوی زیر با »حسن غفوری فرد«، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفۀ اسالمی که عنوان 

نخستین استاندار خراسان را داشته و از نزدیک در ارتباط با مجاهدت ها و راه گشایی آیت الله 

واعظ طبسی قرار داشت صورت گرفته است. نوع تعامل حسن غفوری فرد با مرحوم واعظ و 

خاطرات وی از ایشان از نکات جالب این مصاحبه است که در پیش روی شام قرار دارد.

فاطمه علیشاه

خبرنگار
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قبول نکردند. بنده به عنوان استاندار راهی خراسان شدم، با 
این توضیح که تا آن زمان بنده سابقة کار اجرایی نداشتم 
و به خاطر اینکه افراد به جامانده از سیســتم قبلی )قبل از 
انقالب( قابل اعتماد نبودند، یک نفر از دانشجویان مشهدی 
خود را به عنوان تلفنچی همراه خود بردم. چون می خواستم 
با مرحوم واعظ صحبتی داشته باشم به تلفنچی خود گفتم 

با دفتر ایشان برای انجام کارم ارتباط بگیرد. 
آن بنده خدا هم از سر ناآگاهی و تازه کار بودن با این تصور 
که استاندار شخص مهمی است با دفتر مرحوم واعظ تماس 
گرفتند و اشــتباهی به جای آنکه بنده را با ایشــان تلفنی 
ارتباط بدهند به ایشان گفتند که استاندار با شما کار دارند. 
بنده هم به لحاظ مشــغله یادم رفت این قضیه را پیگیری 
کنم تا اینکه دیدم مرحوم طبســی به اســتانداری آمدند. 
بنده از ایشان دلیل حضورشان در استانداری را جویا شدم 
و خدمتشــان عرض کردم، حاج آقــا امرتان را بفرمایید در 
خدمت شما هستم. ایشان فرمودند که شما بنده را احضار 
کردید و آمدم. در واقع ایشــان در کمال تواضع شخصاً به 

استانداری تشریف آوردند درحالی که اشتباه شده بود.
در طــول مدت خدمت بنــده در خراســان کوچک ترین 
اختالف نظــری بین ما رخ نــداد و صددرصــد همکاری 
وجود داشــت؛ تقریباً هر روز هم با ایشان مالقاتی داشتم 
و گزارش های الزم را خدمت ایشــان ارائه می کردم. ایشان 
هم در تمامی مــوارد بنده را راهنمایی و کمک می کردند. 
بنده کســی را در مشهد نمی شــناختم و ایشان به عنوان 
مشورت بنده را در مورد انتصاب افراد راهنمایی می کردند، 

اما هیچ گاه اعمال نفوذ نمی کردند.

  اگر بخواهید در خصوص شــخصیت مبارزاتی 
ایشان صحبت کنید چه ویژگی داشتند که در 
مثلث مبارزان خراسان قرار گرفتند؟ به طورکلی نقش 

ایشان را در مبارزات انقالبی چطور توضیح می دهید؟
خراسان جزو اولین استان هایی بود که به انقالب پیوست و 
مشهد جزو 11 شهری بود که در آن حکومت نظامی شد. 
تربت حیدریه جزو اولین شهرهایی بود که مجسمة شاه را 
پایین آوردند و عکس شاه را پاره کردند و صحن پهلوی هم 
اولین مکانی بود که اسم شاه از آن پاک و نام امام خمینی 
)ره( به جای آن گذاشته شده بود. این ها اطالعاتی بود که 

من قبل از شروع استانداری از خراسان به دست آوردم.

  با توجه به جنس همکاری هایتان با ایشــان در 
بودید،  استاندار خراســان رضوی  دورانی که 
نمونه هایــی از ویژگی های مدیریتی ایشــان را ذکر 

می کنید؟
مرحوم طبســی مدیر بســیار توانمندی بودند و بسیار به 
نظرات مشــورتی افــراد توجه می کردند. در واقع ایشــان 
مدیرپرور بودند و در تماس با افراد سعی می کردند به آن ها 
حــس اعتمادبه نفس دهند و با باال بردن شــخصیت افراد 
ســعی می کردند آن ها را برای پذیرش مسئولیت ها آماده 

کنند.
 ایشــان علی رغم مشکالت بســیاری که خراسان در آن 
زمان داشت، بر این مشکالت مسلط بودند. استان خراسان 

مشکالت بســیار زیادی داشــت؛ یکی اینکه مرکز اصلی 
منافقین در طبس بود و گروه های چپی و کمونیست به ویژه 
در شمال استان بسیار زیاد بود. مشکل قاچاق دیگر مشکل 
استان بود. حضور و فعالیت و قدرت خان ها و خان ساالری 
به خصوص در شــمال خراسان ادامه داشت. علمای بزرگ 
هم در مشهد خیلی حضور داشتند و حفظ احترام آن ها با 
وجود نظرات متفاوتی کــه در بین هریک از علمای وقت 
مشــهد مطرح بود خیلی اهمیت داشت. اینکه بتوان تمام 
این ها را مدیریت کرد، جز از آقای طبســی از عهدۀ کسی 

برنمی آمد تا کوچک ترین ناامنی هم ایجاد نشود.
بنده از ســال 58 تا ســال 60 در مشــهد بــودم. تقریباً 
کوچک ترین درگیری در آنجا ایجاد نشــد، حتی در زمان 
حملــة آمریکا به طبس نیز کوچک ترین ناامنی در منطقه 
ایجاد نشــد. تا اوایل جنگ تمــام نیروهایی که به مناطق 
آســیب دیده از جنگ مثل ترکمن صحرا، پاوه و کردستان 
کمک می کردند، از استان خراسان و زیر نظر مرحوم واعظ 

نواری اخیرًا از مقام معظم رهربی پخش شد که عنوان می کنند 

دو شخصیت در فتنۀ 88 با متام وجود حضور پیدا کردند و همۀ 

دوستی ها و مناسبت ها را کنار گذاشته و با همۀ وجود برای مبارزه 

با فتنۀ 88 به میدان آمدند؛ یکی از این دو شخصیت مرحوم آیت الله 

واعظ طبسی و دیگری مرحوم آیت الله خزعلی بودند

طبسی بودند.
درایت و مدیریت خوب آیت اهلل طبســی در جریان انقالب 
نیز تا آنجایی بود که لشگر 77 خراسان تنها پادگانی بود که 
حتی یک فشــنگ هم از آن خارج نشد و این در حالی بود 
که تمامی پادگان های کشور بدون استثنا غارت شده بودند. 
مدیریت هســتة انقالبی که دست ایشــان بود اجازه نداد 
منافقین به پادگان ها وارد و آن را غارت کنند، درحالی که 

در پادگان های تهران تانک هم به سرقت می رفت. 
در واقع آیت اهلل طبسی طی تماس هایی با سران ارتش در 
مدیریت و هماهنگی عمل لشــگر 77 خراسان نقش مثمر 
ثمری داشتند. در این بین نباید از قدرت کالم نافذ و درایت 
باالیی که مرحوم واعظ طبســی بــرای مدیریت و رهبری 

افراد داشتند غافل شد و حرفی نزد.
در زمان حکومت نظامی، مشــهد جزو شــهرهایی بود که 
کمترین ســاعت حکومت نظامــی در آن روی داد؛ یعنی 
زمان حکومت نظامی در مشــهد از ساعت 12 نیمه شب تا 
4 صبح بود، درحالی که در خیلی از شهرهایی که حکومت 
نظامی برقرار بود این زمان به 7 تا 10 ساعت هم می رسید. 
کم بودن ســاعت حکومــت نظامی در مشــهد به خاطر 
هماهنگی ها و ارتباطات غیرمحسوس و غیرمستقیمی بود 
که از درون ارتش با مرحوم واعظ طبسی یا به بیان دقیق تر 
با مثلث مبارزاتی مشهد یعنی مقام معظم رهبری، آیت اهلل 
طبسی و شهید هاشــمی نژاد گرفته می شــد. این مثلت 
طالیی در دوران مبارزات انقالبی مشــهد بسیار هماهنگ 

و مورد اعتماد هم و اثرگذار بودند.
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  بعد از پیــروزی انقالب هم آیت اهلل طبســی 
همچنــان مورد اعتماد امــام )ره( بودند، این 

اعتماد از کجا نشأت می گرفت؟
امام )ره( شــناخت بســیاری از آیت اهلل طبسی داشتند و 
اعتماد ایشــان هم روی همین شــناخت بود. من از یک 
نفر شــنیده ام که امام )ره( در مورد مرحوم واعظ طبسی 
سفارش کرده بودند اگر برای حفاظت از ایشان هزار نفر هم 
الزم اســت، بگذارید. امام به شدت به مرحوم واعظ اعتماد 
داشــتند تا جایی که تمام اختیارات خارج از حوزۀ آستان 
قدس ازجمله امور مربوط به مســجد گوهرشــاد و مقبرۀ 

شهید مدرس را نیز به ایشان تفویض کرده بودند.

  بعد از فوت امام ایشــان در کنار مقام معظم 
رهبری قرار گرفتند. اگــر بخواهید مصداقی 
بیاورید، در چــه برهه ای حمایت ایشــان از رهبری 

پررنگ تر بود؟
از همــان روز اول. اعتمــاد حضرت امــام )ره( به آیت اهلل 
طبسی باعث شده بود یک نسخه از وصیت نامة امام دست 
ایشــان سپرده شــود. بعد از امام راحل و جایگزینی مقام 
معظم رهبــری به جای امام نیز مرحوم واعظ طبســی با 
تمام وجود از همان ابتدا پشــت ســر مقام معظم رهبری 
قرار گرفتند. به نظر من رابطة ایشان با مقام معظم رهبری 

از یــک رابطة صمیمانه باالتر بود؛ چراکه مبنای آن ایمانی 
و معنوی و اسالمی بود. یقیناً ایشان ازجمله کسانی بودند 
که اعتقاد داشتند نه تنها کسی مانند مقام معظم رهبری 
پیدا نمی شود، بلکه شخصیتی نزدیک به جایگاه و شرایط 
ایشان هم وجود ندارد؛ البته این نگاهی دوطرفه بود و مقام 
معظم رهبری نیز چنین عنایتی را نسبت به مرحوم واعظ 

طبسی داشتند.
حمایت از رهبــری در جریان فتنــة 88 مصداقی بر این 
مدعاســت. نواری اخیراً از مقام معظم رهبری پخش شد 
که عنوان می کنند دو شخصیت در فتنة 88 با تمام وجود 
حضور پیدا کردند و همة دوســتی ها و مناسبت ها را کنار 
گذاشــته و با همة وجود برای مبارزه با فتنة 88 به میدان 
آمدنــد. یکی از این دو شــخصیت مرحــوم آیت اهلل واعظ 
طبسی و دیگری مرحوم آیت اهلل خزعلی بودند. طبق آنچه 
مقام معظم رهبری اعالم می کنند این دو نفر خیلی در این 

راه سرمایه گذاری کردند و باالترین نقش را داشتند.
این خرج کردن از خودشان با تمام وجود بود. آقای طبسی 
با همــة وجود این نظام را یک نظام الهی می دانســتند و 
برای آن هم بســیار سرمایه گذاری کردند. ایشان این نظام 
را یک نظــام والیی و صاحب الزمانی و مقام معظم رهبری 
و امــام راحل را نایب امام عصر می دانســتند و خدمت به 
آن ها را وظیفة خود می دانستند. آیت اهلل علم الهدی به نقل 
از مرحوم واعظ طبســی به بنده گفتند که آقای طبســی 

در سال 1341 به دنبال یک سخنراني علیه رفراندم شاه، بار دیگر 
این روحانی انقالبی بازداشت شده، پس از آن به تهران رفته و در 
حضور امام )ره( از مظالم رژیم در 15 خرداد گفتند. او خاطراتش 
از این دیــدار را چنین پی می گیرد: »امــام آمدند و صحبت هایی 
کردیــم. بعد هم این طرف و آن طرف جلســاتی داشــتیم تا اینکه 
رفتیم تهران و یک شــب منزل آقا سید احمد فاطمی )عموی آقای 
فاطمی قاری قرآن( بودیم. فردا هم با یک فولکس به اتفاق آقایان 
آمدیــم قم. قم هم که آمدیم، مســتقیم رفتیم خدمت امام )ره( 
که منتهی شد به آن سخنرانی... امام )ره( خواستند که ما صحبت 
کنیم. من دســتم را گرفته بودم به باالی آن چهارچوب پنجره های 
قدیمی منزل امام ... و جمعیت هم عجیب بود... من وقتی گزارش 
می دادم امام )قدس سره( به شدت اشک می ریخت و بدن ایشان 
تکان می خورد. امامی که در شهادت آقا مصطفی آن فرزند ممتاز و 

برجسته اش اشک نریخت، اما آنجا...«
سخنرانی واعظ طبسی در این روز نقش مهمی در فعالیت های بعدی 
او داشت. خودش ماجرا را این طور ادامه می دهد: بعد گفتم که ما 
آمده ایم برای عرض سالم و بیعت مجدد با جنابعالی و برای اینکه 
مراتب ایمان و اعتقاد خودم را به نهضتی که شما آغاز کردید نشان 
بدهم، می خواهم عرض کنم که بهرۀ من از زندگی تنها یک فرزند 
است که آماده ام این فرزند را هم در راه این انقالب تقدیم اسالم 
کنم. اینجا هم امام )قدس سره( خیلی اشک ریخت. صحبت من در 
آنجا حدود 35 دقیقه طول کشــید. از آنجا که آمدیم مشخص بود 

که تحت تعقیبیم.
هنگام آماده شدن برای مراجعت، آقای مدرس گفتند نمی توانند 
با ماشــین برگردند؛ بنابراین همان جمــع تصمیم گرفتیم با قطار 
برگردیم... در راه آهن قم نشســته بودیم تا قطار آماده شــود که 
متوجه شــدیم وضع غیرعادی است. شعاع وسیعی از اطراف ما را 
خلــوت کرده بودند و چند مأمور هــم آنجا را محاصره کرده بودند. 
یکی از آن ها جلو آمد و گفت: جناب آقای طبسی! لطفاً چند دقیقه ای 
تا اطالعات شــهربانی تشــریف بیاورید. گفتم شهربانی یا ساواك؟ 
گفت پس خودتان می دانید! ما را ســوار لندرور کردند و بعد هم 
رفتیم طرف تهران. آنجا هم ما را به یکی از ادارات ساواك تهران 
تحویــل دادند... صبح آمدند مــن را برای دومین بار به قزل قلعه 
منتقل کردند... فردای آن روز درحالی که در باز بود، شهید باهنر 
شــنیده بود که من به آنجا آمده  ام، خودش را رســاند پشــت در 
زندان عمومی که به ســلول ها باز می شــد و از آنجا نسبت به من 
اظهــار محبت کرد. آنجا آقای مروارید بــه من گفت که امام دربارۀ 
شــما پیامــی داده که قبالً برای هیچ کس این کار را نکرده اســت. 
ایشان خطاب به ساواك گفته اند که شما مهمان من را گرفتید، پس 

در حقیقت خود من را گرفتید.

منبع: راه دانا، 15 اسفند 1394
)ماجرای دستگیری آیت اهلل واعظ طبسی توسط ساواك قم(

پیامی که امام )ره( برای هیچ کس نداده بود

درایت و مدیریت خوب 

آیت الله طبسی در جریان 

انقالب نیز تا آنجایی بود 

که لشگر 77 خراسان تنها 

پادگانی بود که حتی یک 

فشنگ هم از آن خارج 

نشد؛ و این در حالی بود 

که متامی پادگان های 

کشور بدون استثنا غارت 

شده بودند. مدیریت 

هستۀ انقالبی که دست 

ایشان بود اجازه نداد 

منافقین به پادگان ها وارد 

و آن را غارت کنند
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فرموده بودند از برخی از دوستان صمیمی و سابقه دارشان 
هم به خاطر مقام معظم رهبری عبور کردند؛ این نشــان 
می دهد مقام معظــم رهبری خط قرمز مرحوم واعظ بوده 

است.

  خاطرۀ خاصی از ایشان دارید؟
برای من همــان تواضع آیت اهلل طبســی از همه 
باارزش تر بود؛ همان تواضعی که طی اشتباه منشی بنده در 
اســتانداری سبب حضور شخصی آیت اهلل طبسی در محل 

استانداری شد و فرمودند شما بنده را احضار کردید!
بسیاری از کســانی که با انقالب نسبتی پیدا کردند روی 
تواضعشان بود و در مقابل آنچه سبب بدبختی افراد می شود 
تکبــر آن ها اســت، همچون بنی صدر کــه تکبرش باعث 
زاویه اش با انقالب شد. به نظر من معیار اصلی در شناخت 
افراد تواضع اســت؛ البته این یک مورد است که مهم ترین 

ویژگی مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی از دیدگاه بنده است.
 خاطرۀ دیگر بنــده در جریان حملة آمریکا به طبس بود. 
شایعات بســیاری در آن زمان شروع شد که هواپیماهای 
آمریکایی به همة شــهرها حمله می کنند و این تشویش 
عمومی زیادی ایجــاد کرده بود. کمک آیت اهلل طبســی 
در آن برهــه و ایجاد آرامش در جــّو عمومی با خطابه ها 
و سخنرانی هایشان خیلی باارزش بود. نقش مراجع بسیار 
تعیین کننده اســت و تواضع و کالم آیت اهلل طبسی در این 

برهه ها به انقالب و نظام خیلی کمک کرد.
خاطرۀ بعدی بنده از ســخنرانی ام در حــرم بود. در حرم 
مشغول سخنرانی بودم که یادداشتی از آقای طبسی رسید 
که خبر مهمی است زودتر سخنرانی را به اتمام برسانید. به 
حضور ایشان رسیدم و گفتند که خبر رسیده که چند نفر 
از داخل لشگر 77 قرار است کودتا کنند. فرمودند فرماندۀ 
لشگر ســرهنگ قبادیان و چند نفر از سربازان را بازداشت 
کنید؛ و این کار را کردیم اما بعد مشــخص شد دروغ بوده 

است.
شــهردار مشــهد در آن زمان خیلی توطئه و شلوغ کاری 
می کرد؛ مثاًل در زمان جنگ که بنزین کوپنی شــد ما به 
همة ادارات ابالغ کردیم که اسناد ماشین هایتان را بیاورید 
تا کوپن بنزین برایشــان صادر کنیم. شــهرداری هم همة 
ماشین هایش را دور استانداری چیده بود. قبل از زمان بنده 
در زمان آقای احمدزاده هم یک درگیری شــده و یک نفر 
هم در استانداری کشته شده بود. شهرداری های شهرهای 
مختلف هم آن زمان گروه های قلچماقی برای خود داشتند 
که به ویژه در زمان شاه تظاهرات و راهپیمایی های مردم را 
برهم می زدند. تنها راه چاره این بود که خودمان وارد برهه 
شــویم. آقای طبسی هم با برپایی نماز مغرب و عشا و بعد 

سخنرانی ایشان و کالم نافذشان غائله را خواباندند.
درهرصورت همراهی قدم به قدم ایشان با استانداری، مشورت 

و کمک فکری ایشان خیلی باارزش و کمک کننده بود.

1359؛ آیت الله عباس واعظ طبسی در کنار شهید آیت الله بهشتی و دکرت حسن 
غفوری فرد )استاندار وقت خراسان( در حرم مطهر رضوی
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  آقای مهندس شما اوایل انقالب به عنوان استاندار 
خراسان انتخاب شدید. چه زمانی با آیت اهلل واعظ 

طبسی آشنا شدید؟
بنده اولین بار که به صورت حضوری توفیق زیارت مرحوم آیت اهلل 
واعظ طبســی را پیدا کردم 14 شهریورماه سال 1360 بود که 
به عنوان استاندار خراسان منصوب شده بودم. به مناسبت همین 
روز )17 شهریور( و همچنین هشتم شهریور مراسمی از طرف 
آیت اهلل واعظ طبســی »تولیت فقید آستان قدس رضوی« در 
صحن امام برگزار شد و من آنجا ایشان را زیارت کردم. مرحوم 
آیت اهلل واعظ در آن مراســم سخنرانی کردند و چند دقیقه هم 

بنده به عنوان استاندار جدید استان خراسان سخنرانی کردم.

  تا چه زمانی استاندار خراسان بودید؟
بنــده بعد از فارس اســتاندار خراســان شــدم و بعد در 
اردیبهشت ســال 62 به مدت کوتاهی استانداری تهران را بر عهده 
داشتم؛ استانداری خراسان به مدت 22 ماه و تهران به مدت 7 ماه بود.

  با توجه به اینکه 22 ماه اســتاندار خراسان بودید 
پیرامون مواضــع انقالبی و خدمات مرحوم آیت اهلل 
واعظ طبسی در دورۀ نهضت حضرت امام )ره( توضیح دهید؟

آنچه دربارۀ مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی شنیده بودم این بود 
که ایشان یکی از مبارزان روحانی کامالً شناخته شده و اثرگذار 
بر کل حرکات مبارزاتی علیه رژیم شاه بودند. ایشان در همین 
رابطه مورد شــکنجه های فراوانی قرار گرفته بودند و مدت های 
قابل توجهی هم زندان بودند. به هرصورت آیت اهلل واعظ طبسی 
با توجه به سابقة مبارزاتی بسیار قوی و روشنی که داشتند بعد 
از پیروی انقالب اســالمی از طرف حضرت امام به عنوان تولیت 

آستان قدس رضوی انتخاب شدند.

  آقــای حبیبی، به حکم امام بــرای آیت اهلل واعظ 
طبسی به عنوان تولیت آستان قدس اشاره کردید؛ 
والیت پذیری ایشــان در دوران امام و مقام معظم رهبری 

چگونه بود؟
اگر کسی والیت پذیری مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی را 99 درصد 
تلقی کند، به نظر بنده در حق او ظلم کرده است، ایشان کاماًل 

گفت وگو با محمدنبی حبیبی
استاندار خراسان در سال های 60 تا 62

در غائله بنی صدر پشتیبان قاطع 
شهید بهشتی و تفکر او بود

مهدی حسینی

روزنامه نگار

محمدنبی حبیبی در دوران قبل از پیروزی انقالب اسالمی در متامی تظاهرات فعال بوده و علیه رژیم ستم شاهی 

فعالیت های سیاسی داشته است. حبیبی در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی در بسیاری از استان های کلیدی 

ایران استاندار بوده است؛ وی استانداری تهران، فارس و خراسان را در کارنامۀ سوابق خود دارد. محمدنبی حبیبی 

که دارای فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه تهران است، سال 60 به عنوان استاندار خراسان انتخاب و راهی این 

استان شد؛ اولین دیدار او با مرحوم آیت الله واعظ طبسی در صحن امام انجام شد. وی اکنون دبیر کل حزب مؤتلفه 

اسالمی است، دبیرکل یکی از قدیمی ترین احزاب سیاسی کشورمان که به عنوان جریان راست سنتی شناخته می شود.

گفت وگو با این فعال سیاسی در رسانه ها بیشرت به کنش و واکنش احزاب در فضای سیاسی، عملکرد دولت، ائتالف 

اصول گرایان در ایام انتخابات و نحوۀ حضور حزب 

متبوعش در آوردگاه انتخابات سال آینده اختصاص پیدا 

می کند؛ اما »حبیبی« در گفت وگو با ویژه نامه »قدس« از 

ویژگی های مرحوم آیت الله واعظ طبسی، والیت پذیری 

او نقش و تأثیرگذاری آیت الله واعظ در قبل و بعد از 

پیروزی انقالب اسالمی سخن گفت.
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تابع ولی فقیه بودنــد؛ ازاین رو اگر حداکثر عدد را 100 بگیریم 
تبعیت آیــت اهلل واعظ از ولی فقیه صددرصد بود. آیت اهلل واعظ 
طبسی از انقالبیون اولیة نهضت اسالمی امام خمینی بودند؛ او یار 
امام و رهبری در قبل و بعد از انقالب بودند و تا آخر پای ارزش ها 

و مبانی انقالب ایستادند.

  نظر شــما دربارۀ مواضع مرحوم آیت اهلل واعظ در 
برهه های حساس انقالب به ویژه اوایل انقالب )غائلۀ 

بنی صدر و مرحوم منتظری( چیست؟
مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی در غائلة بنی صدر پشتیبان قاطع 
شهید بهشتی و تفکر او بود و علیه بنی صدر نیز موضع مشخص 
داشــتند. در خصوص مواضع ایشان نسبت به مرحوم منتظری 
هم بایــد بگویم آیت اهلل واعظ طبســی تا زمانــی که مرحوم 
منتظری زاویه ای با حضرت امــام خمینی )ره( پیدا نکرده بود 
آقای منتظری را تأیید می کرد؛ اما از زمانی که این زاویه ها بین 
منتظری و شخص حضرت امام خمینی )ره( پیدا شد، آیت اهلل 
واعظ طبسی هم در صف کسانی قرار گرفتند که بی چون وچرا 
از نظر امام )ره( در قبال آقای منتظری تبعیت کردند و بنابراین 

مخالف آقای منتظری شدند.

  فتنه سال 88 برهه ای دیگر بود که در انقالب اتفاق 
افتاد، مواضع آیت اهلل واعظ در آن ایام چگونه بود؟

توجه داشته باشید در فتنة 88 فهرستی از خیانت ها و جنایت های 
فتنه گران وجود دارد کــه هیچ گاه از صفحة تاریخ معاصر پاک 
نمی شــود؛ متهم کردن نظام به دروغ، تقلب و پافشاری کردن 
بر آن، رمز آشــوب های ماه های اول سال 88 بود. این رویکرد با 
قانون گریزی و عدم پذیرش رأی نهادهای فیصله بخش شروع شد 
و سرانجام ســر از براندازی نرم و هم زبانی با رسانه های دشمن 
برآورد. کمترین جرم بازی خورده های فتنه، ایجاد شــکاف در 
وحدت و انســجام ملی و تبدیل یک پیروزی بزرگ به آشوبی 

کور بود.
حرمت شکنی، اهانت به مقدســات و حمله به ارزش ها رویکرد 
اصلی مخالفان نتایج انتخابات بود تا جایی که شــعار مرگ بر 
اصل والیت فقیه را برای همراهی با منافقین و ضدانقالب علناً 
در روز عاشــورای 88 سر دادند؛ ضمن اینکه در روز قدس سال 
88 سردمداران فتنه در راهپیمایی خود در مقابل مردم حضور 
داشتند و شــعار »نه غزه، نه لبنان« سر دادند. فتنه گران تمام 
تجربیــات انقالب های رنگی در دنیا را در ســال 88 به میدان 
آوردند؛ بنابراین باید اذعان داشت سران فتنه دشمن را در دخالت 
در امور داخلی ایران امیدوار کردند و امید او را به بی ثبات سازی 

در داخل افزایش دادند.
ده ها تن از مردم بی گناه در این آشوب ها کشته و زخمی  شدند 
و میلیاردها تومان به اماکن خصوصی و دولتی خسارت وارد شد؛ 
اما آن ها از شــرارت دست برنداشتند. کسی که کمترین اطالع 
حقوقی داشته باشد فعل فتنه گران را »بغی« و »محاربه با نظام« 

می داند.
با توصیف این خیانت هــا و جنایت هایی که صورت گرفت و با 
توجه به اینکه بنده مشی مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی را درک 
کرده بودم؛ ازاین رو می توانم بگویم مواضع ایشان در قبال موسوی 
و کروبی در فتنة 88 کامالً هماهنگ با بقیة مردم بود و ایشان هم 

علیه آن ها )سران فتنه( موضع گیری داشتند.

  با توجه به والیت پذیری آیت اهلل واعظ طبســی و 
موضع گیری ایشــان در فتنۀ سال 88 چرا تولیت 
فقید آستان قدس مظلوم واقع شدند و حتی برخی شخصیت 
ایشان را به نفع خود مصادره و تالش می کردند چهرۀ آیت اهلل 

واعظ را به  گونه ای دیگر نشان دهند؟
آنچه دربارۀ شخصیت ایشان می توان گفت این است: »آیت اهلل 
واعظ طبسی« تسلیم جو نمی شدند، اما درهرصورت اختالفاتی 
بین برخی از نظرات ایشان با افراد دیگر که آن ها هم پشتیبان 
انقالب بودند به تدریج پیش آمد. بنده معتقدم که مرحوم آیت اهلل 
واعظ طبسی مدیری متدین، خط شناس و با سالمت کامل بود؛ 
ضمن اینکه ایشان را باید با تبعیت کامل از حضرت امام خمینی 

)ره( و مقام معظم رهبری توصیف کرد.
  

من باز سؤالم را تکرار می کنم: »مظلومیت آیت اهلل 
واعظ طبسی« را چگونه ارزیابی می کنید؟ این سؤال 
را ازاین جهت مطرح می کنم که ما شــاهد بودیم برخی از 
جریانات تالش می کردند ایشان را به  گونه ای دیگر معرفی 
کنند، حتی اتهاماتی مبنی بــر تجمل گرایی رئیس فقید 

آستان قدس مطرح می شد. نظر شما در این باره چیست؟
بنده معتقدم آیت اهلل واعظ طبسی متدین واقعی و انقالبی واقعی 
بود و بعد از انقالب هم تولیت حرم امام رضا )علیه السالم( را بر 
عهده گرفت. با توجه به اختیارات بسیار وسیعی که داشتند ایمان 

ایشان مثال زدنی است.

  به هرحال عده ای اتهاماتی به ایشــان می زدند و 
با نشان دادن آیت اهلل واعظ طبسی  می خواستند 
به عنوان فردی تجمل گــرا او را از دایرۀ نیروهای انقالبی و 

مدیری ساده زیست دور کنند.
من 22 ماه استاندار خراسان بودم؛ ازاین رو نمی توانم بگویم ایشان 
روحیة اشــرافیگر داشــت، پس طرح چنین مسائلی یک اتهام به 
آیت اهلل واعظ طبســی بود. باز تأکید می کنم او به هیچ وجه روحیة 
اشــرافیگری نداشت، اما تشریفاتی هم که هیچ تعارضی با موازین 
اســالم نداشت اجرا می کرد؛ به عبارتی آن برنامه و تشریفات را در 
چارچوب اصول اسالمی اجرا و در آن نه افراط و نه تفریط می کردند.

  اگر موافق هستید از این سؤال فاصله بگیرم و به 
دستاوردها و خدمات مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی 
در آســتان قدس رضوی بپردازیم. شاخص های مدیریتی 
ایشان چه بود و به نظر شما چه دستاوردهای را در آستان 

قدس انجام دادند؟
آیت اهلل طبسی از مدیران موفق جمهوری اسالمی بود و طی 3 
دهة گذشــته آثار وجودی خود را در سامان دهی ساخت بارگاه 
امام رضا )علیه السالم( نشان دادند که افتخار همة ایرانیان است.

به اعتقاد بنده آیت اهلل واعظ طبسی مدیری کالن نگر بود؛ نمونة 
آن توسعه هایی که برای حرم مطهری رضوی انجام و صحن هایی 
که در زمان ایشان ساخته شد، است. اکنون که جمعیت و زوار 
در مشهد نســبت به ده ها سال پیش افزایش پیدا کرده، نشان 
می دهد مرحــوم آیت اهلل واعظ از چه مدیریتی برخوردار بودند؛ 
ایــن مدیریت کالن نگر بودن مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی را 
نشــان می دهد و این دیدی درست و صحیح بود و باید همین 

پیش بینی ها برای ادارۀ آستان قدس رضوی صورت می گرفت.

من 22 ماه استاندار 

خراسان بودم؛ 

ازاین رو منی توانم 

بگویم ایشان روحیۀ 

ارشافیگر داشت، پس 

طرح چنین مسائلی 

یک اتهام به آیت الله 

واعظ طبسی بود. 

باز تأکید می کنم او 

به هیچ وجه روحیۀ 

ارشافیگری نداشت، 

اما ترشیفاتی هم 

که هیچ تعارضی با 

موازین اسالم نداشت 

اجرا می کرد؛ به عبارتی 

آن برنامه و ترشیفات 

را در چارچوب اصول 

اسالمی اجرا و در آن 

نه افراط و نه تفریط 

می کردند
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محسن مهرعلیزاده متولد 1330، شهرستان 

مراغه در استان آذربایجان رشقی است. او 

از سال 76 تا 80 استاندار خراسان و از 80 تا 

84 معاون رئیس دولت اصالحات و رئیس 

سازمان تربیت بدنی بوده است. مؤسس جهاد 

سازندگی و هیئت های هفت نفره در آذربایجان 

رشقی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان 

عمران کیش، معاون امور نیروگاه های سازمان 

انرژی امتی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

رشکت رسمایه گذاری شاهد، رئیس فدراسیون 

بین املللی زورخانه ای و معاون صنعتی و 

بهره برداری وزیر صنایع سنگین و عضو هیئت 

عامل سازمان گسرتش و نوسازی صنایع ایران 

از دیگر سوابق اجرایی وی محسوب می شود.

نخستین استاندار دولت اصالحات در خراسان 

که هم اکنون در اتاق بازرگانی حضور دارد 

در گفت وگو با ویژه نامه »قدس« به ترشیح 

ویژگی های مرحوم آیت الله واعظ طبسی 

پرداخت و سعی کرد در طول گفت وگو 

خاطره هایی از تولیت فقید آستان قدس رضوی 

بیان کند. وی در این گفت وگو خاطرات جالب 

از جلسات خود با مقام معظم رهربی برای 

حضور در خراسان رضوی به عنوان منایندۀ 

دولت در خراسان و جلساتی که به صورت 

منظم با مرحوم آیت الله واعظ طبسی برگزار 

می کرد بیان و تأکید کرد: آیت الله واعظ طبسی 

میانه روی را به عنوان مشی غالب زندگی سیاسی 

خود در منظر دید همگان قرار داد.

   اگر موافق هستید پرسش اول را به نقش آیت اهلل 
واعظ طبســی در قبل و بعد از پیروزی انقالب 
اختصاص دهیم. نظر شما دربارۀ مبارزات ایشان در زمان 
قبل از انقــالب و خدماتی که پس از انقالب انجام دادند، 

چیست؟

ابتدا فرصت را مغتنم می شمارم و بار دیگر درگذشت آیت اهلل 
واعظ طبســی را به خانوادۀ محترم، آقازاده ها و سایر بستگان 
تسلیت عرض می کنم. یک سال از درگذشت ایشان گذشت، 
انگار همین دیــروز بود که آیت اهلل واعظ از دنیا رفت. رضوان 

الهی را برای آن مرحوم از پروردگار متعال مسألت می نمایم.
پیرامون ســؤالی که مطرح کردید باید بگویم آیت اهلل واعظ 
طبســی از مبارزان قبل از انقالب و همچنین از شــاگردان 
حضرت امام خمینی )ره( بودند و به شکل مشخص از دوستان 
بسیار نزدیک و از همرزمان مقام معظم رهبری بودند. حتی 
بنده خاطره های گذشته ایشــان را یکی، دو بار از زبان مقام 

معظم رهبری شنیدم.
 وقتی  که از طرف دولت به عنوان استاندار تعیین شدم و بنا بود 
مأموریت خود را آغاز کنم، خدمت مقام معظم رهبری رسیدم 
که اگر توصیه ای، نظری، فرمایشی دارند، ارائه دهند تا استفاده 
کنیم. رهبر انقالب به مبارزات آیت اهلل واعظ طبســی اشاره 
کردند و بر مبارزات ایشــان قبل از انقالب و خدماتی که بعد 
از انقالب در اســتان انجام دادند تأکید کردند و آیت اهلل واعظ 
طبسی را از چهره های اثرگذار قبل و بعد از انقالب معرفی و 
بر همراهی، همکاری و تعامل با ایشان )آیت اهلل واعظ طبسی( 

توصیه کردند. 
به هرحال بنده به عنوان نمایندۀ دولت باید در اســتان حاضر 
می شــدم و آیت اهلل واعظ طبســی هم نمایندۀ مقام معظم 
رهبری بودند؛ بر این اساس، شرط عقل، تدبیر و حفظ وحدت 
در نظام جمهوری اسالمی ایران این بود که این مسائل رعایت 
شود؛ بنابراین ما توصیه ها را جدی گرفتیم. همچنین به یاد 
دارم ایشــان در خصوص مبارزه های قبــل از انقالب آیت اهلل 
واعظ، نقــش او در پیروزی انقالب، نقــش او در اوج انقالب 
)اواخر ســال 56( و اوایل سال 57 نکاتی فرمودند. در مشهد 
راهپیمایی های زیادی انجام می شــد، ازاین رو آیت اهلل واعظ 
طبسی حضور فعال در مبارزات داشتند به طوری که در رأس 
روحانیونی که در مشــهد فعال بودند، دیده می شدند. ضمن 
اینکه مرحوم واعظ طبسی در شکل دادن ذهن و فکر جوانان 
انقالبی در خراسان، برگزاری کالس های درس موعظه و جمع 
کردن جوانان و بسیج کردن نیروها در خراسان نقش ویژه ای 

ایفا کردند.
آیت اهلل واعظ طبسی نیمی از عمر بابرکت خود را صرف مبارزه 

گفت و گو با محسن مهرعلیزاده
استاندار خراسان در دولت هفتم

هرگز اختالفی بین ما رخ نداد!
درآمدهای آستان قدس صرف حسینیه 

و ساخت کتابخانه می شد

مهدی حسینی

روزنامه نگار
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برای پیروزی انقالب اسالمی و استقرار نظام جمهوری اسالمی 
کردند و پس از پیروزی انقالب نیــز همواره در کنار انقالب 

ماندند و به مجاهدت های خود ادامه دادند.
 ایشــان راه میانه روی را به عنوان مشی غالب زندگی سیاسی 
خود در منظر دید همگان قــرار داد. بنده هم در دورانی که 
به عنوان استاندار خراسان در آن خطه به خدمت مشغول بودم، 
ضمن آشنایی بیشــتر با فضایل و ویژگی های شخصیتی آن 

عالم مجاهد، از همراهی های ایشان بهره بردم.

  آقای مهندس به شناخت خود از مرحوم آیت اهلل 
واعظ طبسی پرداختید، با توجه به شناختی که از 
تولیت فقید پیدا کردید نحوۀ مدیریت ایشان در آستان 
قدس رضوی را چگونه ارزیابی می کنید؟ به عبارت دیگر، 

شاخص های مدیریتی آیت اهلل واعظ چه بود؟
ابتدا باید به یک نکته اشــاره کنم، اینکه بنده معموالً اعمال 
مدیریت دقیق، روشن و همه جانبه را در بعضی از روحانیون 
دیده ام و در آیت اهلل واعظ طبســی به شکل ویژه ای مشاهده 
کردم؛ همین روحیات را در جناب آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 

که اخیراً به رحمت خدا رفته اند، می دیدم.
آیت اهلل واعظ طبسی در مدیریت بسیار جدی، منظم، دقیق 
و روشــن بودند. به یاد دارم چندین بار با هم در مورد مسائل 
مختلف ازجمله نظم اســتان و زوار با هم  صحبت می کردیم؛ 
ایده های خیلی جالبی داشتند به ویژه در خصوص اینکه نظم، 

انضباط، امنیت در استان و امنیت زوار چگونه تأمین شود.
ایشــان در همین راستا مثال های می زدند، مثالً در خصوص 

نقشی که مردم می توانند انجام دهند نکاتی مطرح می کردند. 
دیدگاه ها و نظرات آیت اهلل واعظ در خصوص مسائل مختلف 
بســیار روشن ارائه می شــد و به نظر بنده از نظم، انضباط و 
دیسیپلین خاص برخوردار بودند. آیت اهلل واعظ حد و حدود 
در شــرح وظایف را رعایت می کردند به شــأن و شئون افراد 

احترام می گذاشتند.

  آقای مهرعلیزاده، فعالیت آستان قدس در حوزۀ 
مســائل اقتصادی و خدماتی که در دوره مرحوم 

آیت اهلل واعظ انجام داد چه بود؟
توجه داشــته باشید که آستان قدس امکانات بسیار وسیعی 
دارد؛ ازاین رو هم در بعد عمرانی و هم در بعد صنعت و اقتصاد 
فعالیت بسیار خوبی انجام شد. به خاطر دارم یکی از اهرم های 
تقریباً وزین در مسائل اقتصادی و تولیدی خراسان در دوره ای 
که بنده در استان به عنوان نمایندۀ دولت حضور داشتم، مراکز 
تولید آســتان قدس در حوزه های مختلف اعم از کشاورزی، 
تولیدی، صنعتی و سایر جنبه های اقتصادی دیگر بود؛ اما این 
نباید به این منزله تلقی شــود که ایشان دخالت می کردند، 

ایشان به طور مستقیم هرگز دخالت نمی کردند.

  یعنی ایشان هیچ اعمال نظری نمی کردند؟
به یاد ندارم ایشــان یک کلمه در خصوص مســائل 
اقتصادی صحبتی کرده باشند، چراکه ما هر هفته با هم جلسة 
دوساعته برگزار می کردیم و بخش های اقتصادی که تحت نظر 
قائم مقام تولیت بود فعالیت ها را انجام می دادند؛ البته آنجا نه 
دولتی بود که بخواهد با قوانین دولت اداره شود و نه خصوصی 
که یک نفر مالک باشد و بخواهد اعمال نظر کند، اما بااین حال 

همین مرکز بخشی از فعالیت های استان را در بر می گرفت.

  شما اذعان داشتید حتی مرحوم آیت اهلل طبسی 
وارد مسائل اقتصادی نمی شدند و فعالیت ها توسط 
قائم مقام انجام و به ایشان گزارش داده می شد، بااین وجود 

چرا در زمان حیات خود به اشرافیگری متهم می شدند؟
بنده از نزدیک با زندگی و روحیات ایشــان آشنا شده بودم، 
برخالف آنچه تبلیغ می شد ایشــان حقیقتاً زندگی ساده ای 
داشتند. البته باید بگویم قبل از انقالب مرحوم واعظ طبسی 
تفاوتی با دیگران داشتند، این تفاوت هم به خاستگاه خانوادگی 
و اجتماعی ایشان برمی گردد. ایشــان در یک خانواده مرفه 
حضور داشتند، اما هیچ گاه اشــرافی عمل نکردند و حقیقتاً 
زندگی خیلی ســاده و معمولی داشتند. برای مرحوم آیت اهلل 
واعظ طبسی رعایت چارچوب ها و احترام متقابل به افراد مهم 
بود. آدم متظاهری نبود که بخواهد خود را ساده زیست نشان 

دهد و مصنوعی عمل کند.
درعین حال که زندگی معمولی و ساده ای داشتند، در لباس 
پوشــیدن، راه رفتن، برخورد کردن و احوال پرسی چارچوب 
مشخص را رعایت می کردند و این اصالً به منزلة اشرافیگری 

او نبود، بلکه تربیت خانواده بود.
جالــب آنکه بنده تا آنجایی که اطالع داشــتم آیت اهلل واعظ 
طبســی ریالی از درآمدهای آستان قدس که از نظر قانونی و 
شــرعی متعلق به تولیت است را به نفع خود استفاده نکرد و 

هزینة آن را صرف حسینیه و ساخت کتابخانه کرد.

هیچ وقت کلامت ایشان 

را فراموش نخواهم 

کرد. آیت الله واعظ 

طبسی فرموده بودند: 

»آقای مهرعلیزاده به 

شام قول می دهم در 

طول مدیریت شام 

در استان هیچ گونه 

تعارض، تداخل، 

تزاحم و تضادی از 

ناحیۀ من و اطرافیانم 

نسبت به جنابعالی 

و دولت در اینجا 

)خراسان( نخواهید 

دید«.
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  آقای مهندس، شــما 4 سال در خراسان حضور 
داشــتید، آیا خاطره ای از مرحوم واعظ طبسی 
دارید؟ در جلساتی هم که با یکدیگر برگزار می کردید چه 

نکاتی مطرح می شد؟
خاطره با ایشــان خیلی زیاد دارم. اول این را بگویم که تعامل 
آیت اهلل واعظ طبســی با دولت اصالحات بســیار خوب بود. 
ازاین جهت می گویم بسیار خوب که دولت اول اصالحات بود و 
علی القاعده مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی در جرگة اصالح طلبان 
قلمداد نمی شد، ایشان شخصیت مستقل و جداگانه ای داشتند 
و عده ای هم در مخالفت با ایشــان توقع داشتند اختالفاتی 
پیش بیاید؛ اما هم بنده و هم ایشان به عنوان نمایندۀ دولت و 
نماینده ولی فقیه در استان سعی کردیم همکاری های خوبی 
با یکدیگر داشته باشیم. در جلسات اول که با یکدیگر صحبت 
کردیم بنده به وظایف خود اشــاره کــردم و گفتم به عنوان 
نمایندۀ دولت چنین وظایف و از چنین جایگاهی برخوردارم 
و شــما نیز نمایندۀ محترم ولی فقیه هســتید و از وظایف و 

جایگاهی برخوردار هستید.
ایشان گفتند مطمئن هستم اگر به حیطة هم تعارضی نداشته 
باشیم طبیعی است اختالفی پیش نمی آید؛ ازاین رو موافقت 
شــد هرکس کار خود را به صورت مطلــوب انجام دهد و هر 
هفته جلسه ای خواهیم گذاشت و هماهنگی ها را درصورتی که 

اختالفی پیش آمد انجام می دهیم.
به یاد دارم ایشــان 4 کلمه عنوان کردند و هیچ وقت کلمات 
ایشان را فراموش نخواهم کرد. آیت اهلل واعظ طبسی فرموده 
بودند: آقای مهرعلیزاده به شما قول می دهم در طول مدیریت 
شــما در استان هیچ گونه تعارض، تداخل، تزاحم و تضادی از 

ناحیة من و اطرافیانم نســبت به جنابعالی و دولت در اینجا 
)خراســان( نخواهید دید و اگر شــما هم مطلبی را احساس 
کردید این شمارۀ مستقیم دفترم است، خودتان شخصاً تماس 
بگیرید و بدون واسطه با من در میان بگذارید. خدایی هم هرگز 
چنین اتفاقی رخ نداد و من در طول 4 سالی که در خراسان 
حضور داشتم هفته ای یک جلســة منظم با یکدیگر برگزار 
می کردیم، صحبت ها هم در جلسات بیشتر رفاقتی و دوستانه 
بیان می شد و حقیقتاً ایشان در جلسات گله و گله گذاری از 
اقدامات نمی کردند و ما با همان پیمانی که با هم بستیم عمل 
کردیم و بنده به عنوان نمایندۀ دولت و ایشان به عنوان نمایندۀ 

رهبر انقالب با اختیار کامل و بااقتدار کار کردیم.
علی رغم اینکه برخی تصور می کردند اختالف هایی پیش خواهد 
آمد، اختالفی که پیش نیامد هیچ، زمانی که بنده می خواستم 
در دولت دوم اصالحات در جایگاه معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان تربیت بدنی حضور پیدا کنم جلسه ای مشترک )بنده 
و مرحوم واعظ طبســی( با مقام معظم رهبری در خراسان 
داشتیم. ایشان به مقام رهبری فرمودند: ما از شما می خواهیم 
از رئیس جمهور بخواهید یــک دورۀ دیگر آقای مهرعلیزاده 
اینجا حضور داشته باشند و تهران نروند؛ به خاطر اینکه مابعد 
انقالب، این دوره، دوره ای آرام، پرتحرک و پرتعامل بود و انصافاً 
هم از مسائل عمرانی و هم توسعة سرمایه گذاری پرکارترین 
دوران را در این زمان داشتیم و بیشترین همکاری بین مدیران 
استان با هم شکل گرفت، دعوایی نبود و توجه به کار بود )این 
گفته های مرحوم واعظ طبسی بود(. اما چون تعیین شده بود 
که دیگر من باید در معاونت رئیس جمهور حضور داشته باشم 

نظر ایشان قابل عمل نبود.
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محمود صالحی استاندار خراسان رضوی در دولت 

دهم است که اگرچه قبل از دوران مسئولیت اجرایی اش 

دیداری جمعی با مرحوم آیت الله طبسی داشته، ولی 

آشنایی رسمی خود با تولیت سابق آستان قدس را در 

هامن روزهای استاندار بودنش مطرح و از صمیمت 

و هامهنگی باال فی مابین شان صحبت می کند. صالحی 

مدیریت مرحوم واعظ طبسی در ادارۀ امور آستان قدس 

رضوی را منحرصبه فرد برمی شمرد و می گوید برگزاری 

عالی مراسم احیا با حضور جمعیتی باالی یک میلیون نفر 

در آستان قدس نشان دهندۀ هامهنگی باال در جای جای 

آستان است.

آغاز استانداری در 88/8/8 و پشتوانۀ محکمی به 
اسم آیت اهلل واعظ

همان طور که می دانید اســتانداران بــا رأی هیئت دولت انتخاب 
شده و به استان هایشان می روند؛ بنابراین نامزدها قبل از انتخاب 
به تهران رفتــه، رزومة خود را ارائه داده، مخالف و موافق صحبت 
می کنند و در نهایت رأی گیری انجام می شود؛ در صوت رأی آوردن 
فرد، استاندار با وزیر کشور به استان مربوطه رفته و معرفی می شود. 
4 شهریورماه 1388 به همراه هیئت دولت و رئیس جمهور وقت به 
مشهد رفتم، قرار بود رأی گیری در حرم صورت گیرد و البته این 
امر نیز افتخاری برای بنده بود؛ زیرا اولین اســتانداری بودم که در 

حرم امام رضا )علیه السالم( به این سمت نایل می شد.
هفتة قبل نیز دولــت از مجلس رأی اعتماد گرفته و برای زیارت 
راهی مشهد شده بودند و این دومین سفر هیئت دولت به این شهر 
مقدس بود. هنگام پیاده شدن از هواپیما، آیت اهلل علم الهدی، شهید 
شوشتری و مســئوالن استان از رئیس جمهور استقبال کردند، از 
آن ها جویای حال آیت اهلل طبسی شدم که گفتند کمر و پایشان را 
عمل کرده و در منزل بستری هستند؛ بدین صورت رئیس جمهور 

و وزرا برای زیارت به حرم و من به عیادت آیت اهلل طبسی رفتم.
این دیدار اولین آشنایی رسمی با آیت اهلل طبسی بود، البته 10-20 
سال پیش به همراه فرماندهان سپاه در سفری به مشهد خدمت 
ایشان رسیده و آشنا شده بودیم، اما آشنایی رسمی ما همان 14 
رمضان ســال 88 بود. در دیدار آن روز ایشــان مرا با روی خوش 
پذیرفــت، بعد از صحبت با یکدیگر نمی دانــم چطور، ولی با هم 
خیلی هماهنگ شــدیم. آیت اهلل طبسی همان جا به آقای علوی 
)قائم مقامش( سفارش کرد هرچه بنده به عنوان استاندار گفته و یا 
سفارش کردم، دستورات ایشان است. غروب به حرم رفته و بعد از 

نماز جماعت به تاالر آینه رفتیم. آن روز مرحوم چاوز هم در حرم 
حضور داشــت و در حین بازدید وی از حرم، جلسة هیئت دولت 
تشکیل شد. در زمان رأی گیری اجازه خواستم از جلسه خارج شوم 
تا اگر وزیری قصد دادن رأی منفی داشــت در رودربایستی قرار 
نگیرد. جز یک رأی مخالــف، همگی موافق بودند و بدین صورت 
فردای آن روز که مصادف با میالد امام حسن )علیه السالم( بود در 
سالن صبا به صورت پخش مستقیم، بنده به عنوان استاندار خراسان 

معرفی شدم.
آغاز اســتانداری من در روز 88/8/8 مصادف با میالد امام هشتم 
)علیه السالم( بود. از ابتدای همان ســال قرار داشتم که 88/8/8 
مشهد باشم، ولی نمی دانستم که آن زمان استاندار مشهد می شوم. 
در این تاریخ با کمک برخی از نمایندگان خراســان در مجلس، 
حدود 150 نفر از نمایندگان مجلس را برای این تاریخ به مشهد 
دعوت کردیم؛ در همین سفر موضوع پایتخت معنوی ایران تصویب 
شد و این هم توفیق دیگری بود که در زمان استانداری بنده اتفاق 

افتاد.

مزاح استاندار با آیت اهلل
توجه به آستان قدس رضوی و زائرین امام هشتم )علیه السالم( 

هماهنگی استاندار با آستان دار
محمود صالحی

استاندار خراسان رضوی در دولت نهم و دهم
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و متولد 1313 بوده و دورانی را در زندان ستم شاهی گذرانده بود 
که آثار شکنجه و صدمات آن دوران همچنان پابرجا بود. آیت اهلل 
طبسی قبل از انقالب به عنوان ُمبلّغی سخن دان و ناطق و تأثیرگذار 
بود که جوهرۀ کالم بســیار گیرا و ســخنرانی های غرایی داشت 

)می توان شهید هاشمی نژاد را با ایشان مقایسه کرد(.

انبوه خدمات به زوار امام رضا )علیه السالم(
دربارۀ خدمات آیت اهلل طبســی باید بگوییم که ایشان حتی به 
لحاظ فیزیکی خدماتی داشتند. آستان قدس را با چند میلیون 
زائر در اوایل انقالب تحویل گرفت و در پایان عمرشان با چندین 
میلیون زائر تحویل دادند. زمانی که در خانه تان 10 نفر گنجایش 
مهمان دارید ولی 40 نفر را دعوت می کنید، دچار مشــکالتی 
می شوید و هیچ کس به این نکته اشاره نکرده است. وقتی ایشان 
تولیت آستان قدس رضوی در اوایل انقالب شد -نگاه کنید که 
این اســتان به چند میلیون زائر ســرویس می دهد، درحالی که 
نظافت، نور، صوت، فرش، گرما و ســرما، گالب پاشی و ... همگی 
موضوعیت دارد و باید مورد توجه قرار بگیرد- چند برابر قبل از 
مدیریتشان )در هزار سال گذشته( رواق، صحن و ... ساختند. اگر 
بگوییم که از موقوفات بوده که موقوفات، هزینه ها و نذورات قبل 
از آیت اهلل طبسی هم بوده است. در مجموع خدمات ایشان بسیار 

قابل قدردانی است.
یکی از شــب های احیا از میزان حــدود یک میلیون و 200 هزار 
بطری آب توزیع شده، متوجه شدیم که چقدر زائر به حرم آمده اند؛ 
و قــرار بود یک میلیون و 200 هــزار نفر را در یک محوطه جای 
دهند و این تعداد بسیار زیاد بود و محلی بسیار وسیع با امکانات 
بهداشــتی، نور، فرش و خدمات صوت و رفت وآمد و کفشداری 
باید برای این کار در نظر گرفته شــود. در عید نوروز حدود 5 تا 

باعث هماهنگی بیشتر بین استاندار و تولیت آستان قدس رضوی 
می شد. ایشان به بنده می گفتند آقای استاندار و من به شوخی به 
ایشان می گفتم آقای آستان دار؛ من می گفتم آستان دارِی جایی 
که مرکز نور همة عالم اســت از استاندار باالتر است. قرار شد ما 
سه شنبه یک هفته در میان، جلسه ای با هم داشته و مشکالت 
را با یکدیگر در میان بگذاریم. بنده از ایشــان خواهش کردم که 
مشــکالت استان را در جلســات یا به صورت تلفنی با خودم در 
میان بگذارند و من هم قرار شد مسائل را به ایشان اطالع دهم؛ 
درحالی که اآلن مسئوالن برای یکدیگر پیغام داده و در روزنامه ها 
بــا هم صحبت می کنند و این امر ضربة بیشــتری به ارتباطات 
می زند. جلسات ما سه شنبه ها به صرف ناهار و بحث و تبادل نظر 
برگزار می شد، البته ممکن بود اواسط هفته نیز تلفنی با یکدیگر 
به گفت وگو بپردازیم. ایشان عالقة من به آستان قدس رضوی و 
زائران را کمک به حل مشکالت می دانست و شاید به همین دلیل 
با من و استانداری بسیار هماهنگ بود. شاید اگر از قائم مقام ایشان 
هم بپرسید، این دوره را هماهنگ ترین دورۀ بین آستان قدس و 

استانداری تلقی کنند.
یــک زمانی تصمیم گرفتم که مطالعه کمی و کیفی زیارت امام 
هشتم )علیه السالم( را انجام دهم و دکتر علم الهدی )رئیس پارک 
علم و فناوری خراسان( را به عنوان مدیر پروژه انتخاب -تعدادی از 
علما و اساتید با ایشان همکاری می کردند- کردم؛ این طرح یک 
طرح بسیار جدی علمی بود و تا زمانی که شخصاً استاندار بودم 
40 جلد از آن منتشر شد. یک زمانی نیز به رئیس جمهور گفتم 
که استاندار خراســان مانند استانداران دیگر معاون های مرسوم 
امنیتــی، برنامه ریزی و عمرانی و پشــتیبانی و ... دارد، ولی در 
خراسان که 30 میلیون زائر می آیند و می روند و مشکالتی مانند 
تأخیــر در پروازها و ... داریم، این امر نیازمند ایجاد یک معاونت 
دیگر است و رئیس جمهور نیز قبول کرد معاونت امور زیارت به 
استانداری خراسان اضافه شود. پس از آن معاونت دیگری با عنوان 

معاونت امور زائرین ایجاد و تاکنون نیز در حال فعالیت است.

آیت اهلل طبسی مطیع رهبر انقالب
هرچه ارتباط ما ادامه پیدا می کرد با ابعاد شــخصیتی وی بیشتر 
آشنا می شدم. اگر بخواهم به صورت خالصه بگویم، وی عالمی فقیه 
و مجتهدی مسلط به امور روز بود، با مدیریتی کم نظیر، با اِشراف 
همه جانبه به امور فرهنگی، دینی و اقتصادی آستان قدس رضوی؛ 
و به علت اســتمرار مدیریت ایشان تجربیات زیادی در این زمینه 
کســب کرده بود. آیت اهلل طبسی عالمی فرزانه بود که در مجمع 
تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان رهبری عضویت داشت. تا 
زمــان حیات وی، مقام معظم رهبری نمایندگی ولی فقیه در دو 
اســتان خراسان شمالی و جنوبی که تفکیک شده بود، به غیر از 
وی به کســی واگذار نکردند و دلیل آن نیز مدیریت وی و اعتماد 
رهبر انقالب به آیت اهلل طبسی بود. ایشان کامالً مطیع رهبر انقالب 
بود و بنده در جلســات این موضوع را به وضوح مشاهده می کردم. 
یک بار در جلســه خدمت رهبر انقالب، آیت اهلل طبسی، آیت اهلل 
مهدوی کنی و جناب گلپایگانی بودم، وقتی رهبر انقالب وارد شد و 
آیت اهلل طبسی خواستند بلند شوند، رهبری گفتند که بنده اذیت 

می شوم، شما بلند نشوید.
 آیت اهلل طبسی وضعیت ویژه ای داشتند به خصوص اواخر عمرشان 
با دو عصا حرکت می کردند و پادرد و کمردرد شدیدی داشتند. وی 
مقید بود که هر روز به دفتر بیاید، البته سنی از ایشان گذشته بود 
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6 میلیون زائر به راحتی به مشهد رفت وآمد می کنند؛ ولی کربال و 
نجف را نگاه کنید، افراد برای رفتن به حرم به زحمت می افتند.

شخصیت آیت اهلل طبسی در مدیریت را در جای 
دیگری ندیده ام

شخصیت آیت اهلل طبسی در مدیریت را در جای دیگری ندیده ام؛ 
چراکه وی تسلط خاصی داشت و با نگاه و گفتن یک جمله همة 
نیروهایش کار می کردند. آیت اهلل طبسی خیلی صحبت نمی کرد و 
در جواب گزارش ها، تنها دو یا سه جمله می گفتند. نگاه عمیقی به 
مسائل داشت. در جلسات ایشان در شورای عالی فرهنگی می دیدم 
کــه وقتی می گوید آنجا فــالن کار را انجام دهید، نیروها متوجه 
می شــدند که باید کار را انجام داد؛ یک زمانی هم خودشــان سر 
می زدند. دیده بودم وقتی ایشــان به حرم امام رضا )علیه السالم( 
مشرف می شدند -آنجایی که قبر آیت اهلل مروارید قرار دارد- درست 
در پاییــن دارالزهد اذن دخول را می خواندند و مانند زائران عادی 

رفتار می کردند.

یک خاطره: راهکار آیت اهلل طبسی در حل مشکل 
حضور رئیس جمهور پاکستان

هرگاه از ایشــان درخواستی کردم جواب منفی نشنیدم. یک روز 
رئیس جمهور پاکســتان با رئیس جمهور مالقات داشته و به طور 
ناگهانی گفت که می خواهم به مشهد بروم. درحالی که برای سفر 
رئیس جمهور باید برنامه ریزی های زیادی را در حوزه های مختلف 
مانند امنیت داشــته باشیم، ولی ســاعت 10 صبح با من تماس 
گرفتند که رئیس جمهور پاکستان می خواهد به مشهد بیاید. شب 
ســوم شعبان و میالد امام حسین )علیه السالم( بود و حرم بسیار 
شلوغ بود و ما باید خط سبز را از فرودگاه تا حرم ایجاد می کردیم، 

درحالی که مشهد آن زمان شلوغ بود و نمی خواستیم خیابان ها را 
ببندیم. از آیت اهلل طبسی خواهش کردم و ایشان هم دستور دادند 
به آقای علوی که شــرایط را مهیا کنند. به ایشان گفتم که وقت 
زیادی هم نداریم و دیگر نمی رســیم به استانداری برویم و ایشان 
دستور دادند که در دارالزهد صندلی و میز گذاشته و جلسه همان 
جا برگزار شود. به ایشان گفتم که رئیس جمهور پاکستان غذای 
حضرتی هم می خواهند ولی نمی توانیم به خاطر جمعیت زیاد وی 
را ببریم. در همان دارالزهد اتاق مخصوصی قرار دارد که دســتور 
دادنــد درب آن را باز کنند و غذای حضرتی بدهند. هرچه گفتم 

ایشان آماده کردند.
 هماهنگی ها بســیار زیاد بود و بسیار همراه بودند و دست پدری 
ایشان را در استان حس می کردم. وقتی از استانداری در 91/8/7 
عزل شدم، آیت اهلل طبسی به من گفت که در جلسة سه شنبه ها 
شــرکت کن. گفتم اگر بروم دیگر نمی توانم مرتب حضور داشته 
باشم. گفتند هروقت به مشهد آمدم اولین ناهار را پیش ایشان بروم؛ 
و تا زمانی که ایشان در قید حیات بودند هروقت که به مشهد رفتم، 
زنگ می زدم به آقای طاهری )منشی دفتر آیت اهلل طبسی( می گفتم 
که به مشهد می آیم و با ایشان هماهنگ می کردم. همان روزی که 
 به مشــهد می رسیدم، ناهار را خدمت آیت اهلل طبسی می خوردم.

آخرین دیدار
آخرین دیدار دوشــنبه قبل از رحلت ایشان بود. برای مالقات به 
بیمارستان رفتم، البته وی در کما بود و تنها توانستم چهره اش را 
ببینیم و جمعه از دنیا رفتند. امام رضا حدیثی با این مضمون دارند 
که هرکس یک بار به دیدن من بیاید، سه بار به زیارتش می آیم. 
به آیت اهلل طبسی می گفتم شما بیش از 30 سال خادم این آستان 
بودید و حتماً امام رضا )علیه الســالم( شــما را مورد توجه خاص 
قرار می دهند که دعوت کردند بیش از 30 سال خادم این آستان 
باشید. من از استان می روم و شما اگر ما را یادتان بود، وقتی به حرم 
می روید از طرف ما هم سالم دهید. وقتی خداحافظی کردم دوباره 
گفتم یک درخواست دیگر هم دارم و اینکه پدر و مادرم هر دو از 
دنیا رفته اند و عالقة خاصی هم به امام رضا )علیه السالم( داشتند، 
شــما یک دعای خاص هم برای پدر و مــادرم در حرم بخوانید. 
آیت اهلل طبسی قول داد که همیشه پدر و مادرم را دعا کنند. وی 
اضافه کرد که از نشانه های فرزند صالح است این است که به فکر 
پدر و مادرش است. هروقت که ایشان را می دیدم، می گفتم پدر و 

مادرم را یادتان هست؟ می گفتند بله و برایشان دعا می کنم.

آیت اهلل واعظ، فقیهی مبرز
آیت اهلل فقیهی مبرز بود. اجتهاد مســلم وی هم در سخنرانی ها 
و هم در دروس حوزوی و هم در حرف شــنوی و اســتفاده ای که 
فضال از ایشــان می کردند، مسلم بود. حوزۀ علمیة مشهد را مقام 
معظم رهبری کامل به ایشان سپرده بودند. همان طور که می دانید 
حوزه های سراسر کشور باید هماهنگی با حوزۀ علمیة قم داشته 
باشند؛ استقالل حوزۀ علمیة مشهد تنها به خاطر مدیریت و وجود 
آیت اهلل طبسی بود. حقیقتاً که شخصیت بسیار بزرگی را هم در 
عرصة مدیریت دینی و هم در فقه و اصول و هم در حمایت از امام و 
رهبری از دست دادیم. درعین حال از پیشگاه امام رئوف می خواهیم 
که از این خادم بااخالص و قدیمی خودش آن گونه که شایســتة 
خدمات ایشان است پذیرایی کند و از ایشان هم می خواهیم که در 

سر سفرۀ امام رضا )علیه السالم( ما را فراموش نکند.

شخصیت آیت الله 

طبسی در مدیریت 

را در جای دیگری 

ندیده ام؛ چراکه وی 

تسلط خاصی داشت 

و با نگاه و گفنت یک 

جمله همۀ نیروهایش 

کار می کردند. آیت الله 

طبسی خیلی صحبت 

منی کرد و در جواب 

گزارش ها، تنها دو یا 

سه جمله می گفتند. 

نگاه عمیقی به مسائل 

داشت. در جلسات 

ایشان در شورای عالی 

فرهنگی می دیدم که 

وقتی می گوید آنجا 

فالن کار را انجام 

دهید، نیروها متوجه 

می شدند که باید کار را 

انجام داد.

تصویری از دیدار دو رفیق همدل و هم زبان



ترور آیت اهلل واعظ طبسی ناکام ماند

29 بهمن 1361 منافقین قصد داشتند آیت اهلل واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی 
و نمایندۀ امام در خراسان را ترور کرده و به شهادت برسانند.

بر اســاس گزارش جراید روز شــنبه 30 بهمن 1361، منافقین از طریق لخت کردن 
سیم های برق پروژکتور فیلم برداری صداوسیمای جمهوری اسالمی مرکز مشهد، قصد 
استفاده از جریان برق برای انجام مقاصد شوم خود را داشتند که به موقع توطئة آن ها 

خنثی شد و یکی از منافقین به هالکت رسید و دیگری دستگیر شد.
این گزارش می افزاید: »بین فاصلة خطبه های اول و دوم نماز جمعة امروز مشهد دو تن 
از منافقین به نام های بابایی و میرنژاد قصد ترور آیت اهلل واعظ طبســی نمایندۀ امام و 
تولیت آستان قدس رضوی را داشتند که خوشبختانه قبل از انجام این عمل، یکی از آنان 

به وسیلة پاسداران حاضر از پای درآمد و منافق دیگر نیز دستگیر شد.«
به دنبال این ترور، امام خمینی )ره( در پیامی خطاب به آیت اهلل واعظ طبســی تأکید 
کردند: خداوند تعالی را شکر که توطئة جنایتکارانة منحرفان از اسالم دربارۀ جنابعالی 
خنثی شد؛ و خداوند را سپاس که هر روز این جنایتکاران ورق سیاهی بر اوراق جنایت 
خود می افزایند؛ و اکنون که به خواســت خدای تعالی دستشــان از هر جا کوتاه و هر 
گروهی از آنان گروه دیگر را لعن می کند و از رسیدن به آنچه در خیال خود به آرزوی 
آن بوده اند مأیوس شــده اند، چاره ای جز خرابکاری برای اظهار وجود ندارند که آن هم 
برایشــان جز رسوایی در پی ندارد. از خداوند تعالی سالمت و سعادت جنابعالی و سایر 

متعهدان به اسالم و خدمتگزاران به جمهوری اسالمی را خواستارم.
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امیرحسین قاضی زاده منایندۀ دوره های هشتم، نهم 

و دهم مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی که به 

روایت خود از سن سیزده سالگی به واسطۀ خانواده اش 

آیت الله طبسی را می شناخته است، ایشان را فردی 

ساده زیست، مدیر انقالبی می داند. منت کامل این 

مصاحبه به رشح زیراست:

  شــاخص های مدیریتی آقای طبسی در این مدت 
طوالنی که در آستان قدس حضور داشتند چه بود؟

خدا حضرت آیت اهلل طبســی را رحمت کند. ایشــان یکی از 
مؤثرترین افراد در تأسیس انقالب در خراسان، چهرۀ ملی و مورد 
اعتماد امام )ره( و مقام معظم رهبری بودند؛ نگاه نافذ و شناخت 
دقیقی از مســائل سیاسی و اجتماعی داشته و نیروی مقتدر و 
قوی بودند. فردی بودند که چه در جریان پیروزی انقالب و چه 
در جریان ادارۀ آســتان قدس و مسائل مرتبط با انقالب بسیار 

قدرتمند عمل می کردند.
 از نظر من می توان دو، سه خصوصیت برای مدیریت ایشان ذکر 

کرد؛ یکی از این خصوصیات بحث ثبات مدیریت است.
 می دانید در اول انقالب آســتان قدس غارت شده تحویل آقای 
طبســی شــد؛ هیچ اموال و دارایی وجود نداشت، فقط امالک، 
موقوفات و آن حرم کوچک مانده بود که نتوانسته بودند، ببرند. 
بعد از انقالب هم دولت ها از منابع آستان قدس استفاده کردند، 
اما کمکی به آستان نکردند. بسیاری از زمین هایی که متعلق به 
آستان قدس است برای ارائة خدمات به دستگاه دولتی داده شد 

و هنوز که هنوز است آستان قدس حجم زیادی طلبکار است.
 یادم است زمانی که در مجلس هشتم به عنوان نماینده انتخاب 
شدم، تا آن زمان بسیاری از بدهی های دولت داده نشده بود و ما 
ردیفی ایجاد کردیم که بخشی از بدهی های آستان قدس داده 
شود؛ هنوز که هنوز است طلب های آستان قدس از دولت بیشتر 

شده که کمتر نشده است.
 آستان قدس به بازسازی هویزه کمک کرد و حتی به دولت در 
جنگ کمک مالی کرد. از آن طرف اذیت و کارشکنی زیادی را 
شــاهد بود، دولت نه تنها کمک نکرد بلکه حاضر نشد در مورد 
منطقة ویژه سرخس به آستان قدس مجوز بدهد و هنوز که هنوز 

است این مجوز داده نشده است.
حضرت آیت اهلل طبســی در چنین شــرایطی آستان قدس را 

توسعه دادند. اکنون حرم امام رضا )علیه السالم( بزرگ ترین حرم 
مذهبی زیارتی و مرکز زیارتی جهانی است. می گویند مجموع 
مسجدالنبی و مسجدالحرام به اندازۀ حرم امام رضا )علیه السالم( 
نمی شود و اگر تمام حرم های عراق را با هم جمع کنید به اندازۀ 

حرم امام رضا )علیه السالم( نمی شود.
به نظر می رسد در این شرایط جنگ و بعد از آن، مدیریت قوی 
پشــت  کار بوده که ســازمان عریض و طویلی که 40-30 هزار 
پرســنل دارد را مدیریت کرده و توانســته آن ها را جلو ببرد و 

خدمات فراوانی ارائه کند.
ثبات مدیریت، اقتــدار در اعمال مدیریت و مدیریت قدرتمند. 
خصوصیت سوم اســتفادۀ مفید از نیروهای متخصص بومی و 
به کارگیری آن ها بود. البته ایشان از مشاوران غیربومی و افرادی 
که در عرصه های مختلف کارشــناس بودند استفاده می کردند، 
ولی کار را به اهل همان منطقه می سپردند. مجموعة این موارد 
باعث شــد آستان قدس در این ســی واندی سال )36-35( که 
ایشان مدیریت کرد، توســعه پیدا کرده و با تمام نداری هایش 

به عنوان یک سازمان قدرتمند اقتصادی شناخته شود.

  مدیریت ایشان را از نظر فرهنگی چطور می بینید؟
ایشان در حوزۀ حرم کارهای فرهنگی خوب و مناسبی 
انجام دادند و انصافاً برنامه های متنوع و مفصل داشتند. کسانی که 
به زیارت می آمدند، می توانستند از فضای معنوی حرم به خوبی 
استفاده کنند. شاید اتفاق بدی که افتاد عدم پیوند فرهنگی شهر 
مشــهد با حرم بود. مشهد چه به لحاظ بافت، معماری، توسعة 
حاشــیة شهر و مظاهر زندگی مادی متناسب با حوزۀ فرهنگی 
حرم رشــد پیدا نکرد و نتوانست مقدس بودن خودش را حفظ 
کند. تناســبی بین بافت فرهنگی داخل حرم با بافت فرهنگی 
شهر مشهد وجود ندارد؛ البته مدیران محلی-ملی استان، شهردار 
در این موضوع مسئول هستند، شاید باید حوزۀ مأموریت ها فراتر 

از حرم تعریف می شد.

  مبارزات انقالبی ایشان در مشهد چگونه بوده و با 
کدام یک از بزرگان همراه بوده و فعالیت می کرده اند؟

حضرت آیت اهلل طبســی محور مبارزه بودنــد. مثلث آیت اهلل 
طبسی، شهید هاشمی نژاد و مقام معظم رهبری محور مبارزات 

گفت وگو با  امیرحسین قاضی زاده
عضو هیات رئیسه مجلس دهم و نماینده مشهد

برخی نگاه ابزاری
به مرحوم واعظ داشتند

ایشان در حوزۀ حرم 

کارهای فرهنگی خوب 

و مناسبی انجام دادند 

و انصافًا برنامه های 

متنوع و مفصل 

داشتند. کسانی که 

به زیارت می آمدند، 

می توانستند از فضای 

معنوی حرم به خوبی 

استفاده کنند.
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در خراسان بودند؛ با امام در ارتباط بودند و شرق کشور را مدیریت 
می کردند. طلبه ها و فضالیی که برای سخنرانی اعزام می شدند 
شاگردان این ها یا افرادی بودند که با این مجموعه مرتبط بودند و 
حضرت آیت اهلل طبسی در آن ایام نقش بسیار پررنگ و محوری 
داشتند؛ حتی در ایامی که آقا به ایرانشهر و چابهار تبعید شده 
بودند، نقش ایشان در مبارزه جدی تر شده بود. ایشان در آن ایام 
تمام بیانیه های مهم انقالبی را نوشته و حتی قرائت می کردند؛ 
فرد شناخته شــده و شجاعی بودند و چندین بار توسط ساواک 

دستگیر شده، زندانی و شکنجه شدند.

  مواضع و عملکرد سیاسی ایشان در مقاطع حساس 
تاریخ انقالب چگونه بوده است؟

ایشان در اوایل انقالب رهبر سیاسی جریان انقالبی در خراسان 
بودند، چه در جریان بنی صدر 
و چه در بحث های مربوط به 
حزب جمهــوری و منافقین 
مواضع ایشــان ممتــاز بود. 
ایشــان ایــن اواخــر تالش 
کردند بعضی از کســانی که 
در فتنــه بوده یــا همراهی 
کردنــد را دعوت کــرده و 
آن ها را برگردانند، اما وقتی 
از آن ها ناامید شــدند، علیه 
آن هــا و جریان فتنه مواضع 
گرفتند.  روشــنی  و  محکم 
ابتدا تــالش کردند بعضی از 
این افراد را با انقالب آشــتی 
بدهند، مدتی که گذشــت و 
دیدند نمی توانند روی آن ها 
اثرگــذاری کنند، علیه آن ها 
موضع کامالً روشن و انقالبی 
گرفتند که سخنرانی معروف 
ایشــان در ایــام 9 دی و در 
حرم مطهــر به همین علت 
بود. قبل از 9 دی، در 8 دی 

راهپیمایی عظیمی در مشــهد جلوتر از بقیه استان های کشور 
اتفاق افتاد و 9 دی هم دوباره تکرار شد که سخنران راهپیمایی 

8 دی در مشهد حضرت آیت اهلل طبسی بود.

  رابطۀ ایشان با مقام معظم رهبری چگونه بود؟
من ندیدم آقا در ارتحال کسی گریه کنند، ولی در ارتحال 
آقای طبسی گریه کردند. حضرت آیت اهلل طبسی برای حضرت 
آقا یک دوســت قدیمی و محرم راز بودند. حضرت آقا سالی دو 
بار به مشــهد و حرم می آیند به زیارت امام رضا )علیه الســالم( 
می روند و با آقای طبسی به عنوان کسی که می توانند مکنونات 
قلبی خودشان، حتی اعضای خانواده و بحث های خانوادگی شان، 
نه فقط اجتماعی و سیاســی را مطرح کنند، صحبت می کنند. 
واقعاً مثل دو برادر بودند. گاهی دوســت انسان از خواهر و برادر 
نزدیک تر است. یک فرد می تواند حرف هایی به دوستش بزند که 
بــه برادر تنی یا پدر و مادرش نمی تواند بزند. من این جایگاه را 
برای آقای طبسی نسبت به آقا می دیدم. ارتباط آقای طبسی با 

آقا یک ارتباط معمولی نبود. من نمی شناسم آقا آن نوع رفاقت را 
با کسی دیگری داشته باشد، این رفاقت، صمیمیت و برادری را 

فقط بین آقا و آیت اهلل طبسی می دیدم نه کس دیگری.
حضرت طبسی بااینکه سنشان کمی بیشتر از آقا بود )فکر کنم 
هم سن آقای هاشــمی و از حضرت آقا بزرگ تر بودند(، ولی در 
ادبیات و گفت وگو کامــالً مطیع و خاضع بودند، حتی وقتی از 
آقا پشــت تریبون صحبت می کردند. در نطق ها و صحبت های 
ایشان در روز اول فروردین و قبل از سخنرانی آقا کامالً خضوع و 
احترام فوق العاده ای در کالم ایشان نسبت به مقام معظم رهبری 
می بینیــد. درحالی که مثل برادر بودند، آدم احســاس می کرد 
صمیمی صحبت کنند؛ ایشان بااینکه صمیمی ترین دوست مقام 
معظم رهبری بودند، در کالمشان احترام فوق العاده ای نسبت به 

آقا دیده می شد.

  خاطره ای از ایشان 
در خصوص توصیه 
به جوانــان برای عملکرد 

انقالبی دارید؟
 من از بچگی آقای طبسی 
را می شــناختم، چون پدر و 
مادرم با ایشــان آشنا بودند. 
ایشــان خطبة عقــد من و 
خانمــم را خوانــده بودند و 
ارتبــاط خیلــی نزدیک و 
)نمی خواهم  خوبی  نســبتاً 
بگویم صمیمانه، ما جای بچة 
می شدیم(  محسوب  ایشان 
هم با ایشان و هم با بعضی از 
اعضای خانواده شان داشتیم. 
همان زمان که خطبة عقد 
ایشان  می شــد،  خوانده  ما 
نیم ســاعتی با من و خانمم 
در این مورد که باید خودتان 
را برای اسالم آماده کنید و 
خانــواده و زندگی که دارید در راه این باشــد، صحبت کردند. 
به من گفتند مانع همســرتان نشوید و به همسرم هم توصیه 
می کرد که مانع آقا نشوید و مسائل زندگی باعث نشود که مثاًل 
همسر شما نتواند به وظایفش نسبت به اسالم و انقالب اسالمی 
عمل کند. ایشان روحیة انقالبی داشت و به شدت استکبارستیز 

بود.

  ایشــان تا چه حد به ساده زیســتی در زندگی 
شخصی شان اهمیت می دادند؟

ایشان در زندگی شخصی بسیار ساده زیست بود. من خانه ایشان 
را دیده ام، خانه شــان همان خانة ساده ای بود که قبل از انقالب 
داشتند. 5 درصد حق تولیت کلیة موقوفات به ایشان می رسید؛ 
از هر درآمدی که از موقوفات آســتان قدس حاصل می شد، 5 
درصد متعلق به ایشان بود که بسیاری از ساخت وسازهایی مانند 
کتابخانة جدید حرم و بیمارســتان رضوی از محل آن 5 درصد 

است.

آستان قدس به 

بازسازی هویزه کمک 

کرد و حتی به دولت 

در جنگ کمک مالی 

کرد. از آن طرف اذیت 

و کارشکنی زیادی را 

شاهد بود، دولت نه 

تنها کمک نکرد بلکه 

حارض نشد در مورد 

منطقۀ ویژه رسخس 

به آستان قدس مجوز 

بدهد و هنوز که هنوز 

است این مجوز داده 

نشده است
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  آیــا از محل ایــن درآمد 5 درصــد در زندگی 
شخصی شان استفاده کردند؟

نه هیچ استفاده ای نکردند. حتی خانواده شان را این گونه تربیت 
کرده بودند. شــنیده بودم بیمارســتان رضوی را از این محل 
ساخته اند. کتابخانة حرم و کارهایی برای مشهد انجام داده اند. اگر 

در جاهای دیگری کاری انجام شده من اطالعی ندارم.
وقتی ایشان به رحمت خدا رفت، مبلغی در حساب مانده بود که 
طبیعتاً بعد از فوت ایشان متعلق به ورثه شان است. وقتی به خانم 
ایشان مراجعه می کنند، می گوید اگر حاج آقا طبسی این پول را 
حق ما می دانست، به ما می گفت، اگر نگفته، پس متعلق به ما 
نیست و بااینکه شرعاً و عرفا حقشان بود و نیاز هم داشتند، حاضر 

نشدند آن پول را برداشت کنند.
 رفتار درازمدت آقای طبسی باعث شد که خانوادۀ ایشان هم بر 
همان سیاق عمل کنند. ایشان تا زنده بود از حق خود گذشت، 
خانواده اش می توانستند از حق خودشان نگذرند، ولی این پول 
را نپذیرفتند. ای کاش عمدۀ مســئوالن ما در زندگی شخصی 

خودشان این گونه باشند.

  رابطۀ جریان اصالح طلب و چپ با ایشــان چگونه 
بود؟

دورۀ دانشــجویی با ایشــان خیلی در ارتباط بودم و رفت وآمد 
زیادی داشــتم، چون از قبل با پدر و مادرم آشــنا بودند. سال 

69-68 عضو شــورای مرکزی اتحادیة انجمن های اســالمی 
دانشــجویان )تحکیم وحدت آن موقع( بودم و به خاطر ارتباط 
با آقای طبسی اســتیضاح و از تحکیم وحدت اخراج شدم. آن 
زمان این آقایان چپ این قدر با آقای طبســی دشمن بودند که 
به خاطر ارتباط با آقای طبســی و اینکه عضو شورای مرکزی 
بودم، در دانشــگاه با من بد برخورد می شد و من را مهرۀ آقای 
طبسی ذکر می کردند. آن زمان دانشگاه ها دست چپی ها بود و 
من را از تحکیم اخراج کردند. معیار برخورد با نیروهای انقالبی، 
ارتباطشان با آقای طبسی بود و به خاطر ارتباط با آقای طبسی 

ما را توبیخ می کردند.
 حال بعضــی از این ها طرف داران آیت اهلل طبســی شــده اند! 
جالب اســت، جای سؤال و تعجب اســت؛ این ها نگاه ابزاری به 
شــخصیت ها دارند، همین نگاه را نسبت به آقای ناطق و آقای 
هاشــمی داشتند وگرنه تمام این حرف و حدیث ها و داستان ها 
که بچه هایش خوردند و ملک های فالن متعلق به این هاست، این 
حرف ها را اول همین حضرات چپ برای این ها درســت کردند. 
به نظر من ظلمی بود که نسبت به آقای طبسی اتفاق افتاد، نگاه 
ابزاری این آقایان بوده و می خواهند همه را مهرۀ خودشان کنند 
برای اینکه منویاتشان را پیش ببرند. خدا رحمت کند حضرت 
آیت اهلل طالقانــی را؛ جریان چپ در اول انقالب همین کار را با 
آقای طالقانی کردند، نوع نگاهشــان به شخصیت های مذهبی، 

محبوب و صاحب قدرت ابزاری است.

به دنبال ترورهای منافقین پس 
از برکناری بنی صدر نخستین 

رئیس جمهور و شهادت آیت اهلل 
بهشتی و 72 تن از یاران باوفای 

امام خمینی، در اولین روز شهادت 
این بزرگان، آیت اهلل واعظ طبسی 
در جمع مردم مشهد از خانواده ها 

خواست مراقب فرزندان خود 
باشند تا در دام فریبکارانی که 

به دنبال جذب نیرو از میان 
ساده اندیشان هستند، نیفتند. 

روزنامۀ خراسان بخشی از سخنان 
مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی در 

این زمینه را در شمارۀ 11 تیر 1360 
خود پوشش داد.

آیت اهلل واعظ طبسی در سخنان 
خود تأکید کرد: »از این لحظه 

هرکس عضو جنبش مجاهدین 
]منافقین[ باشد و اظهار ندامت 
نکند، محارب و حکم او اعدام 

است.«
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مدیریت آیت اهلل طبســی در آستان قدس چگونه 
بود؟

در مدیریت مرحوم آیت اهلل واعظی طبسی دو موضوع قابل توجه 
اســت، یکی در آن شأن و جایگاهی اســت که ایشان به عنوان 
تولیت آستان قدس با حکم حضرت امام رضوان اهلل تعالی علیه 
منصوب شدند و دیگری در جایگاه نمایندۀ ولی فقیه در استان و 

هم زمان ریاست حوزۀ علمیه استان خراسان است.
عملکرد مرحوم آیت اهلل طبســی در موضوع مدیریت ایشان در 
حوزۀ آستان قدس رضوی را اکنون می توان روی زمین مشاهده 
کرد؛ توســعة اماکن مقدس حرم امام رضا )علیه الســالم( هم به 
لحــاظ کمی و هم کیفی در طول تاریخ کم نظیر اســت. دومین 
توجه ایشــان در بحث تولیت آســتان قدس توجه به موقوفات 
حضرت علی بن موسی )علیه السالم( بود، موضوع موقوفه را بسیار 
مراقبت می کردند و در شناسایی موقوفات فراموش شدۀ امام رضا 
)علیه السالم( تالش وافری انجام دادند و سازمان های جدیدی را به 
وجود آوردند. دفاتری را در استان ها تشکیل دادند و این موقوفات 
شناسایی شد؛ بعضاً با مشکالتی مواجه شده بود که با راهکارهای 
حقوقی، حقوق آن موقوفه مطالبه شد.  نظارت شخص ایشان بر 
امور موقوفات و ســاختار آســتان قدس، یک نظارت تام و کمال 
بود. ایشــان در تمام طول عمرشان در این سی وچند سال به جز 
جمعه ها، مابقی ایام هفته 12 ساعت به صورت مستمر از ساعت 
9 صبح در محل کارشــان در حرم امام رضا )علیه السالم( حضور 
داشته و ساعت 9 شب به منزل برمی گشتند؛ حتی ایام فروردین، 
عاشــورا و تاسوعا در حرم مطهر و مرکز موقوفات حضرت حضور 

داشتند و فقط جمعه ها وقتشان به خانواده اختصاص داشت.

خاطره ای از مدیریت ایشان بر حرم رضوی دارید؟
از خاطرات تلخی که به یاد دارم، انفجار حرم امام رضا 
)علیه السالم( در روز عاشورا اســت. من فرماندۀ سپاه خراسان 
بودم، وقتی وارد حرم شــدم، اطراف ضریــح حضرت امام رضا 

)علیه الســالم( به خون و تکه پاره های بدن زائران آغشته شده 
بود و حرم غرق در خون و صحنه های بســیار ناراحت کننده ای 
را شاهد بودم. هیچ یک از مسئوالن حضور نداشتند، ولی ایشان 
در همان اتاق باالی آستان قدس در محل کارشان بودند. من با 
ایشان مالقات کردم و موضوع انفجار، جزئیات و قدرت تخریب را 
به ایشان گفتم. جمله ای که ایشان در آنجا به من گفتند این بود 
که در پس این حادثه پیروزی بزرگی نصیب امت اسالم خواهد 
شــد، به خاطر این جسارتی که به حرم امام رضا )علیه السالم( 

صورت گرفت.

 عملکرد فرهنگی ایشان در آستان قدس چگونه 
بود؟

در دوران مدیریتــی ایشــان اقدامات فرهنگی و پژوهشــی در 
آستان قدس به شدت افزایش پیدا کرد و مراکز پژوهشکده های 

گفت وگو با جواد کریمی قدوسی
نماینده مشهد در مجلس نهم و دهم

از حق تولیت 
برای مخارج شخصی استفاده نکرد

جواد کریمی قدوسی فرماندۀ سپاه خراسان و منایندۀ مردم مشهد در دوره های هشتم، نهم و دهم مجلس شورای 

اسالمی است و در دوران مسئولیتش در استان خراسان و به واسطۀ برادرش که قائم مقام آستان مقدس بوده است، 

شناخت دقیقی از ابعاد سیاسی و فکری شخصیت آیت الله طبسی دارد و خاطرات جالبی را در مورد مواضع ایشان در 

فتنۀ 88 بیان می کند.
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بودم که پدرم من را به تجمع منزل مرحوم آقای قمی )که هنوز 
هم نزدیک حرم است و تخریب نشده، با همان وضع ساختمان( 
برد. در اجتماع بزرگی شرکت کردیم -بنده در ذهنم مانده بود- 
دیدم ســخنران انقالبی روی منبر صحبت می کند. همیشه در 
ذهنم بود تا در یکی از این جلسات خصوصی که خدمت ایشان 
داشتیم، ایشان از خاطراتشان در 15 خرداد گفتند که من روز 
15 خرداد منزل آقای قمی منبر رفته بودم و ســخنرانی کردم، 
از آنجا که بیرون آمدم ساواک من را دستگیر کرد و برد و حتی 
اجازه نداد به خانه بروم و خبر بدهم. ایشان در حمایت از حضرت 

امام و نهضت حضرت امام رضوان اهلل تعالی چهرۀ ویژه ای بودند.

در دوران مبارزات انقالبی، ایشان با چه افرادی در 
مشهد همکاری داشتند؟ مقام معظم رهبری هم در 

این دوران در مشهد بودند، درست است؟
شخصیت برجســتة امروز دوران معاصر، رهبری نظام اسالمی، 
مقام معظم رهبری آن زمان در مشهد حضور داشتند و آیت اهلل 
طبسی با مقام معظم رهبری روابط صمیمانه و تنگاتنگی داشتند. 
این دو بزرگوار تمام امور نهضت را حمایت و همراهی می کردند؛ 
البته گاهی هم آقای هاشمی رفسنجانی می آمدند و این ارتباطات 

در آنجا بین این ها برقرار می شد.
 ازجمله نشیب و فرازهای سیاسی دیگری که من شاهد بودم، به 
سالیان اخیر به خصوص از زمانی که آقای هاشمی در سال 84 
تصمیم گرفت یک بار دیگر به قدرت برگردد، مربوط می شــود. 
با پایان دولت اصالحات خاتمی، آقای هاشــمی تصمیم گرفت 
دوباره برگردد. بنده فرماندۀ سپاه خراسان بودم و به اتفاق تنی 
چند از فرماندهان )فکر می کنم دو نفر بودیم، بنده و سردار شهید 
شوشتری( خدمت ایشان رفتیم و از نگرانی ها و دغدغه هایی که 
به خاطر بازگشــت آقای هاشمی رفسنجانی به قدرت به وجود 
آمده بود صحبت هایی کردیم. ایشان همین نگرانی را داشتند و 
فرمودند من هم نگرانم و مخالفم و گفته ام و در تالش هم هستم 
که از ورود مجدد ایشان به انتخابات ریاست جمهوری ممانعت 
کنم. روابطمان با ایشان در همین جایگاه و سمت فرماندهی در 
حوادث بعد ادامه داشــت و 4-3 جلسة خاص و ویژه با مرحوم 

آقای طبسی در مورد موضع آقای هاشمی داشتیم.

موضع گیری آیت اهلل طبســی در فتنۀ 88 چگونه 
بود؟ رابطۀ ایشان با مقام معظم رهبری چگونه بود؟

آقای طبسی در جلسه ای اشاره کردند -فکر می کنم نکته ای که 
هیچ کجا علنی نگفتند و به صورت خصوصی در همین جلسه به 
بنده فرمودند- که من روی آقای هاشمی ایراد و اشکال دارم و به 
مقام معظم رهبری هم عرض کرده ام، می خواهم به خاطر دفاع از 
شما و ارزش های انقالب روابط و رفاقتم را با آقای هاشمی قطع 
کنم. این را به مقام معظم رهبری که گفتند، ایشان فرمودند شما 
این کار را نکنید و روابطتان را با ایشــان ادامه دهید. تذکراتتان 
را به آقای هاشــمی بدهید، من هم با ایشان در حال صحبت و 

دادن تذکر هستم.
 در آخرین دیدار خبرگان رهبری جدید با مقام معظم رهبری 
که زمان زیادی از آن نمی گذرد، جلسه ای بود )آیت اهلل خزعلی 
و آیت اهلل طبسی فوت کرده بودند(، در همان جلسه درحالی که 
آقای هاشمی کنار آقا نشســته بودند، فرمودند مرحوم آیت اهلل 
واعظ طبسی شخصیتی بود که حاضر شد برای حفظ انقالب و 

بزرگ مانند مرکز پژوهش های آستان قدس، توسعة کتابخانه ها، 
انتشارات وسیع و گســترده، امکانات چاپ، کارهای فرهنگی و 
تبلیغی ازجمله دســتاوردهای دوران مدیریت ایشان بر تولیت 

آستان قدس رضوی است.

موضع گیری ایشان در مقاطع حساس تاریخ انقالب 
مانند اقدامات مسلحانۀ منافقان و بنی صدر و فتنۀ 

88 چگونه بود؟
ایشــان نمایندۀ ولی فقیه )حضرت امام و مقام معظم رهبری( 
در اســتان بودند. مسائل سیاسی اســتان، پیچیدگی های آن، 
رخدادهای سنگینی که ناشی از فتنه های دهة اول انقالب پیش 

آمد، ایشان کانون این مسائل و مدیریت بر این خطرات بودند.
 اولیــن خطری که بعد از پیروزی انقالب اســالمی پیش آمد، 
خطر منافقین بود. منافقین کالس های آموزش نظامی شان را با 
جسارت در دارالزهد حرم امام رضا )علیه السالم( گذاشته بودند. 
خبر که به حضرت امام رســید، امام همان روزهای اول انقالب 
حکم تولیت آیت اهلل طبسی را صادر کردند و فرمودند آنجا مستقر 
می شوید و اجازه نمی دهید پای هیچ یک از این جریان ها به آن 
منطقه باز شود. ایشان این گونه مقابل جریان منافقین ایستادند 
که توسط منافقین دو بار طرح ترور ایشان اجرا شد و البته ناموفق 
بود. حوادث پیچیدۀ سیاسی دیگری را به صورت دقیق تدبیر و 
مدیریت می کردند؛ و حوزۀ کار نمایندگی ولی فقیه ایشــان از 
حوزۀ کار تولیت کامالً جدا بود و حساب وکتاب ها از نظر مسائل 
شــرعی و قانونی بسیار دقیق بود. در 35 سالی که مقام معظم 
رهبری در روز اول فروردین به مشهد مقدس می آمدند، آیت اهلل 
طبسی به جز این یکی دو سال آخر که کسالت داشتند، به مقام 
معظم رهبری خیرمقدم می گفتند.  حضور آیت اهلل طبسی در 
این عرصه های سیاسی، برجستگی سیاســی ایشان را به طور 
کامل نشــان می دهد. برابر آن مشــاهدات گذشته و شناختی 
که مردم خراسان و مشهد از ایشان داشتند، یکی از چهره های 
کم نظیر دوران مبارزات بودند که وصف ایشان در شجاعت، بیان 
و دفاع از حضرت امام در ســال 42 کامالً برجســته است که از 

ایشان به عنوان شخصیتی بسیار شجاع یاد می کنند.

خاطره ای از مبارزات انقالبی ایشان دارید؟
 خاطره ای مربوط به 15 خرداد سال 42 دارم. هشت ساله 

اولین خطری که بعد از پیروزی انقالب اسالمی پیش آمد، خطر 

منافقین بود. منافقین کالس های آموزش نظامی شان را با جسارت در 

دارالزهد حرم امام رضا )علیه السالم( گذاشته بودند. خرب که به 

حرضت امام رسید، امام هامن روزهای اول انقالب حکم تولیت 

آیت الله طبسی را صادر کردند و فرمودند آنجا مستقر می شوید و 

اجازه منی دهید پای هیچ یک از این جریان ها به آن منطقه باز شود.
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ارزش های انقالب رفاقت های دیرینه خود را با برخی افراد قطع 
کند. اینجا متوجه شدم منظور آقای هاشمی بوده است.

ایشــان در حوادث مربوط به فتنه هم نظر مشخصی داشتند؛ 
و در ســالگرد فتنه فرمودند مقام معظم رهبری در این فتنه 
مظلوم واقع شــدند. این از سخت ترین دوران سیاسی ایشان 
بود. بنده به صورت خصوصی شــاهد مواضع ایشان بودم. بنده 
آن زمان علی ای حال نقدهای زیادی روی بحث آقای هاشمی 
داشتم و ایشان هم بعضی اوقات از بنده گله می کردند و پیغام 
هم می دادند که آقای کریمی این قدر موضع می گیرد. به خاطر 
همین نقد و گله مندی ایشــان به اتفاق 6-5 نفر خدمتشان 
رســیدیم و من بحث هایی را توضیــح دادم، من جمله گفتم 
جنابعالی اولین شــخصیتی بودید که بعد از تشــکیل حزب 
کارگزاران ســازندگی با تشــکیل حزب کارگزاران مخالفت 
کردید، ما هم پیرو مواضع شما موضع گرفتیم، اگر امروز هم 
نقد می کنیم به خاطر همان نگاهی اســت که شما داشتید. 
ایشان در جمع فرمودند که بله من هم نظرم نظر آقای کریمی 
اســت، من بســیاری از افراد جریان حزب کارگزاران را قبول 
ندارم، ولی فردی به من در مجمع تشــخیص مصلحت گفت 
که آقای کریمی قدوسی در خراسان در صحبت هایش نسبت 
به هاشمی بسیار نقد می کند. من گفتم ایشان را می شناسم و 
فردی متدین است و او را قبول دارم؛ لذا این جلسه را گذاشتیم 

که مطالب شما را بشنویم.
 در آن جلســه ای که بنده، فرمانده لشگر نصر، حوزۀ نمایندگی 
و حفاظت اطالعات حضور داشتیم، موضوع اصلی بحث هاشمی 
بود. در حوادث اخیر آقای طبسی تالش فراوانی کردند که آقای 

هاشمی را مدیریت کنند.

سلوک زندگی ایشان چگونه بود؟
یکی دیگر از ویژگی های شخصیت آقای طبسی که 
از نزدیک شــاهد بودم )چون برادر بنده 17 سال در آستان 
قدس رضوی قائم مقام ایشان بودند( موقعی بود که با برادرم 

جلسه داشتیم و خصوصیات شخصی مرحوم طبسی را برای 
من بیان می کردند: آقای طبسی فرمودند من خودم خدمت 
امام عرض کردم حق تولیت آستان قدس این گونه است. امام 
فرمود این شرعاً و قانوناً متعلق به تولیت و در اختیار شماست. 
ولی مرحوم طبسی هیچ موقع از این حق تولیت برای مخارج 

شخصی، زندگی و خانوادگی شان استفاده نکردند.
ایشان تا آخر عمر در همان منزلی زندگی می کردند که زمان 
طلبگی ساخته بودند و زندگی شان تغییر نکرد، در همان خانة 
کوچک و با همان ویژگی ها زندگی می کردند. برادرم تعریف 
می کرد که یک روز کمدهای لباس منزل آقای طبســی به 
تعمیر نیاز داشت، از نجارهای آستان قدس به منزل ایشان 
فرستادیم و کمدها را تعمیر کردند. وقتی که تعمیر تمام شد، 
آیت اهلل طبســی یک روز به من زنگ زدند و گفتند فاکتور 
هزینة تعمیر کمدها را بفرستید. من گفتم اآلن حق تولیت 
شما در ردیف یک آستان قدس چندصد میلیارد تومان شده 
)این صحبت مربوط به 20 سال قبل است(، ایشان فرمودند 
آن ها ســر جای خودش اســت، فاکتور این هزینه ای که از 
آســتان قدس در منزل من کرده اید را بفرستید. من فاکتور 
را فرستادم و ایشان آن مبلغ را به حساب آستان قدس واریز 

کردند.
 آن خودکاری که ایشان حکم های آستان قدس را امضا می کردند 
با خودکار و قلمی که مربوط به احکام نمایندگی ولی فقیه بود، 
تفکیک بود. زندگی ساده، صفای خاص، معنویت و امانت داری 
ایشان از اوصافی است که در انقالب و در این نوع جایگاه ها فقط 

می توان در تعداد محدودی سراغ گرفت.
 علی ای حال این ها نکاتی بود در مورد شخصیت و نقش ایشان 
در انقالب اســالمی، حمایت از نهضت امام، حمایت ایشان در 
دورۀ رهبری معظم انقالب به خصوص در مورد آقای هاشــمی 
)چون خیلی ها نسبت به مواضع آیت اهلل طبسی در فتنه انتقاد 
داشــتند که چرا ایشان موضع نمی گیرند، چرا حرف نمی زنند( 

که عرض کردم.
حضور آیت الله طبسی 

در این عرصه های 

سیاسی، برجستگی 

سیاسی ایشان را 

به طور کامل نشان 

می دهد. برابر آن 

مشاهدات  گذشته 

و شناختی که مردم 

خراسان و مشهد از 

ایشان داشتند، یکی 

از چهره های کم نظیر 

دوران مبارزات بودند 

که وصف ایشان در 

شجاعت، بیان و دفاع 

از حرضت امام در 

سال 42 کاماًل برجسته 

است و از ایشان 

به عنوان شخصیتی 

بسیار شجاع یاد 

می کنند.

آیت الله عباس واعظ طبسی در کنار شهید علی صیاد شیرازی 
و حجت االسالم و املسلمین محمدی گلپایگانی در جبهه های جنگ
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شما از نحوۀ مدیریت اقتصادی آستان قدس در دورۀ 
ایشان و حتی وام هایی که به دولت داده شده بود 

اطالع دارید؟
حضرت آیت اهلل طبســی شخصی مؤمن، معتقد، محکم، وفادار 
و انقالبی بودند و در طول سال های عمر پربرکتشان در آستان 
قدس رضوی مدیریت ماندگاری را در کشور به یادگار گذاشتند. 
اگر مدیریتی شــبیه دوران مدیریت آیت اهلل طبسی بر آستان، 
بر کشــور اعمال می شد، وضعیت اقتصادی، اشتغال و فرهنگی 
به این صورتی که اآلن در کشــور وجود دارد، نبود. به نظر من 
مدیریت مجموعة پرحجم و گستردۀ آستان قدس رضوی به ویژه 
بخش اقتصادی آســتان، نمونه ای از مدیریــت کارآمد یکی از 

برجسته ترین مسئوالن نظام اسالمی بود.
 شاهد هستیم که وضعیت حرم مطهر در قبل و اوایل پیروزی 
انقالب وضعیت کامالً محدودی بود. جمعیت به این اندازه زیاد 
نبود، مانند امروز شتاب معنوی در کشور حاکم نبود و این تعداد 
از مردم به حرم مطهر امام رضا )علیه الســالم( نمی آمدند. حرم 
مطهر حرم بسیار کوچکی بود و در دورۀ مدیریت حضرت آیت اهلل 
طبســی در سال های بعد از انقالب، صحن هایی که ایجاد شد و 
رواق هایی که در اطراف حرم و ضریح مطهر ســاخته شد، حرم 
را به وضعیت جدیدی تبدیل کرد و ده ها برابر به مساحت حرم 
مطهر افزوده شد. من آمار دقیقی از مساحت حرم ندارم، ولی هر 
فرد منصفی با توجه به عکس ها، تصاویر و آنچه در تاریخ وجود 

گفت وگو با محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس

آن شایعات صحت نداشت!
قبل از اینکه آیت اهلل طبسی را ببینم، شخصیت واقعی ایشان را نشناخته بودم

مجلس فعلی چهارمین دورۀ متامدی است 

که او به عنوان منایندۀ طرقبه و چناران به 

آن راه  یافته است؛ در این مدت سال های 

زیادی را هم عضو هیئت رئیسۀ مجلس بوده؛ 

محمد دهقان پیش از این و بعد از رهایی از 

اسارت رژیم بعث از دانشگاه تهران دکرتای 

حقوق دریافت می کند. منایندۀ باسابقۀ استان 

خراسان در این مصاحبه به شایعه سازی هایی 

که علیه مرحوم واعظ طبسی وجود داشت، 

اشاره می کند و البته بارصاحت می گوید که این 

شایعات باعث شده بود که شخصیت واقعی 

آن مرحوم را به درستی نشناسد؛ اما واکنشش 

پس از آشنایی رودررو و مراودات مستمر با 

ایشان، روایتی خواندنی را رقم زده است.
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دارد، می دانــد که وضعیت اآلن حرم در ابعاد مختلف فرهنگی، 
عمرانی و ... قابل قیاس با گذشته نیست. یکی از کارهای بزرگی 
که در این زمان صورت گرفت، زیرگذر حرم بود که تمامی این 

مسیر بتن ریزی و ساخته شد.
زمانی که حضرت آیت اهلل طبسی به رحمت خدا رفتند، علی رغم 
اعتباراتی که صرف خدمات آستان قدس رضوی به بارگاه مطهر 
و کارهای اقتصادی وسیعی که در این مدت انجام شد، اقداماتی 
که توسط آیت اهلل طبسی و در دوران مدیریت ایشان انجام شد، 
نه تنها از پول دولت نبود، بلکه هم اکنون آستان قدس رضوی 2 
هزار و 600 میلیارد تومان از دولت طلبکار است؛ این نمونه ای از 

مدیریت کارآمد ایشان بود.

ویژگی بارز مدیریتی حضرت آیت اهلل طبسی چه بود 
که در این مدت توانستند در زمینۀ وسعت آستان 

موفقیت زیادی به دست آورند؟
حضرت آیت اهلل طبســی در گذشــته فرد پرکاری بودند، وقت 
می گذاشــتند و اوضاع اقتصادی کامالً در سیطرۀ خودشان بود. 
این گونه نبود که کارها را به دیگران واگذار کنند، اگر هم واگذار 
می کردند، این واگذاری امور به دیگران موجب عدم اشراف ایشان 
به وضعیت اقتصادی نبود. به جز این چند سال اخیر که ایشان 
به خاطر وضعیت جســمی و بیماری نمی توانست وقت بگذارد، 
یک مقدار کار از دست ایشان خارج شده و هزینه هایی بر آستان 

قدس رضوی تحمیل شد.
 یکی از ویژگی های مدیریتی حضرت آیت اهلل طبســی این بود 
که برخالف سایر دســتگاه های خیریه ای و اوقاف که متأسفانه 
نتوانستند اراضی اوقاف را حفظ کنند و بخش مهمی از اراضی 
اوقاف در این سال ها توسط زمین خواران، دزدان و غارتگران تلف 
شــد و به یغما رفت، ایشان توانســتند در آستان قدس رضوی 
همة زمین هایی که قبل از انقالب توســط برخی زمین خواران 
گرفته شده بود را پس بگیرند. یکی از دالیلی که آستان قدس 
رضوی در این سال ها موفق شد اوضاع اقتصادی کامالً پررونقی 
را در خراســان و حتی استان های دیگر سامان دهد این بود که 
توانســت اراضی که به ناحق در اختیار دیگران بود )اراضی که 
متعلق به امام رضا علیه السالم و آستان قدس بود( را پس بگیرد. 
حتی زمین هایی که به صورت اجاره ای در اختیار برخی افراد بود 
را به روز کرد و به خوبی مدیریت شد تا اینکه اراضی و منافع وقف 

حرم مطهر به خود حرم برگردد.
از ویژگی های حضرت آیت اهلل طبسی هوش وافر، متانت، قدرت 
فکری، اخالص و وقت گذاری ایشان بود. شخصیتی بسیار پرکار 
بودند که توانســتند آســتان قدس رضوی که گردش مالی 
وسیعی در کشور دارد را به خوبی مدیریت کرده و اموال آستان 
را حفظ کنند. در آن زمان مشــارکتی ایجاد کردند که مردم 
ارتباط برقرار کنند. خدام را به صورت سازمان یافته سامان دهی 
کردنــد تا زواری که به حرم امام رضا )علیه الســالم( می آیند 
به خوبی مدیریت شوند. به نظر من کار بسیار بزرگی در دورۀ 
آیت اهلل طبسی انجام شد. طبیعتاً اگر در این چند سال اخیر 
ضربه هایی هم به آســتان رضوی وارد شد به این علت بود که 
ایشان بیمار شــد و به نوعی کار دست دیگران افتاد و از قَِبل 
سیطرۀ برخی از افراد در آستان قدس، ضرباتی به آستان وارد 
شد که به هرصورت جمع وجور شد که خدای ناکرده به حیثیت 
حــرم مطهر رضوی و این خادم بزرگ آســتان قدس و خادم 

بزرگ امام رضا )علیه السالم( ضربه ای وارد نشود.

علت شایعاتی که علیه ایشان در زمان حیات مطرح 
می شد را چه می دانید؟

در طی سال های نمایندگی، حداقل سالی یکی دو بار با ایشان 
جلسه داشتیم و در خصوص مســائل مختلف آستان و کشور 
صحبت می کردیم، از طرفی به خاطر مناسبت ها و مراسم هایی 
که بود خدمت ایشان می رســیدیم و از حضور ایشان استفاده 
می کردیم. قبل از اینکه حضرت آیت اهلل طبسی را ببینم، با توجه 
به اینکه تبلیغاتی در مشهد صورت می گرفت، شخصیت واقعی 
ایشان را نشناخته بودم. از وقتی که با ایشان ارتباط برقرار کرده، 
گفته ها و وزانت گفتاری ایشان را شنیدم و از نزدیک با ایده های 
ایشــان آشنا شدم، به این نتیجه رسیدم که آیت اهلل طبسی در 
کشــور شخصیت نادری است که شــاید مثل ایشان در کشور 
کم داشــتیم. وزانت، نفوذ کالم، منطق و به ویژه آن آرامشی که 
در گفته های حضرت آیت اهلل طبســی و بر رفتار ایشان حاکم 
بود، جامع االطراف نگری ایشان و اینکه مسائل را جامع و عمیق 
می دیدند و نگاهشــان به آیندۀ انقالب نگاهی وحدت آمیز بود 
که اگر افرادی اشتباه هم می کنند، درعین حال آن اشتباه نباید 
موجب شود به طور کامل از انقالب جدا شوند. نگاه ایشان نگاه 

جامع و هوشمندانه ای بود.

رابطۀ آیت اهلل طبسی با مقام معظم رهبری را چطور 
ارزیابی می کنید؟

بعد از رحلت امام مسئولیت نمایندگی ولی فقیه و تولیت آستان 
قدس رضوی ایشان همچنان ادامه یافت و حتی وقتی خراسان 
به 3 استان تبدیل شد )معموالً هر استانی یک نمایندۀ ولی فقیه 
دارد(، از جایی شنیده بودم که رهبر معظم انقالب فرموده بودند 
تا زمانی که آیت اهلل طبسی هست، ایشان نمایندۀ ولی فقیه در 

هر 3 استان هستند.
حضرت آیت اهلل طبســی هم مورد اعتماد امام )ره( و هم مورد 
اعتماد مقام معظم رهبری بودند و با توجه به فراز و نشیب ها و 
برخی از مســائلی که در طول دوران انقالب پیش آمد، هیچ گاه 
اعتماد رهبر انقالب به ایشــان کم نشد و این اعتماد به خاطر 
شخصیت وزین و خالصی بود که حضرت آیت اهلل طبسی داشتند.

پایبندی ایشان به مقام والیت چگونه بود؟
باالتر از همة این ویژگی ها، بحث والیت مداری ایشــان 
بود. بعضی مواقع دربارۀ موضوعات مختلف صحبت می کردیم و 
دوست داشتیم راحت با ایشان صحبت کنیم و فرمایشات ایشان 
را بشنویم. ایشان صریح و روشن گفتند به خود رهبر انقالب هم 
گفته ام، ممکن است در جایی نظرم با نظر رهبر معظم انقالب 
متفاوت باشد، اما آنچه مقام معظم رهبری بفرمایند بی تردید آن 
را اجرا می کنم. با همة وزانت علمی، فکری و انقالبی که حضرت 
آیت اهلل طبســی داشت، با اینکه سنشان از مقام معظم رهبری 
باالتر بود و به عنوان دوســت قدیمی، هم درسی و هم مباحثه ای 
مقام معظم رهبری بودنــد، اما به مقام معظم رهبری به عنوان 
والیت نگاه می کردند. ایشــان می گفتند ممکن است در جایی 
نظرم با نظر مقام معظم رهبری یکی نباشــد، اما آنچه ایشــان 
بفرمایند را صددرصد اجرا می کنم. در عمل هم ثابت شده بود که 
ایشان شخصیت والیت مدار، خالص و مؤمنی است. به نظر من 

یکی از ویژگی های 

مدیریتی حرضت 

آیت الله طبسی این 

بود که برخالف سایر 

دستگاه های خیریه ای 

و اوقاف که متأسفانه 

نتوانستند اراضی 

اوقاف را حفظ کنند و 

بخش مهمی از اراضی 

اوقاف در این سال ها 

توسط زمین خواران، 

دزدان و غارتگران تلف 

شد و به یغام رفت، 

ایشان توانستند در 

آستان قدس رضوی 

همۀ زمین هایی که قبل 

از انقالب توسط برخی 

زمین خواران گرفته 

شده بود را پس بگیرند
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در کنار ویژگی های برجستة فکری، مدیریتی، علمی و انقالبی 
حضرت آیت اهلل طبسی، روحیة والیت مداری ایشان برای همة 

ویژگی های دیگری که داشتند، زینت شده بود.

رابطۀ حضرت آیت اهلل طبسی با امام چطور بود؟ با 
توجه به اینکه امام خمینی ایشان را به عنوان تولیت 

آستان انتخاب کردند، نسبت به ایشان چه نگاهی داشتند؟
اوایل انقالب نوجوان بودم و به صورت ریز در جریان این مسائل 
قرار نداشتم؛ ســپس به جنگ رفته و اسیر شدم، از اسارت که 
برگشــتم، در دانشگاه تهران بودم؛ در آن زمان ارتباط خاصی با 
ایشان نداشتم، اما خودشان بعضی اوقات راجع به امام صحبت 

می کردند.
حضرت آیت اهلل طبسی یک بار خاطره ای راجع به تفسیر حضرت 
امام از ســورۀ حمد نقل می کردند. می گفتند وقتی امام تفسیر 
ســورۀ حمد را گفتند، برخی از علمای برجستة مشهد با نظر 
امام موافق نبودند و نزد ایشــان آمده بودند و از ایشان خواسته 
بودند که امام تفسیر سورۀ حمد که از تلویزیون پخش می شود را 
تعطیل کنند. حضرت آیت اهلل طبسی در آن زمان با آن ارتباطی 
که با علمای مشهد داشتند -برداشت من از خاطرات ایشان این 
بود- )درعین حال که همة علما حضرت امام را قبول داشتند( در 
زمینة اختالفاتی که بین امام با برخی از علما وجود داشت، ایشان 
از سویی با والیت مداری و اعتقادی که به امام داشتند و از سوی 
دیگر با قدرت فکری این مسئله را به خوبی مدیریت کرده بودند.

مواضع و اقدامات حضرت آیت اهلل طبسی در مواقع 
حساس انقالب مانند دوران جنگ، اتفاقات سیاسی 

مثل بنی صدر و فتنۀ 88 را چطور ارزیابی می کنند؟
در زمان جنگ جوان بودم. قبل از اینکه جبهه بروم سخنرانی های 

ایشان را می شــنیدم، ســخنرانی هایی کامالً پرشور و انقالبی 
داشتند و تشــویق کنندۀ مردم برای حضور در جنگ و حامی 
واقعی رزمندگان بودند. موضع آیت اهلل طبسی نسبت به بنی صدر 
دقیقاً همان موضع رهبر انقالب بود و در این زمینه سابقة بسیار 

درخشانی دارند.
آیت اهلل طبسی در فتنة سال 88 از اتفاقی که افتاد بسیار نگران 
شده و مراقب بودند این مسئله به مشکل عمیقی در نظام و کشور 
تبدیل نشود. من یادم است در جلساتی که در آن زمان با آیت اهلل 
طبسی داشتیم، ایشــان مواضع کامالً شفافی علیه فتنه گران 
گرفتند و هم در سخنرانی ها و هم در جلسات اعالم می کردند. 
موضع ایشان علیه فتنه و سران فتنه کامالً مشخص بود. در آن 
زمان حســاس برای دفاع از انقالب، والیت و جلوگیری از ضربة 
دشمنان انقالب اسالمی به کشور، موضع کامالً انقالبی داشتند و 

در برابر فتنه گران موضع صریح و روشنی اتخاذ کردند.

آقای دکتر خاطرۀ خاصی از حضرت آیت اهلل طبسی 
دارید که در این مجموعۀ وزین چاپ شود و به نوعی 

در تاریخ بماند؟
ســال 83 جوان تر بودم و وارد مجلس شــده بودم. سال 84 و 
در دوران انتخابات ریاســت جمهوری از ایشان کنکاش کردیم 
و می خواستیم ببینیم نظر ایشان در مورد رئیس جمهور آینده 
چیست و چه کسی را تأیید می کنند. ما اعالم کردیم همان طور 
که رهبر انقالب فرمودند رئیس جمهور آینده باید جوان گرا باشد. 
حضرت آیت اهلل طبسی بااینکه پایشان مشکل داشت و با عصا راه 
می رفتند، گفتند من خودم را از همه جوان گراتر می بینم. ایشان 
معتقد بودند سن باال دلیلی نمی شود که فرد جوان گرا نباشد و به 
شوخی گفتند من خودم را از همه جوانگراتر می دانم. مقام معظم 

رهبری فرمودند جوان گرا! من هم جوان گرا هستم.
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نگاهی به خصایل اخالقی و عرفانی علمدار کربال
 gحضرت عباس

از فقهای عظام
 و علمای اعالم بوده است
گفت وگوی صمیمی زائر با استاد فرشچیان 

تابلوی »ظهر عاشورا« را 
در ظهر عاشورا خلق کردم

امام حسینg و قیام عاشورا 
gاز منظر امام رضا

ریشه یابی جریان های تکفیری امروز و دیروز 
در گفت و گو با آیت اهلل محسن حیدری

تفکر داعش و تکفیری ها
به اموی ها برمی گردد

در گفت وگو با محمدحسین رجبی دوانی عنوان شد 
فاجعه کربال  نتیجه دنیازدگی خواص بود
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سالم دوست جون كفشدوزك! 

ی رنگيت 
شنيدم تو يك پا هنرمند هستي  و با دوستا

نقاشي هاي خيلي خيلي خوشلگي مي كشي. 

ي نقاشي هاي قشنگت را براي 
دوست دار

من بفرستي؟ اين نشاني تلگرام كفشدوزك 

هست منتظر نقاشي هاي شاهاكرت هستم

0936403
7410

0936403
7410

0936403
7410

0936403
7410

نید

در صفحه3 بخوا

نید

در صفحه 4  بخوا

 ها با

کامواهای رنگی
  

 شـهر
توقالی

بیایید این 

کتاب را با 

دیدید ینین وخوخوا
خبخب هحهحه4 حفحف فصفص در

 

 خرس های قهوه ای

نید

در صفحه6 بخوا

داستان

عکس

سالم دوست جون كفشدوزك! 

سالم دوست جون كفشدوزك! 

سالم دوست جون كفشدوزك! 

سالم دوست جون كفشدوزك! 

جيغ و هورا به 

دوستانشان 

گفته اند كه توی 

الکس جمع 

شوند. آن ها 

می خواهند 

بازی من 

 را به بقيه 
می توانم

ياد بدهند

نید

 صفحه 4  بخوا

خوانی
در صفحه2 ب

من می توانم
بازی

آشنایی با
 
پارک کوهسنگی

کوه،کوه، 

کوهسنگی

ادر وارد 
ت از دو طـرف ک

ه دوتـا دسـ
نـوز پایـم را داخـل خانـه نگذاشـته بـودم کـ

ه

ی را مقابـل چشـمانم تکان دادنـد. ایـن اول ماجرا 
گ و وارنگـ

شـده و چیزهـای رنـ

چولـو در حالـی کـه 
دانسـتم چـی بـه چـی اسـت کـه محسـن کو

 های نـوچ و 

 هـاج و واج مانـده 

د از راه رسـیده و من 
ت یا عیـ

بـودم، گفتـم: »وای چـه خبـر شـده؟ نکنـد تولد اسـ

 شـد 

 های خوشـمزه 

 در نبود 
 وفـا

ها گروه شـده بودنـد و کارخانه آبنبات سـازی 

راه انداختـه بودنـد. ایـن را کـه شـنیدم آهی کشـیدم و با لب و لوچـه آویزان گفتم: 

»پـس مـن چـی؟!« مامـان و خانمجـان با تعجب پرسـیدند: »خوشـحال نشـدی؟ 

یـر کنیـم.« مـن در حالـی کـه بـه آبنبات هـاي رنگ 
ـو را غافلگ

خواسـتیم ت

وبـاره آه 
و وارنـگ کـه مثـل شیشـه های رنگـی می درخشـیدند نـگاه می کـردم، د

ت کردنـش کیـف 
د، امـا همراهـی در درسـ

م و گفتـم: »دسـت تان درد نکنـ
کشـید

دیگـری داشـت.« بعـد هـم کیفـم را انداختم روی شـانه ام و به سـمت اتـاق رفتم.

امتحان
تمخصوص

وز:آبنبا
اکیامر

خور

ق را زد. خانم جـان بود که می خواسـت 
ی در اتـا

چیـزی نگذشـت کـه کسـی به آرامـ

بـودم با 
ز کـرده 

تـر و کتاب هایـم گوشـه اتـاق ک
داخـل اتـاق بیایـد. مـن کـه بـا دف

ي وارد اتاق شـد. آبنبات 
 »بفرمایید.« خانم جان به اتفـاق آبنبات

ی گرفتـه گفتـم:
صـدا

»دارم درس 
رده گفتـم: 

ت و گفـت: »نمی خوری؟« مـن بغض ک
را بـه طـرف مـن گرف

می خوانـم و وقت شـکالت خوردن نـدارم.«

ن و مامـان فقط و 
تفاقـاً ایـن آبنبات نعنایی اسـت و م

خانم جـان خندیـد و گفـت: »ا

ت کرده ایـم.« من که کنجـکاوی ام 
 ایـام امتحان هـا آن را درسـ

طـر تو و
فقـط بـه خا

م: »نعنا چه ربطی بـه امتحـان دارد؟« خانم جان توضیح 
ده بود، پرسـید

تحریـک شـ

ده قـرار 
ه مـورد اسـتفا

شـیارکنند
مـاده هو

 نعنـا از خیلـی قدیـم بـه عنـوان 
داد کـه

 کار داریـم و باید 
ت و بـرای وقت هایـی کـه کسـل هسـتیم و خیلـی

می گرفتـه اسـ

همـه حواس مـان را جمـع کنیـم خیلـی بـه درد می خورد.

 دوباره بـه راه انداخته ایم و 
رگاه آبنبات سـازی را

ت: »مـا کا
ن زد و گف

بعـد بـه شـانه م

 ایـام امتحان های تو درسـت 
غـزدار برای

می خواهیـم یـک عالمه آبنبـات نعنایی و م

کنیـم. می خواهـی یـک کوچولـو بـه ما کمـک کنـی؟« مـن از خوشـحالی از جایم 

 معلـوم اسـت کـه می خواهـم کمـک کنـم.« خانم جـان 
د و گفتـم: »ای جانـم،

پریـ

خندیـد و گفـت: »پس پیش به سـوی آشـپزخانه!«

مداریم؟
وادیالز

تچهم
دنآبنبا

ایدرستکر
بر

شکر 2 لیوان 

آب یک لیوان 

طعم دهنده های طبیعی به سلیقه خودتان

رنگ خوراکی چند قطره 

 چوب آبنبات چند عدد

مغز آبنبات هم می توانید از آجیل ها کمک بگیرید.
برای 

مداریم؟
باتالز

ردنآبن
ایدرستک

سایلیبر
چهو

قابلمه یا شیرجوش

سینی بزرگ

لوازم قنادی فروشی بخرید.
کاغذ روغنی، این کاغذ را می توانید از 

مالقه چوبی.

تکنیم؟
داردرس

وبیمغز
نباتچ

چطورآب

د؛ دوم اینکه درسـت 
همیـن اول کار بگویـم کـه بهتر اسـت بزرگ تري همراه تان باشـ

کـردن آبنبـات چوبـی همان قـدر کـه آسـان بـه نظـر می آیـد، می توانـد برای شـما 

ق دارد کـه تنها با 
شـود. منظورم این اسـت که ایـن کار یک کوچولـو قل

سـخت هـم 

چنـد بار تجربـه می توانید به آن مسـلط شـوید.

 را راه بیندازیم. اول قابلمه متوسـطي 
رگاه آبنبات سـازی

 آمـاده هسـتید، کا
خـب اگـر

فاده کنید. شـکر و آب را داخل قابلمه 
انتخاب کنید. می توانید از شـیرجوش هم اسـت

بریزیـد و روی شـعله گاز بگذاریـد. حواس تـان باشـد که حرارت شـعله باید متوسـط 

شـود و آب شـروع بـه جوشـیدن کنـد. 
مـواد را به هـم بزنیـد تـا شـکر حـل 

باشـد. 

فاده کنید. 
بهتـر اسـت از یـک قاشـق بزرگ چوبـی که دسـته بلندی هـم دارد، اسـت

م دورتر هسـتید. 
این جوری احتمال سـوختن انگشـتان تان کمتر اسـت و از حرارت ه

کرد، نوبـت اضافه کردن اسـانس های طعم دهنده 
وقتـی که آب شـروع به جوشـیدن 

ت. یادتـان باشـد کـه فقـط و فقـط بـه اندازه یک سـر خـالل دنـدان در 
و رنـگ اسـ

ه مواد رنـگ اضافه نکردیم و 
موادتـان رنـگ بزنیـد؛ البته ما در آشـپزخانه مریم گلـی ب

ده کردیـم که بـه موقعش توضیـح می دهم.
ز مغزهـای رنگـی اسـتفا

در عـوض ا

شـود و بـه 
خـب در آب و شـکر در حـال جوشـیدن کم کـم حباب هایـی درسـت می 

ا قـوام پیدا می کنـد. همین جـا اضافه کنـم چیزی که االن شـما 
اصطـالح مایـه شـم

سـرها، نوشـیدنی ها 
ت کرده اید همان شـربت قند اسـت که در تهیه خیلی از د

درسـ

ی رود. از االن بـه بعـد بایـد همـه حواس تـان را به شـربت در 
و شـیرینی ها بـه کار مـ

حـال جوشـیدن بدهیـد و هرچند دقیقه یک بار آن را امتحـان کنید تا بفهمید آماده 

ه از آبنبـات را 
شـده اسـت یـا نه؟ بـرای امتحـان کردن مایـع کافی اسـت چند قطـر

تـرد در آب 
 اگـر بافـت آبنبات به صـورت الیـه ای نازک و 

سـرد بیندازیـد،
داخـل آب 

 اگر در آب حل شـد یعنی باز هم باید روی حرارت 
ی آماده اسـت، اما

سـر بسـت یعن

بگذارید تا بیشـتر بجوشـد.

ار داده و چربش کنید. چـوب آبنبات را 
بهتـر اسـت کاغـذ روغنی را داخل سـینی قـر

سـتفاده 
غـز آبنبات هم از هر چیزی که دوسـت دارید ا

روی کاغـذ بگذاریـد و بـرای م

یوه(. با قاشـق به آرامـی از مایه آبنبـات روی 
غزهـا، برش هـای نـازک م

کنیـد )انـواع م

جـام دهید تا 
 کار را باید به آرامـی ان

ت بریزیـد. همین جـا بگویـم کـه ایـن
ـز آبنبـا

مغ

سـتفاده 
ل دایره به خـود بگیرد. می توانیـد از قالب آبنبات هم ا

مایـع روی کاغـذ شـک

ب آبنبـات را بگیرد. 
مام مغز خوراکـی و باالی چو

کنیـد. حواس تان باشـد کـه دایره ت

ب یـا کاغـذ جـدا کنید؛ آبنبات شـما 
ن را از قالـ

پـس از اینکـه آبنبـات خنـک شـد آ

ه از پودر 
مـواد، پولکی هم درسـت کنید و با اسـتفاد

آمـاده اسـت. می توانیـد با همین 

م دار کنید.
ل و پودر پسـته آنها را طعـ

لیمـو عمانـی، هـ

بهماز
یاینجان

رآمد.پیشبین
حانهاس

صلامت
باآغازف

یمگلی
یهایمر

بنشین
دورهش

باالخره
اطمهنیک|

ف

کروز
شد،امای

خواهد
تعطیل

گلیهم
یمریم

یآشپز
جلسهها

حانها
زمانامت

دکهدر
لاینبو

عواحوا
اوضا

خوراکی
وهمین

نبودند
منتظرم

قدیمی
خوراکی

جانبایک
نوخانم

شتمماما
خانهبرگ

رسهبه
عدازمد

کهب

زیشد.
کآشپ

وستالژی
جلسهن

تشکیل
یميباعث

قد

ت
هش

ت 
ساع

ار 
قر

هم
ازد

ز دو
 فرا

م از
لها

با ا

دیه
جا

ه س
حیف

2 ص
ی 7

دعا
 از 

بر 
س 

ت پ
یس

ن ن
رد

ش ک
گو

در 
تو 

ی 
دگ

ه بن
حلق

ته 
یس

شا
که 

ن 
! آ

هی
ال

ن 
زمی

بر 
سر 

که 
ن 

! آ
هی

! ال
ت

یس
ش چ

ردن
ی ک

ست
و م

ن 
ست

نش
تو 

ره 
سف

ت 
طاق

که 
ن 

! آ
دایا

رخ
؟ با

ود
 س

چه
ن 

ر ت
را ب

سر 
ن 

د آ
سو

ی ن
دگ

بن

ت 
 اس

ب
سرا

ل 
 اه

که
را 

ن 
و آ

رد 
ندا

ت 
دال

ز ع
ی ا

هم
 س

رد،
ندا

ت 
طاع

ک 
خا

 و 
راه

از 
ن 

ردا
زگ

ن با
شا

سته 
! خ

لها
ارا

؟ ب
ت

 اس
کار

چه 
ب 

ا آ
ب

را...
ت 

هیان
سپا

د 
ودن

گش
اه 

و چ
د 

ستن
ه ب

 را
که

 ...
چاه

از 
ن 

ن ک
شا

صل 
حا

اره277
شم

چهارشــنبه 8 دی 1395 | 28 ربیــع االول 1438  | 28 دســامبر 2016
ضمیــمه دختــرانه

ندختر
رزشکارا

و

درقاب
نوجوان

لویزیون
ت

یلوازم
أثیرمنف

ت

رغریزه
آرایشب
مادری

قهرمانی
سکوی

درایلتا
سیاهچا

از

دختر  عشایر، 
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در صفحه اخبار بخوانید

گزارش خبری را بخوانید

آبنبات
ساخت


ریمگلی

پزخانهم
درآش

از قند و شکر 

 ساخته ام
جوجه خروس
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درهایس
یکهزنانشچا

ه«،شهر
»ورزن

نامش سفیدترین شهر ایران است، اما به دلیل ورود زندگی شهری دیگر خیلی 

هم سفید سفید نیست و پای مد به این شهر تاریخی و فرهنگی باز شده است. زماني 

همه ایران 
هر را از 

همه به نام زنان چادرسفیدی می شناختند که این ش
»ورزنه« را 

متمایز کرده بود، اما امروز پوشیدن پوشش های دیگر بین جوانان مد شده است و 

ی برای شهری شدن به حساب می آید
نماد

 زمستان را دور زدی 
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همچنان بر بام 
همچنان بر بام آسیا

2

در صفحه اخبار بخوانید

توزیع شیر در مدارس بازهم به 

مشکل خورده است

شیر 

دانش آموزی 
پرواز کرد

4

گزارش خبری را بخوانید
ی درباره روش های

متخصص طب سنت

 مقابله با استرس می گوید 

خونتـ  رو 
کثیفـ  نکن...!
کثیفـ  نکن...!
کثیفـ  نکن...!

2

4 صفحه
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 اینجا باشگاه مغزهاست

سـاده و آسـان یـا 
طرح هـای نقشـه قالـی، کاغـذ دیـواری، کاشـی های قدیمـی، 

م »مغز من 
 و پـر از خطـوط درهم وبرهـم. این هـا طـرح کتاب هایـی به اسـ

پیچیـده

گ آمیـزی« از سـری کتاب های »باشـگاه مغز« اسـت. درسـت حـدس زدید! اما 
و رن

گ آمیـزی بـرای بزرگسـاالن.
کتاب هـای رن

 دارد. از طرح های پیچیده و سـاده که 
 مغـز انواع مختلفـی

سـری کتاب های باشـگاه

بسـتگی بـه مهـارت و البته عالقه تـان به طرح هـا می توانیـد انتخابشـان کنید. بعد 

ی، ماژیـک، آبرنگ یـا اصـاًل هرچیزی کـه دلتان 
کافـی اسـت یـک بسـته مدادرنگـ

 و مغزتـان را به 
را از کتـاب انتخاب کنید،

خواسـت دسـت بگیریـد، یکی از طرح هـا 

این کار  به چه درد می خورد؟بـازی طرح هـا و رنگ ها بسـپارید.

ی کار بعضی هایتان مشـتاق شـده اید یکـی از این کتاب ها را داشـته 
مـاً تـا اینجا

حت

باشـید. امـا شـاید بعضی هـای دیگـر بپرسـند خـب ایـن رنگ زدن هـا بـه چـه درد 

می خـورد؟

گ آمیـزی می گوید: 
ب مغـز مـن و رن

ی دکتـر حامـد اختیـاری در مقدمـه کتـا
آقـا

ی دراز کشـیده ایم و کاری انجام 
غز ما درحال اسـتراحت اسـت )مثالً وقتـ

»وقتـی م

ز مغز فعال 
م کارهـای مهمی اسـت و نواحـی ای ا

م(، درواقـع درحـال انجـا
نمی دهیـ

ت تا در 
ه مـا از آن مطلع نمی شـویم، فرصـت خوبی اسـ

هسـتند. ایـن وضعیـت کـ

رد، از ایـن قسـمت های فعال 
عیـن اینکـه آرامـش و اسـتراحت مـا به هـم نمی خـو

ن را تقویـت کنیم«.
م و درواقـع مغزما

اده کنیـ
مغزمـان اسـتف

ک کار راحت و آسـان بـرای اوقات اسـتراحت 
دکتـر اختیـاری مدت هـا به دنبـال یـ

شـور برزیل با کتاب های رنگ آمیزی آشـنا شـده اسـت. 
ه، تـا اینکه در ک

مغـز گشـت

ک کتابفروشـی مـردم می آمدند و بـرای کاهش اسـترس، تصاویـری را برای 
»در یـ

گ آمیـزی کـردن خریـداری می کردند«.
رن

ت مغز موقع اسـتراحت بدون 
تفاده از ظرفیـ

 مغـز برای اسـ
ایـده کتاب هـای باشـگاه

 و در عیـن آرامـش، کـه بـه کم شـدن اسـترس هم 
نیـاز بـه فعالیـت خسـته کننده

کمـک می کنـد، از اینجـا به وجـود آمد.

 این شما و این هم خالقیتتان!

گ آمیـزی کودکـی، الگـو ندارنـد 
 مغـز برخـالف کتاب هـای رن

کتاب هـای باشـگاه

و ایـن شـما هسـتید کـه تصمیـم می گیریـد مابیـن خطـوط خالـی طرح هایتـان 

شـود؛ یعنی شـما تصمیـم می گیرید که طـرح گل کاغذدیـواری که برای 
چه رنگی ب

ب کرده ایـد، گلـی قهـوه ای بـا حاشـیه سـفید باشـد، یـا یک گل 
رنگ کـردن انتخـا

ـبز دارد.
صورتـی کـه برگ هـای س

گ آمیـزی را به هـم بزنیـد و مثـاًل شـاخه ها را 
مـام قاعـده  رن

البتـه شـما می توانیـد ت

سـبز بزنید! این کتاب و طرح هایش برای شماسـت و خودتان 
صورتی و گل را رنگ 

دربـاره آن تصمیـم می گیریـد و در آن خالقیـت به خـرج می دهید.

حتـی می توانیـد بـه خودتان سـخت بگیریـد و فقط با یـک رنگ مـداد، رنگ آمیزی 

شـار دادن مـداد روی یـک کاغـذ هم بایـد تجربه 
 و زیـاد ف

کنیـد. سـایه زدن و کـم

خوبی باشـد.

ب مغز مـن و رنگ آمیزی، 
مـا در مقدمه کتـا

زیـاد موافق نیسـتم! ا
مـن بـا ایـن یکی 

گردآورنـده کتـاب گفتـه اسـت که حتـی می توانیـد از رنگ های طبیعـی مثل رنگ 

خـود دانید!
د! در هرحال 

فاده کنیـ
 لبو و... هم اسـت

گیـالس، چـای، اسـفناج،

 حمله نادان ها!

در بازار هسـت. 
گ آمیـزی بـرای بزرگسـاالن عنوان هـای دیگری هم 

از کتاب هـای رن

»حملـه نادان ها«، »شـهرهای خارق العاده«، »باغ گمشـده« و...

طرح هـای ایـن کتاب هـا اغلـب خیلـی پیچیده تـر هسـتند و مثـل مجموعه هـای 

سـتفاده نشـده 
 مغـز از طرح هـای قرینـه مثل نقشـه قالی و کاشـی قدیمی ا

باشـگاه
است.

 زیاد بـرای بیـرون نـزدن از طرح یا 
گ کـردن ایـن کتاب هـا هـم نیـازی به دقـت

رنـ

و تودرتو اسـت. به 
پـر کـردن همه فضـای خالی نـدارد؛ چون طـرح خیلی پیچیـده 

هرحال مغز انسـان آنقدر پیچیده اسـت که شـاید گاهی هم باید سـراغ نظم ذهنی 

ش را از بی نظمـی و به هم ریختگـی گرفـت!
و آرامـ

نعیمه موحد|  حتماً یکی از سرگرمی های شما هم در دوران کودکی، کتاب های رنگ آمیزی 

بوده است؛ کتاب هایی که یک الگوی رنگ شده داشتند و ما باید از روی آن، شکل توخالی را 

رنگ می زدیم. مدادرنگی ها، مدادشمعی ها یا ماژیک ها آماده می شدند و البته مهم ترین کار 

بعد از تشخیص درست رنگ الگو و انتخاب مداد هم رنگش این بود که از خط بیرون نزنیم و 

مرتب رنگ کنیم. این تمرین و بازی آن موقع ها درحال تقویت مغز ما بود. از شناخت رنگ ها تا 

درست دست گرفتن مداد و... همگی مغز ما را ورزیده و کامل تر می کردند. اما اگر فکر می کنید 

رنگ آمیزی فقط برای دوران کودکی است، سخت در اشتباهید. یعنی به نظر شما مغز ما االن 

احتیاج به تقویت و ورزیده شدن ندارد؟

  به مغزمان استراحت بدهیم   

ت را دریافت، تجزیه و تحلیل 
ی از اطالعا

 مغز ما در طول روز، حجم زیاد

و نگهداری می کند، اما زمان هایی هم مغز ما در حالت استراحت 

قرار می گیرد تا این اطالعات بیش از حد خسته مان نکند. حاال انجام 

فعالیتی مثل رنگ  آمیزی، باعث می شود وقتی مغز از حال استراحت 

دوباره به حال اکر و فعالیت برگشت، اطالعات آن نظم و ترتیب 

بهتری داشته باشند و بهتر بشود درباره آن ها تصمیم گیری کرد.

 آمیزی   

 های کتاب مغز من و رنگ آمیزی، کنار هر صفحه 

 چینی هست که بعد از رنگ کردن یک طرح، بتوانید آن را جدا کنید و 

اگر دوست دارید به عنوان قاب یا هدیه از آن استفاده کنید.

چند صفحه سفید هم آخر کتاب هست که هروقت اعصاب نداشتید)!( 

اول بروید آنجا را خط خطی کنید و بعد بیایید سراغ طرح ها!

  سری کتاب های باشگاه مغز  

 از کتابفروشی ها تهیه کنید. اگرهم نداشتند، این 
سری کتاب های باشاگه مغز را

ش را به آن ها نشان بدهید و بگویید برایتان تهیه کنند!
گزار

ذهنتان را به باشگاه مغز ببرید

رنگ به رنگ، شهر قشنگ
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پيكر دو شهيد در سرزمين 

الله هاى فوتبال«چوار» آرام مى گيرد

كم توجهى به حوزه معادن 

با وجود تأكيدات ويژه رهبرى

فرماندار ايالم در گفت وگو با قدس آنالين:
عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى در گفت وگو با قدس انتقاد كرد

ايالم فرماندار ايالم گفت: پس از 

ســتقبال از پيكر دو شهيد نيكنام 
ا

فرودگاه شــهداى ايــالم، پيكر 
در محــل 

ن عزيزان با شكوه خاصى تشييع 
آسمانى اي

مى شود...

مشهد   سخنگوى كميســيون صنايع و 

جــود اينكه رهبر 
معــادن مجلس گفت: با و

تفاده از 
معظــم انقالب تأكيد فراوانى بر اســ

وزه معادن به خاطر 
ظرفيت هاى مختلف در ح

دارا بودن قابليت رقابتى...

.......صفحه2

.......صفحه 3

كارگران كاشى نيلو خواستار دريافت 

حقوق معوقه شدند

نيلوى  كاشــى  كارخانه  كارگران  اصفهان: 

 بار متوالى با تجمع در 
اصفهان براى چندمين

تار دريافت حقوق معوقه خود 
مقابل استاندارى خواس

شدند.

ه كارگران تجمع 
نا بر گفت

به گزارش قدس آناليــن، ب

كننده اين كارخانه تا اطالع ثانوى تعطيل شده است و 

ت تا از ابتداى اسفند نسبت 
از كارگران خواسته شده اس

به تسويه حساب اقدام كنند.

ى نيلو كه از يك 
ت كارگران كارخانه كاش

گفتنى اســ

ارها مقابل فرماندارى نجف آباد 
ش تا كنون ب

ســال پي

ع كرده اند تاكنون موفق به 
و اســتاندارى اصفهان تجم

دريافت حقوق معوقه خود نشدند!

 روزها تعطيل 
كارخانه بزرگ كاشى نيلوى اصفهان اين

ذر ماه گذشته تا 
 كارگر اين كارخانه كه از آ

است، 800

خود دريافت 
كارفرمايان 

كنون حقوق و دســتمزدى از 

ط توليــد، پالكارد به 
ضور در خ

نكرده اند بــه جاى ح

ود را از مسؤوالن شهرستان نجف آباد 
دست حقوق خ

و استان اصفهان طلب مى كنند. خطوط توليد يكى از 

ر غيرفعال شده و 
صادركنندگان كاشى كشو

بزرگ ترين 

ش گرفتن پست برق درهاى كارخانه به روى 
به بهانه آت

كارگران و مشتريان بسته است!

ى نيلو مشكالت داخلى را 
ه كارگران كاشــ

در حالى ك

ن در كارخانه عنوان مى كنند اما رئيس خانه 
دليل بحرا

الوه بر مشــكالت داخلى، 
صنعــت و معدن اصفهان ع

نيز در اين موضوع دخيل 
شــور را 

شرايط اقتصادى ك
مى داند. 

ى از هر 
ى نيلو مخلوط

بركتين مى گويد: مشكالت كاش

دو موضوع است، بخشــى از آن به شرايط كلى كشور 

گردد و بخشــى ديگر به مسايلى كه ميان كاشى 
برمى 

ى نيلو پيش آمده اســت، تعهدات و 
اصفهان و كاشــ

ا درگير شدن كاشى اصفهان 
امضاهايى صورت گرفته و ب

ى نيلو هم به اين بحران 
به برخى مشــكالت پاى كاش

باز شده است.

وى ادامه مى دهد: برخى مشــكالت مالى به شركت 

يلو منتقل شده اســت و اين موضوعات در 
كاشــى ن

مورد بررسى قرار گرفته 
جلساتى در سطح اســتان 

اســت، مديريت كاشى نيلو ســعى براين داشت تا 

مشــكالتى را كه از ناحيه شركت كاشى اصفهان به 

اين شــركت منتقل شده رفع كند تا آن ها روى پاى 

خود بايســتند، اما اين صحبت  هــا موضوعى را حل 

ه نيازمند اين هســتيم تا مشكالت اين 
نمى كند بلك

ت را در محيط كارشناسى و با چارچوبى محدود 
شرك

از اختيارات حل و فصل كنيم.

بنياد بركت 3200 ميليارد ريال 

در گيالن سرمايه گذارى كرد

ــر و املش در 
ردم رودس

رشــت  نماينده  م

مجلس شوراى اسالمى با اشاره به سرمايه گذارى 

يليارد و 212 ميليون ريالى ستاد اجرايى 
و مشاركت 3 م

ــام(ره) در طرح هاى توانمندســازى 
فرمان حضرت ام

ى، فرهنگى 
ى، زيربنايى، آموزشــ

 كارآفرين
اقتصــادى و

روم و روستايى 
ى در مناطق مح

ى و درمان
مذهبى، حمايت

اد بركــت اقدام هاى 
اســتان گيالن گفت: با كمك بني

ــيار ارزشمندى در راســتاى توليد و چرخه 
جهادى بس

جام گرفته كه 
ى در مناطق محروم سراسر كشور ان

اقتصاد

بايد قدردان اين زحمات بى منت باشيم.

اكز فرهنگى، 
اســداهللا عباسى با بيان اينكه ســاخت مر

ى و كتابخانه ها 
ه ملزومات آموزش

مساجد، مدارس مجهز ب

را دگرگون كند، 
اها و مناطق محروم 

توانسته چهره  روست

حروم و ايجاد 
ى در مناطق م

 بيان داشــت: رونق اقتصاد

ى و فرهنگى و 
ر كنار اقدام هاى آموزش

اشــتغال پايدار د

علمى كار بسيار پسنديده اى است كه نشان از اقدام هاى 

بنياد بركت در جهت توسعه  همه جانبه دارد.

 افزود: هم اكنون در اين منطقه اقدام هاى مشــترك 
وى

نياد بركت در يكى 
بين سپاه پاسداران انقالب اسالمى و ب

از دهستان ها آغاز شده است كه در آينده  نزديك به ثمر 

خواهد نشست. 

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح كرد: 

 در زمينه  
قرار شده اين منطقه به عنوان روستاى نمونه

ت و درمان توسعه يابد. 
عمران، اشتغال زايى و بهداش

مردم مناطق 
 بنياد براى كمك به 

وى  بيان داشــت: اين

ن، در 6 طرح با سرمايه گذارى بيش از 
محروم استان گيال

ل در زمينه  هاى توليد محصوالت لبنى، 
ليارد ريا

800 مي

شــاورزى، محصوالت صنعتى و 
ى، كود ك

الياف مصنوع

معدنى و دامدارى مشاركت داشته است.

ن ما در شهرســتان 
رد: تاكنو

هــرداد الهوتى تصريح ك
م

ن بنياد به بهترين شــكل بهره مند 
ود از بركت اي

لنگــر

شده ايم و اميدوارم اين اقدام ها در راستاى رفع مشكالتى 

ــاير مناطق كشــور 
ود دارد به س

مروز در جامعه وج
كه ا

راكز آموزشى، 
نيز تســرى يابد.وى كمك به ســاخت م

فرهنگى، مذهبى، بهداشتى و بيمه  روستاييان در استان 

 و افزود: 
ــرار داد

شــاره ق
 را مورد ا

و روســتاهاى محروم

حروم و كمتر توسعه  يافته  
اها و مناطق م

س در روست
مدار

ى و آموزشى 
د و ارتقاى علم

شهرهاى گيالن موجب رش

جوانان استان شده است.

ردم در برخى 
د كرد: هم اكنون م

اين نماينده  مجلس تأكي

شــور از نظر آبرســانى يا مسكن روستاييان با 
مناطق ك

بنياد بركت 
مشكل روبه رو هستند كه اميدواريم با كمك 

اقدام هاى خوبى در اين زمينه انجام شود.

ز ديرباز به عنوان يكى از 
تبريــز ا

تبريز 

ن مراكز صنعتــى و قطب صنايع 
مهم تري

سنگين ايران در شمالغرب كشور به شمار مى رفته 

و به نوعى پرچمدار اقتصاد صنعتى ايران در صنايعى 

همچون سيمان، نســاجى، ماشين سازى، خودرو، 

ى بوده است.
ش و پتروشيم

داروسازى و پاالي

 سرنوشت بنيان ديزل

بريز در 
بنيــان ديزل يكى از واحدهــاى صنعتى ت

ى بود كه چندى اســت به 
صنعــت خودروســاز

بهانه هايى همچون استهالك ابنيه، ماشين آالت 

دارد نبودن ارتفاع سوله هاى كارخانه 
فرسوده و استان

د و قرار اســت جاى خود را به يك 
و... تعطيل شــ

ى - رفاهى بدهد.
مجتمع تفريح

بريز در سال 1348 شمسى 
شركت بنيان ديزل ت

تحت ليسانس شــركت درمن انگلستان با هدف 

 موتورهاى ديزلى تأسيس شد.
مونتاژ

در بيــن ســال هاى 1375 الى 1378 شمســى 

واگذارى كارخانه درمن ديزل و توقف توليدات اين 

ر بازار داخل 
شركت و همچنين شــرايط حاكم د

 موتورهاى ديزلى 
موجب شد كه خطوط توليد كليه

وتور درمن 
اين شــركت متوقف و از سويى ديگر م

ديزل نيز به صورت كلى از چرخه توليد خارج شود. 

در ادامه شركت بنيان ديزل نسبت به توليد محدود 

اده و رويكرد اصلى خود 
ى ديزلــى ادامه د

موتورها

ورد نياز ســاير 
راتور و قطعات م

را به توليد ديزل ژن

كارخانجات خودرويى از قبيل بلوك سيلندر، اكسل 

يير داد. 
و ... تغ

در نهايت ســال 1386 سهام اين شركت از طريق 

هادار واگذار و بخــش عمده آن را 
بــورس اوراق ب

ـوثـــر 
سرمايـــه گذارى فوالد گستر ك

شـــركت 

كرد و از همـان سـال برنامه ريزى دقيقى 
خريـدارى 

منطبق بر شرايط محيطى كشور و مدل هاى مشابه 

جهانى را براى توسعه و نوسازى ساختار اين شركت 

 قرار داد.
تور كار خود

از جهات مختلف در دس

در نهايت سهامداران اين شركت تصميم به انتقال 

ى متفاوت و 
بخش توليدى اين مجموعه با رويكرد

وز دنيا به محل جديدى در 
مبتنى بر تكنولوژى ر

يز گرفتند.
يكى از مناطق صنعتى تبر

 تغيير كاربرى خوب يا بد؟

ريز در مجلس 
شــهاب الدين بى مقدار، نماينده تب

ت و گو با خبرنگار قدس 
ى در گف

شــوراى اســالم

ير كاربرى گفت: اين 
آنالين در حمايت از اين تغي

كارخانه به بخش خصوصى واگذار شده و خريدار 

متعهد شده معادل اين كارخانه را در جاى ديگرى 

دارم بنيان 
احداث كند و تا جايى كه مــن اطالع 

اده اروميه در حال 
ديزل با ظرفيت بيشترى در ج

ى، كاميونت است. 
تور بنزينى، تريل

توليد مو

ير كاربرى اين كارخانه با 
ن رو تغي

وى مى گويد: از اي

شرايط فعلى كار بدى نيست چرا كه با خروجش از 

ى هوا هم كاسته مى شود. به نظر من 
 از آلودگ

شهر

ن كار بايد مى شد.
اي

ن افزود: من اول با تخريب بنيان ديزل 
 وى همچني

، اما بعــد از اينكه مالك اين كارخانه 
مخالف بودم

اده اروميه احداث 
گفت واحد ديگــرى در طرف ج

مى كند متقاعد شدم.

م اكنــون صنايع بزرگى 
شــاره به اينكه ه

وى با ا

ى، ليفتراك 
ى، بلبرينگ ساز

همچون كمپرسورساز

ريــز با بحــران مواجهند، گفت: 
 و... در تب

ســازى

ى تبريز كه اكنون در محدوده 
انتقال منطقه صنعت

ى تبريز 
ش آلودگى هوا

قرار گرفته به كاه
شهردارى 

كمك مى كند.

 خيانت به صنعت آذربايجان 

ريز با بيان اينكه 
عضو شــوراى اسالمى شــهر تب

ن ديــزل خيانت به صنعت 
تخريــب كارخانه بنيا

آذربايجان است، گفت: تاريخ، اين خيانت آشكار به 

صنعت اســتان را ثبت خواهد كرد. شيارى با بيان 

اينكه تمام كسانى كه هم اكنون بى پروا تالش در 

ن در تاريخ 
ت آذربايجان دارند نامشــا

نابودى صنع

د: بنيــان ديزل قبل از 
ثبت خواهد شــد، ادامه دا

واگذارى بــه بخش خصوصى ســاختارى دولتى 

ى و افزايش ارزش 
ير كاربر

رار بر تغي
ت و اگر ق

داش

ـزوده قيمت زمين بود، چرا اين افزايش به جاى 
افـ

ص برود؟!
دولت به جيب اين فرد خا

س ارزيابى هاى 
وى همچنين با بيان اينكه بر اســا

ى و رفاهى در 
صورت گرفته ايجاد مجتمــع تجار

قلب واحدهاى صنعتى كار اشتباهى است، گفت: 

ر كاربــرى و تخريب كارخانه بنيان ديزل اگر 
تغيي

در راســتاى سياست هاى شوراى عالى شهرسازى 

يير كاربرى هاى ديگر در 
باشد بايد شاهد سونامى تغ

ب تبريز باشيم.
منطقه صنعتى غر

 اشتغال، اولويت اول

ق تبريز 
كتر عليرضا منادى سفيدان، نماينده ساب

د

ت وگو با قدس 
ى در گف

در مجلس شوراى اســالم

آنالين به عنوان يكى از مخالفان تخريب كارخانه 

ه ما نبايد 
ت: واقعيت اين اســت ك

بنيان ديزل گف

تبريز براى مدت ها 
صورت مســأله را پاك كنيم. 

دها دوم شــد و 
ى زده بع

ل را در صنعت م
حرف او

اكنون اوضاع بدتر شده. 

وى ادامه مى دهد: به نظر من صالح نيست در اين 

ى و نبود شــغل به طرف تعطيلى يا 
اوضــاع بيكار

تخريب كارخانه ها برويم. 

وى بيان مى كند: حقيقت آن اســت كه صنايع در 

برخــى مناطق به عنوان ســمبل آن منطقه مايه 

از كارگران و 
اميد و دلگرمى نيروى انســانى اعــم 

متخصصان اســت و حذف فيزيكى آن صنايع به 

نوعى مايه سرخوردگى در آن ها مى شود.

ق بازرگانى، 
ح ابراهيمى؛ نايب رئيس اول اتا

ابوالفت

ز در واكنش به 
ى تبريــ

شــاورز
صنايع، معادن و ك

تخريب بنيان ديزل و حذف فيزيكى اين كارخانه با 

يير كاربرى بنيان 
عاً كار درستى در تغ

بيان اينكه واق

ديزل انجام نگرفته است، مى گويد: واقعيت اين است 

 تبريز هستند بايد با 
ه درباره صنايعى كه سمبل

ك

ن در زمين بنيان 
احتياط كامل عمل كرد. شايد بتوا

ــيار عالى ساخت، اما نه در آنجا، 
ديزل يك برج بس

بريز داريم. اين ها از 
بلكه جاهاى خالى زيادى در ت

خطوط قرمزى هست كه بايد خودمان رعايت كنيم 

تا اين بدعت ايجاد نشود كه بله مى توان كارخانه ها 

ى داد و برج سازى كرد.
ير كاربر

را هم تغي

ن كارهايى نه تنها اشــتغال و 
وى مى افزايد: چني

صنعت را به مخاطره مى اندازد بلكه ســبب ايجاد 

ن نيروهاى انسانى متخصص 
روحيه سرخوردگى بي

مى شود.

تغيير كاربرى كارخانه به پاساژ خوب يا بد؟
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36 راه روستايى استان زنجان مسدود است

ى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان 
س مركز مديريت راه ها

 زنجان رئي

زنجان با اشاره به اينكه 394 راه روستايى در استان در پى بارش هاى اخير مسدود شده بود، 

گفت: 36 راه روستايى استان همچنان مسدود است.

ى روزهاى گذشته موجب بسته 
 كرد: كوالك شــديد و بارش برف سنگين ط

محمد امينى اظهار

ى راه روستايى در استان زنجان شد.
شدن هفت جاده شريانى، اتوبان زنجان- قزوين و تعداد زياد

 كرد: با تالش راهداران همه جاده هاى شريانى بسته شده در اين استان بازگشايى شد.
وى تاكيد

ى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان زنجان گفت: هم 
س مركز مديريت راه ها

رئي

ه در ماهنشان، شهرستان هاى سلطانيه، ايجرود، 
اكنون 24 راه روستايى در شهرستان زنجان، سه را

ظار بازگشــايى 
دره در انت

ا نيز در خرم
تا و راه يك روســت

دام دو روســ
رود هر ك

ابهر و بخش زنجان

با ثبت جهانى جندى شاپورراهداران است.

دنيا نظاره گر دانشگاه جندى شاپور باستان خواهد بود

و در ايران از ثبت جهانى جندى شاپور 
 دزفول  دبيركل كميســيون ملى يونســك

اره گر اين 
داد و گفت: با اين اقدام ارزشــمند دنيا نظ

ر نوامبر 2017 خبر 
باســتان د

ى در كنگره بين المللى جندى شاپور 
دانشــگاه باســتانى خواهد شد.ســعداهللا نصيرى قيدار

ه دارد كه اين يك افتخار 
كرد: هويت دانشــگاه ســازى ايران قدمتى 1800 سال

دزفول اظهار 

بزرگ براى ملت ما محسوب مى شود.

 و يا در حال تدارك آن تأكيد 
گ بوده

خ يا در حال جنــ
ــر از ابتداى تاري

وى با بيان اينكه بش

ن بوده است، ضمن 
شر تاكنو

بود آموزش صحيح و درست در طول تاريخ ب
كرد: دليل اين امر ن

ح و امنيت رســيد بلكه اســاس رسيدن به اين مهم، 
اينكه با جنگ و ســالح نمى توان به صل

آموزش است.

كولبران در مسير ساماندهى گام مى گذارند
با هدف توانمندسازى و كارآفرينى

بنياد بركت 3200 ميليارد ريال 

در گيالن سرمايه گذارى كرد

تغيير كاربرى كارخانه به پاساژ خوب يا بد؟
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.......همين صفحه

.......همين صفحه

نمايندگان مجلس به دنبال طرحى براى اشتغال پايدار مرزنشينان

.......صفحه 2 

هزاران تن پياز خراسان شمالى در حال نابودى

ضعف عملكرد 

مسؤوالن  اشك 

اين عطش پايان نداردپيازكاران را در آورد

تكاپوى اهالى روستاى 

«چغاكبود» ايالم براى 

يافتن مايه حيات!

ش در مجلس 
ــر و امل

ردم رودس
رشت نماينــده  م

شوراى اسالمى با اشاره به سرمايه گذارى و مشاركت 3 

ســتاد اجرايى فرمان حضرت 
يــارد و 212 ميليون ريالى 

ميل

 كارآفرينى، 
م(ره) در طرح هاى توانمندســازى اقتصادى و

امــا

ى و درمانى...
زيربنايى، آموزشى، فرهنگى، مذهبى، حمايت

ن مراكز 
ز ديرباز به عنوان يكى از مهم تري

 تبريز ا
تبريز

صنعتى و قطب صنايع ســنگين ايران در شمالغرب 

كشور به شمار مى رفته و به نوعى پرچمدار اقتصاد صنعتى ايران 

در صنايعى همچون ســيمان، نساجى، ماشين سازى، خودرو، 

ى بوده است...
ش و پتروشيم

داروسازى و پاالي

.......صفحه3

.......صفحه2

ايالم  هرچند كه در بهمن ماه سال جارى بارندگى ها مناسب 

ر پاييز امسال؛ 
 بود، اما به دليل كاهش شديد بارش ها د

و نرمال

چوار با تانكر آبرسانى 
 هنوز برخى روستاهاى حوزه 

متأســفانه

مى شوند... 

قدس  با توجه به اينكه خراسان شمالى در واقع استانى با 

روستايى  مردمان  عمده  و  است  باغدارى  و  محور كشاورزى 

ولى  هستند  مشغول  دامدارى  و  كشاورزى  كار  به  استان 

متأسفانه به داليل مختلف همه ساله...

كنترل آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان 

در خراسان رضوى

طرح اصالح معابر سپاد، فهميده و استقالل در 

شوراى هماهنگى ترافيك

مديركل دامپزشكى استان به قدس اطمينان داد

فرمانده پليس راهور مشهد مقدس به قدس خبر داد

طيــور 9 مرغدارى در خراســان 
قدس:  

ل دامپزشــكى 
رضوى معدوم شــد. مدير ك

ت وگو با خبرنگار ما 
ى در گف

خراســان رضو

خبر و با اشاره به اينكه تمام اين 
با اعالم اين 

مرغدارى ها در چناران بودند، بيان داشت: از 

 آنفلوانزاى...
اوايل زمستان امسال تاكنون

ى از گره هاى ترافيكى در 
س: بــراى جلوگير

قد

هسته مركزى شهر كار مديريت محدوده قبل از 

ر ايام پايانى سال و 
كيلومتر طرح ترافيك د

هفت 

نوروز اجرايى خواهد شد. به گزارش خبرنگار ما 

س راهور مشهد 
زاده، فرمانده پلي

سرهنگ حاجى 

مقدس با بيان مشكالت هسته مركزى...

.......صفحه 3 

.......صفحه 4 

وعده هاى مسؤوالن عملى نشد 

نگرانى و گاليه مردم 

از گرانى ميوه، آجيل 

و گوشت در آستانه 
سال نو

.......صفحه 4 

به دنبال پيگيرى هاى 

روزنامه قدس 

كارگران اخراجى 

پارك ملت مشهد 

ساماندهى شدند

.......صفحه 3 

ح  ایـــــران
صـــبــ

وزنــــامــــه  
ر

ح  ایـــــران
صـــبــ

وزنــــامــــه  
ر

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

دوشنبه  9 اسفند  1395 

 29 جمادى االول 1438

 27 فوريه 2017  

سال سى ام  

شماره 8348 

 ويژه نامه 2741 

مشكالت حاشيه شهر مشهد زير ذره بين فرماندارى
معاون استاندار خراسان رضوى در گفت و گو با قدس عنوان كرد

.......صفحه 4

وى
ض

و ر
وت

: ف
س

عك

هفته فرهنگ و هنر گناباد برگزار مى شود

اره فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
گناباد- خبرنگارقدس: اد

د از روز 14 لغايت 20 اســفندماه سال جارى، هفته 
گنابا

 برگزار مى كند.
گناباد را

گ و هنر 
فرهن

ناباد گفت: 
اره فرهنگ و ارشــاد اســالمي گ

رئيــس اد

د از روز 
اره فرهنگ و ارشــاد اسالمى گنابا

هنرمندان اد

14 لغايت 20 اســفندماه سال جارى، هفته فرهنگ و 

د و از عموم عالقه مندان 
گــزار مى نماي

باد را بر
هنر گنا

د از برنامه هاى 
و مردم شــريف شهرستان دعوت مى شو

متنوع ايــن هفته كه به صورت رايگان اجرا مى شــود 

بازديد نمايند.

ت وگو با خبرنگار ما اظهارداشت: 
ي در گف

حميد رضا مهدو

گردهمايى مديران كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد و 

ن و افتتاحيه نمايشــگاه هنرهاى 
هنرمندان شهرســتا

تجسمى خوشنويسى، نقاشى، نگارگرى، صنايع دستى، 

و برگزارى كالس هاى متنوع هنرى و ورك 
حجم سازى 

اره فرهنگ و ارشــاد اسالمى، نمايش 
شــاپ در محل اد

فيلم هاى توليد انجمن ســينماى جوانــان ايران دفتر 

ش كودك توسط كانون پرورش فكرى 
گناباد، اجراى نماي

كودكان و نوجوانان شــماره 2، اجراى نمايش داســتان 

 علوم پزشكى، شب 
ه آبرومند توسط دانشگاه

يك خانواد

ى از كتاب به همراه اجراى موسيقى سنتى 
ــعر،رونماي

ش

ي گناباد 
گروه عارف، از مهم ترين برنامه هاي هفته فرهنگ

است.

 آثار هنرى 
ـرد: در طول هفته نمايشــگاه

وي تصريــح كـ

صرها از ســاعت 17 تا 
صبح ها از ســاعت 8 تا 12:30 و ع

21 داير است.

از 14 تا 20 اسفندماه

فرهنگى، صنايع  ث 
ميــرا اداره  س 

رئي قدس: 

ى و گردشــگرى تربــت حيدريه گفت: 
دســت

ن در اثر 
ســه بناى تاريخى كه بخش هايى از آ

ه بود با مشاركت 
بارندگى هاى اخير تخريب شد

مالكين مرمت و بهسازى شد.

ه اثر تاريخي 
على محمدى اظهار داشــت: ســ

 عليا و آب انبار سيوكى، 
خانه حاج رئيس، رباط

با مشاركت مالكين مرمت و ساماندهى شد.

زود: بارندگى هــاى اخير بــه برخى از 
وى افــ

بناها خســارت هايى وارد كرد كه خوشبختانه 

ت گرفتــه و با همكارى 
با پيگيرى هــاى صور

شــوراهاي اســالمي، 
و مســاعدت مالكين و 

قسمت هاى تخريب شده با نظارت كارشناسان 

ث اداره كل اســتان مرمت شــده 
معاونت ميرا

است.

كرد: در شهرستان تربت 
محمدى خاطرنشــان 

حيدريــه  از حــدود 200 جاذبــه تاريخي و 

گردشــگري شناسايي شــده ، حدود 40 خانه 

تاريخي و 13 رباط  است.

مرمت اضطرارى سه بناى تاريخى 

تربت حيدريه به صورت مشاركتى

يك مسؤول خبر داد 

اعطاى 39 مجوز مشاغل خانگى توسط ميراث فرهنگى در گناباد

س اداره ميراث 
گناباد- خبرنگارقــدس: رئيــ

فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى گناباد گفت: 

از ابتداى ســال تاكنون 39 مجوز مشــاغل خانگى 

اد در قالب پشتيبان صادر شده 
در شهرســتان گناب

داره ميراث فرهنگى با 75 
اســت كه از اين لحاظ ا

ل را دربين ساير 
صادره رتبه او

درصد كل مجوزهاى 

دارد.عليرضا شناسايى گفت: 
دستگاه ها در سال 95 

ا دارا بودن رشته هاى متنوع صنايع 
ن گناباد ب

شهرستا

دســتى از جايگاه خاصى در سطح استان برخوردار 

است.

ه ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
رئيــس ادار

» گناباد 
باد با بيان اينكه سفال «مند

گردشگرى گنا

به عنوان شــاخص ترين صنايع دستى شهرستان 

ى از كانون هاى اصلى 
 افزود: روستاى مند يك

مى باشد،

سفالگرى كشور است و فرت بافى، گليم بافى، صنايع 

چوبى، از ديگر رشته هاى صنايع دستى شهرستان 

مى باشد.

ل تاكنون 39 مجوز مشاغل 
ت: از ابتداى سا

اد در قالب پشتيبان صادر وى گف
خانگى در شهرستان گناب

داره ميراث فرهنگى با 
شــده است كه از اين لحاظ ا

ل را دربين 
ادره رتبه او

75 درصد كل مجوزهاى ص

ساير دستگاه ها در سال 95 دارد.

جوزها تعداد 
ت: در قالب اين م

شناسايى اظهار داش

هنرمنــد در قالب تحت پوشــش جهت اخذ 
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تسهيالت به بانك ها معرفى شده اند.

زود: ايــن مجوز ها به منظور اجــراى قانون 
وى افــ

اســت و شامل رشــته هايى چون نساجى سنتى، ســاماندهى و حمايت از مشاغل خانگى صادر شده 

ســراميك، گليم بافى، پوشاك سنتى و 
ســفال و 

 كارآفرينى اميد، 
بافتنى هاى سنتى مى شود.صندوق

د، بنياد شــهيد، ســازمان بهزيســتى، 
كميته امدا

ى، فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
سازمان بسيج سازندگ

شــاورزى 
ميراث فرهنگى، فنى و حرفه اى، جهاد ك

و ســازمان صنعت، معدن و تجارت دســتگاه هايى 

هستند كه نســبت به صدور مجوز مشاغل خانگى 

اقدام مى نمايند.

خبر

قدس  مديرعامل گاز خراسان رضوي گفت: در 

سال آينده، عمليات اجرايي گازرساني به باقي مانده 

روستاهاى واجد شرايط استان آغاز خواهد شد.

ســيد حميد فاني با بيان ايــن مطلب گفت: اين 

د تا در راســتاي 
ود را موظف مي دان

شــركت خــ

بير و اميد، نســبت به 
ي دولــت تد

سياســت ها

بهره مندي همه مناطق روســتايي كمتر برخوردار 

از نعمت گاز طبيعي اقدام كند.

زود: در تالش هســتيم، سال آينده، عمليات 
وي اف

اجرايي گازرســاني به باقي مانده روســتاي واجد 

آغاز كنيم.
شرايط استان را 

ن اعتبارات الزم از 
ت تأميــ

فاني گفت: در صور

 گاز ايران در سال 96 كلنگ 
سوي شركت ملي

گازرساني به حداقل 300 روستاي واجد شرايط 

استان به زمين زده خواهد شد.

مديرعامل شركت گاز خراسان رضوي خاطرنشان 

از در روســتا هاى 
ب نفوذ گ

كرد: هم اكنون ضري

اســتان 72 درصد است و اين در حالى است كه 

ت. امروز 
ميانگين كشورى اين رقم 68 درصد اس

وزه گازرســانى به روستا هاى 
توانســته ايم در ح

ر از ميانگين كشــورى 
اســتان چهار درصد باالت

عمل كنيم.

سال 96 آغاز مى شود

عمليات گازرساني به 300روستاي واجد شرايط خراسان رضوي

رئيس جمعيت هالل احمر اين شهرستان:

600 خانواده جوينى تحت پوشش 

طرح «خادم» قرار مى گيرند

 جوين-خبرنگارقــدس : رئيس جمعيت هالل احمر 

واده در شهرســتان، تحت پوشش 
جوين گفت: 600 خان

ت) آموزش 
اده در مخاطرا

واده آمــ
طــرح ملى خادم (خان

مى بينند.

كرد: ايــن طرح به صورت 
مزه ملــك خواهى تصريح 

ح

ز و در 12 نوبت 
ت از هفتم اســفند ســال جارى آغا

پايلو

خانواده جوينى با طرح خادم آشنا 
ت ماهيانه 600 

به صور

مى شوند.

ن يادآورشــد: با توجه به 
رئيس جمعيت هالل احمر جوي

ى فراگيرى آموزش هاى امدادى 
اينكه تمامى خانواده ها برا

راكز آموزشى مرتبط مراجعه نمى كنند، جمعيت هالل 
به م

ه درمنازل شــهروندان مراجعه و 
احمــر تصميم گرفته ب

آموزش هاى الزم را به آنها ارايه نمايد.

.......صفحه 2 

در نگارخانه رضوان مشهد 

به نمايش درآمد 

آثار 

خوشنويسى 

بانوان در 

نمايشگاه 

«ريحانه النبى» 

م سوگوارى و شهادت حضرت 
قدس   همزمان با ايا

فاطمه (س) آيين افتتاحيه نمايشگاه «ريحانة النبى» 

 هنرمنــدان و عالقه مندان به 
بــا حضور جمعى از

ى برگزار شــد. به گزارش خبرنگار ما اين 
آثار هنر

ضور بانوان خوشنويس 
نمايشگاه خوشنويسى با ح

مشــهدى در نگارخانه رضوان وابسته به مؤسسه 

ى برگزار شد.  
آفرينش هاى هنرى آستان قدس رضو

ى هنرمند 
5 اثر از 30 بانو

در نمايشگاه «ريحانة النبى» 0

و خوشــنويس در ســبك هاى مختلف خوشنويسى 

ى وغيره به 
همچون نستعليق، خط شكسته، خط كوف

 ديوار رفته است. در اين نمايشگاه...
روى

ثبت الكترونيكى طالق
ايسنا: انوشــيروان محســنى بندپى رئيس 
سازمان بهزيستى كشور با اشاره به سقط هاى 
قانونى در كشور گفت: در دو سال اخير نسبت 
به سنوات گذشته ســقط هاى قانونى رشد 35 
درصدى داشته اند و اين در حالى است كه اين 
ســقط ها به منظور جلوگيــرى از معلول زايى 
به صورت قانونى و با اســتفاده از شرع و قانون 

صورت مى گيرند.
رئيس ســازمان بهزيستى كشــور همچنين در 
خصوص برنامه هاى مهم ســال آتى اين سازمان 
گفت: افزايش مهارت هاى زندگى، افزايش آموزش 
فرزندپرورى و... از اهداف مهم سال آينده سازمان 
بهزيســتى هســتند تا جايى كه در سال جارى 
سامانه «ثبت الكترونيكى طالق» را در خراسان 

رضوى راه اندازى كرديم.
رئيس سازمان بهزيســتى كشور تصريح كرد: به 
موجب اين سامانه افراد قبل از ورود به دادگاه ها 
و ثبت رسمى دادخواســت طالق و پيش از آنكه 
بخواهند وارد چرخه وكال  شــوند از همان ابتدا 
به چرخه خدمات مددكارى و روانشناسى ورود 
پيدا مى كنند و در راستاى حل منازعات زناشويى 

آن ها اقدام خواهد شد.

برون سپارى 3 خدمت سازمان 
بازنشستگى به دفاتر پيشخوان 

دولت
ايســنا: مديركل دفتر برنامه ريزى و توســعه 
سيستم هاى صندوق بازنشســتگى كشورى از 
برون سپارى ســه خدمت عصا، عينك و سمعك 
بازنشســتگان به دفاتر پيشــخوان دولت در ماه 

جارى خبر داد.
بهروز انتظارى افزود: اكنون منتظر اعالم آمادگى 
دفاتر پيشخوان دولت هستيم، پس از آن آموزش 
به نيروهاى دفاتر پيشخوان را شروع مى كنيم تا 
بتوانند آن را در همه كشور اجرا كنند. اميدواريم 
ماه جارى اين ســه خدمت نيــز از طريق دفاتر 

پيشخوان دولت ارايه شود.

10 درصد تخت هاى بيمارستانى 
براى بيماران روانى 

خانه ملت:نايب رئيس كميســيون بهداشــت 
ودرمان مجلس گفت: در برنامه ششــم توسعه 
بندى وجود دارد كه همه آنچــه كه در بندهاى 
برنامه پنجم توسعه آمده در برنامه ششم نيز لحاظ 
شود لذا حمايت از بيماران روانى نيز از اين مسأله 

مستثنا نيست.
محمدحســين قربانى ادامه داد: بند مذكور در 
برنامه ششم توسعه دست وزارتخانه بهداشت و 
درمان را نيز براى حمايت همه جانبه از بيماران 
روانى در بخش هــاى مختلف از جمله تخصيص 

اعتبارات الزم باز خواهد گذاشت.
وى تصريح كرد: از ســويى ديگر وزير بهداشت 
نيز ابالغيه اى به مراكز درمانى داده است مبنى 
بر آنك ه 10 درصد تخت هاى بيمارســتانى در 
اختيار اين بيماران قرار گيرد كه البته اكنون همه 
دانشگاه هاى علوم پزشكى نتوانستند اين شرايط 

را در همه مراكز درمانى مهيا كنند.

آمارى از افراد بى شناسنامه در 
دست نيست

خانه ملت:عضو كميسيون اجتماعى مجلس از 
تعيين تكليف طرح اصالح موادى از قانون تابعيت 
خبر داد و گفت: به دنبال انتقال تابعيت از مادر به 

فرزندان هستيم.
رضا شيران خراسانى با يادآورى اينكه آمار دقيقى 
از تعداد افراد بى شناســنامه در دســت نيست، 
تصريح كرد: در حال حاضــر فرزندان حاصل از 
مادر ايرانى و پدر غيرايرانى تشكيل زندگى داده 
و داراى فرزند هستند بنابراين به دليل آنكه اين 
افراد فاقد اسناد هويتى هستند فرزندان آن ها هم 
از اسناد هويتى برخوردار نيستند و اين موضوع 
افزايش تعداد كودكان بى شناسنامه را به دنبال 

داشته است.
وى با تاكيــد بر اينكه بــا تصويب طرح اصالح 
مــوادى از قانون تابعيت مشــكالت افراد فاقد 
شناسنامه رفع مى شــود، يادآور شد: بيشترين 
آمار افراد بى شناســنامه مربوط به خراســان 

رضوى است.

شاگردان برانكو در فهرست سياه كى روش
مهر قرمز كى روش 

بر  پاسپورت  پرسپوليسى ها

ورزش/ چرا كارلوس كــى روش اين روزها 
به دنبال دعوت از يكــى، دوبازيكن دو رگه 
تازه به تيم ملى است؟ چرا او بازى هاى رايان 

تفضلى، مدافعى ايرانى-انگليسى...

خط قرمز/   مرد شيطان صفت كه با عنوان 
پليــس مخفى كودكان را فريب داده و مورد 
آزار و اذيت قرار مى داد، شناسايى و دستگير 

شد...

1314
شكارچى كودكان پايتخت اعتراف 

كرد

هنوز نتوانسته ايم كارى براى كارگران 
بكنيم

 اول- با مــرد كه دســت مى دهــم زمختى عجيبــى را در 
دست هايش احساس مى كنم. احســاس مى كنم تكه اى آجر 
را فشار مى دهم. مرد لبخندى مى زند و مى گويد: «دست هاى 
ما دســت كارگريه، زمخته مى بينى عمو جــان» و من تنها 

مى گويم بله.
اسد از يكى از روستاهاى خراسان شمالى به مشهد آمده و حاال 
شده است كارگر روز مزد ساختمانى. وقتى مى گويم چند سال 
است در مشهد زندگى مى كنى مى گويد: «خانواده ام را كه به 
مشهد نياورده ام. دو ماهى مى شــود خودم تنها آمده ام چون 
در روستا كارى نبود. اين جا مهندســى آشنا داشتيم كه من 
را گذاشت ســر اين كار بنايى و روزى 40 هزار تومان هم مزد 
مى گيرم. هر روزى كه كار بكنم مزد مى گيرم و اگر كار نباشد 
مزدى هم نيست. شب هم سر ســاختمان مى خوابم كه پول 
اجاره ندهم اگر قرار باشــد اجاره بدهم كه همه مزدم را بايد 

بدهم براى اجاره».
از اسد كه 55 سال از خدا عمر گرفته است درباره خانواده اش 
مى پرســم، مى گويد: «يك پســرم در تهران در يك شركت 
قطعات خودرو كار مى كنــد. دو دختر هــم دارم كه يكى به 

دانشگاه مى رود و آن يكى هم دبيرستان است».
او از كارگرانى است كه از خانواده اش دور افتاده است.خودش 
مى گويد: «سعى مى كنم ماهى يك بار پنجشنبه، جمعه اى بروم 
و خانواده ام را ببينم و برگردم» و ادامه مى دهد: «من بيمه هم 
نيستم و اكنون هم جورى شده است كه اگر يك روز كارگر كار 
نكند چند روز عقب مى افتد. براى همين بايد كار كنم هر چند 
زمستان هم بعضى روزها كار تعطيل مى شود و اين جا عالف 
هستم اما چه كار كنم. باز خدا خير بدهد مهندس را كه همين 
كار را به من داد و گرنه بايد مى رفتم مثل خيلى از كارگرهاى 
ديگر سر گذر مى نشستم تا كارى پيدا بشود. با اين زمستان و 

وضع كارهاى ساختمانى كار نيست.» 
اين ماجراى زندگى يكى از كارگرانى اســت كه در اين كشور 
زندگى مى كنــد، البته از زندگى او در حــد كليات مى دانيم. 
خشكسالى هاى اخير در مناطق روســتايى سبب شده است 
خيلى ها به اميد يافتن لقمه اى نان بــراى خانواده خود راهى 
شــهرهاى بزرگى چون تهران، اصفهان، شــيراز، مشهد و... 
بشــوند غافل از اين كه اين پناه بردن به شهرهاى بزرگ هم 
براى شــهرها تبعاتى دارد و هم براى آن ها كه در اين سال ها 

شاهد آن بوده ايم.
دوم- على خدايى، عضو كارگرى شوراى عالى كار در گفت و گو با 
ايلنا گفته است: «نشست مشتركى ميان جمعى از اعضاى كارگرى 
شوراى عالى كار با اعضاى فراكسيون كارگرى مجلس در مورد 
مزد 96 برگزار شــد و در اين جلسه اعضاى فراكسيون كارگرى 
مجلس گفته هاى اين روزهاى كارگران را در مورد نابرابرى ميان 
درآمد و هزينه هاى زندگى تأييد كرده و بر ضرورت افزايش معقول 

دستمزد و جبران شكاف موجود تأكيد كردند.»
كارگران ضعيف ترين قشــر هر جامعه اند كه ديدن شــرايط 
زندگى آن ها دل هر شخصى را به درد مى آورد و متأسفانه در 
همه اين ســال ها و در دولت هاى مختلف نتوانسته ايم كارى 
شايسته زحمتى كه مى كشند برايشــان انجام دهيم. در اين 
ميان هميشه بر بد بودن شرايط زندگى آن ها و كمبود دست 
مزدهايشان تأكيد كرده ايم اما وقتى اين تأكيدها راه به جايى 
برده است كه ببينيم دغدغه هاى كارگران را كم كرده ايم و آن ها 
مى توانند زير بار كمر شكن زندگى قد راست كنند. وقتى براى 
آن ها كارى كرده ايم كه آنان دغدغه هاى جور واجور براى يك 
زندگى ابتدايى نداشته باشند و به نظر مى رسد تا رسيدن به اين 
مرحله راه درازى مانده است، چرايى اش را بايد آن هايى پاسخ 
بدهند كه بر مسند قدرت نشســته اند و بايد از حال و احوال 

كارگرها با خبر باشند. 
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دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش:
تعداد مدارس استعدادهاى درخشان 

كاهش مى يابد
فارس: دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش گفت: اعضاى 
شورا بر ضرورت عدم تفكيك دانش آموزان با استعدادهاى برتر 
از ساير دانش آموزان و تقويت طرح «شــهاب» تأكيد كرده و 
تأسيس مدارس تيزهوشــان را با ويژگى هاى خاص، در حد 

ضرورت و حداقلى تعيين كردند.
نويد ادهــم اضافه كرد: مــاده واحــده اى در خصوص «نحوه 
تطبيــق كارنامه هاى دوره هاى تحصيلى ســابق با ســاختار 
آموزشى» به تصويب رســيد كه بررسى و تصويب اين انطباق 
به كميسيون معين شــوراى عالى واگذار شــد.  مهدى نويد 
ادهم تصريح كرد: شوراى عالى آموزش و پرورش در راستاى 
تفويض اختيار، بررســى و تعيين برخى آيين نامه ها از جمله 
آيين نامه آموزشى دوره سوم متوســطه، آيين نامه ارزشيابى 
دوره اول متوسطه و نحوه ادامه دروس انتخابى پايه يازدهم را به 
كميسيون تلفيقى شوراى عالى آموزش و پرورش واگذار كرد.

قائم مقام وزير بهداشت خبر داد
كاهش10هزار ميليارد تومانى هزينه هاى 

درمانى مردم 
ايرنا :  قائم مقام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: 
طرح تحول سالمت توانست طى يكسال 10هزار ميليارد تومان 
از هزينه هاى درمانى مردم را كم كند و چنين كارى در دنيا و در 
هيچ كشورى سابقه ندارد. ايرج حريرچى با بيان اينكه شاخص 
تخت هاى بيمارستانى در كشــور پيش از طرح تحول به ازاى 
هر هزار نفر جمعيت 1.5 بوده،گفت: در سال 91 اين شاخص 
به 1.65 رسيده كه در واقع نسبت به افزايش جمعيت تخت ها 
افزايش پيدا كرده، اما درصد شــاخص تخت افزايش زيادى 
نداشته است.  وى در پاســخ به منتقدانى كه مى گويند اجراى 
طرح تحول زيرميزى پزشكان را به روميزى تبديل كرده است، 
گفت: چنين چيزى نيست و به گزارش سازمان بهداشت جهانى 
پرداختى از جيب مردم ايران به 40.6 درصد رســيده و هيچ 
كشورى در دنيا نتوانسته در يك سال 10 درصد و به عبارتى 10 

هزار ميليارد تومان پرداختى از جيب را كاهش دهد .

رئيس سازمان نظام پزشكى كشور: 
تركيب شوراى عالى بيمه

 قانونى نيست
رئيس سازمان نظام پزشكى كل كشور با انتقاد از تعرفه گذارى 
برمبناى توان ســازمان هاى بيمه گر  و اينكه انحراف بزرگ در 
بخش تعرفه اى در كشور قابل قبول نيســت، گفت:اصل اول 
تعرفه گذارى بايد مبتنى بر واقعيت ها و شواهد و اصول بعدى 
موضوع ارزش افزوده است كه طى ساليان گذشته به آن توجه 
نشده است، ضمن اينكه درحال حاضر بين تعرفه واقعى و آن 
چيزى كه توسط شــوراى عالى بيمه تصويب مى شود فاصله 

وجود دارد.
عليرضا زالى تاكيد كرد: تركيب شــوراى عالى بيمه سالمت 
درطول برنامه پنجم دردولت بايد مشخص و در مجلس تصويب 
مى شد، اما اين اقدام صورت نگرفت و آن چيزى كه امروز با آن 
روبه رو هستيم شوراى عالى بيمه سالمت نيست و قانون اجرا 
نشده است؛ يعنى اين شورا شوراى عالى بيمه خدمات درمانى 

است كه فقط تغييرنام داده است.

جامعه - محبوبــه على پور: ميــزان اعتبارات 
تخصيص يافتــه به حوزه ســالمت در دوره فعاليت 
دولت دهم كمتر از سوبسيدهاى پرداختى به گندم 

در سال جارى بوده است .
وزير بهداشت با بيان اين مطلب در مراسم افتتاح 657 
واحد بهداشتى در كشور كه به طور ويدئو كنفرانس 
در سارى برگزار مى شد ، گفت:  براى اجراى مرحله 
دوم اين طرح و افزودن 2 ميليون متر مربع  درقالب 
ساخت 700 واحد بهداشتى حدود 27 هزار و 500 
ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است كه تا سال آينده 
اين اعتبارات از محل كمك هاى خيرين ســالمت و 

بودجه وزارت بهداشت تأمين خواهد شد. 
دكتر حسن قاضى زاده هاشــمى افزود: طى دوسال 

گذشته نيز حدود 2700 واحد بهداشتى با 500 هزار 
متر مربع در سطح كشور احداث شده كه براى ساخت 
اين واحدها نيز حدود 7 هــزار و 800 ميليارد ريال 
اعتبار هزينه شده اســت. همچنين 12 هزار و 780 
مركز نيز كه حدود 30 سال گذشته بازسازى نشده 
بود، با اعتبار 7 هزار و500 ميليارد ريال نوســازى و 

بازسازى شدند.
وزير بهداشت تأكيد كرد: طى 10 سال يعنى از سال 
82 تا 92 بــه طوركلى 2000 ميليــارد ريال اعتبار 
تخصيص يافته، درحالى كه طى سال هاى 93 و 94 
اعتبارى حدود 10 هزار و 528 ميليون ريال درنظر 

گرفته شده است.
در ادامه اين مراسم دكتر على اكبر سيارى گفت: طى 

سه سال گذشته با اجراى طرح تحول نظام سالمت 
حدود 10 هزار مركز بهداشــتى و درمانى در سطح 
روستاها و شهرهاى كوچك كشــور به بهره بردارى 

رسيده است .
معاون بهداشــت وزير بهداشت   با اشــاره به اينكه 

خدمات بهداشــتى براى 10 ميليــون و 200 هزار 
نفر از جمعيت حاشيه شهرهاى كشور فراهم شده ، 
افزود: 28 ميليون نفر جمعيت روستايى ، عشايرى، 
و شــهرهاى زير 20 هزار نفر از اولويت هاى خدمات 
رسانى بهداشتى و درمانى طرح تحول نظام سالمت 

هستند.
وى همچنيــن گفت: طى اجراى ايــن طرح 2500 
پزشــك، 1500 دندانپزشــك، 15 هزار كارشناس 
مراقب ســالمت و 2000 كارشــناس تغذيه و روان 
براى نخستين بار در قالب خريد خدمت به كارگرفته 
شده اند . دكتر سيارى خاطر نشان كرد: بزودى طرح 
غربالگرى جمعيت 30 ســال به باالى كشــور اجرا 
مى شــود .وى گفت:براى اجراى بهتر خدمات دهى 
به مردم بخصوص اقشــار در معــرض خطر بيمارى 
(ميانساالن30 تا 60 ســال) كارت سالمت براى اين 

گروه سنى صادر مى شود.
به گفته وى،اين گروه ســنى متناســب با نوع خطر 
بيمارى ها، كارت ســبز، زرد، نارنجى و قرمز دريافت 

مى كنند.
دكتر سيارى اظهارداشــت: براساس آمار حدود 55 
درصد از جمعيت كشــور در رديف كارت قرمز قرار 

دارند و اين گروه سنى به خدمات بهترى نياز دارند.

در مراسم افتتاح 657 واحد بهداشتى در كشور عنوان شد
صدور كارت سالمت بهداشتى براى ميانساالن

جامعه- آرش خليل خانه: رئيس سازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى از ايجاد بيش از 

1000 بازار مجازى صنايع دستى خبر داد.
دكتر زهــرا احمدى پــور در خصــوص اقدام ها و 
برنامه هاى انجام گرفته از سوى سازمان گردشگرى و 
ميراث فرهنگى در حوزه تجارى سازى صنايع دستى 
و برند سازى آن به خبرنگار ما گفت: مشكل اصلى در 
اين خصوص موضوع تبليغات و بسته بندى مناسب 
براى صنايع دستى به منظور ارايه به بازارهاى داخلى 

و خارجى و جلب مشترى است .

* تشكيل كارگروه برند سازى
وى خاطر نشــان كرد:معاونت صنايع دســتى 
ســازمان ميــراث فرهنگــى، كارگروهى را در 
خصوص برند ســازى صنايع دســتى با كمك 
وزارت صنايع و معادن و بخشى از وزارت تعاون 
ايجاد و فعال كرده اســت تا عــالوه بر موضوع 
برندســازى در زمينــه بســته بندى كاالهاى 
صنايع دســتى براى عرضه به بازار و جذب بازار 

نيز به اين بخش كمك كنند.

زهرا احمدى پور با اشاره به 
اينكه اين ســازمان تا كنون 
موفق شده اســت در هر دو 
زمينه فعاليت كرده و نشان ها 
و برندهايى را به ثبت برساند، 
افــزود: نشــان هاى اصالتى 
كه به صنايع دســتى تعلق 
مى گيــرد بخشــى از برند 
سازى اســت كه به صورت 
خاص در استان هاى مختلف 
بــا توجه بــه نوع و ســبك 
توليــدات و صنايع دســتى 
و محصــوالت آن ها در حال 
شناسايى، استانداردسازى 
كيفى و انجام است. اين كار 
در معاونت صنايع دستى به 
ســرعت در حال پيشرفت 
است و معاونت صنايع دستى 
ســازمان نيز از كارگاه هاى 
صنايع دستى دعوت مى كند 

كه به اين فرايند بپيوندند.
*ايجــاد بازارچه هاى 

متمركز
وى همچنين خاطرنشان 
كــرد: در حــوزه معرفى 
و بازاريابــى بين المللــى 
توليدات صنايع دســتى 
نيز براى ورود به بازارهاى 
جهانــى تــالش كرده ايم 
بازارهــا و بازارچه هــاى 
متمركز را ايجاد كنيم كه 
دو مورد از آن هــا احداث 
شده است، اما بيشتر از آن 
به ســوى ايجاد بازارهاى 

مجازى گام برداشته ايم.
 رئيــس ســازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى از ايجاد بيش 
از 1000 بــازار مجــازى 
صنايع دستى با همكارى 

اســتارتآپ ها خبر داد و گفت: مجموعه هاى صنايع 
دســتى در فضاى مجازى با شــرايط بسيار خوبى 
بازاريابى مى كنند و نرم افزار «زبردستان» كه حدود 
دو ماه پيش رونمايى شد ضمن معرفى كارگاه هاى 
توليد صنايع دستى، بازار فروش مناسبى را هم فراهم 

كرده و مورد استقبال قرار گرفته است.
* از سوغات زيارت غافل نيستيم

وى در پاسخ به اينكه دليل مغفول ماندن استفاده 
از ظرفيت سوغات زيارت با توجه به گردش مالى 
باالى آن چيســت، گفت: در خصوص ســوغات 
زيارت كارگروه ويژه اى بــه همين نام وجود دارد 
و اين موضوع مغفول نمانده است. ما بررسى هاى  
زيادى در اين زمينه انجــام داده ايم و پكيج هاى 
مختلفى با انواع مختلف سوغات و توليدات صنايع 
دستى و قيمت هاى مختلف براى تمامى ذايقه ها 
و زائران با پشتوانه هاى اقتصادى متفاوت تدارك 
ديده ايم كه ماهيت بيشتر آن ها كامًال فرهنگى و 
برگرفته از ويژگى ها ،توليدات و سوغات شهرهاى 
مختلف زيارتى همچون مشــهد، قم، رى و شيراز 

و... است.

رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در گفت و گو با قدس خبر داد

1000 بازار مجازى صنايع دستى گشايش مى يابد

همكارى با مجلس براى تغيير حداقل 
سن قانونى ازدواج دختران

ايلنا: معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده از همكارى با 
مجلس براى تغيير حداقل سن قانونى ازدواج دختران خبر داد.
شــهيندخت موالوردى در مورد لوايحى كه قرار بود از طرف 
معاونت امور زنان و خانواده به مجلس فرستاده شــود، گفت: 
ارســال لوايح به مجلس وارد فاز جدى شده اســت و ان شاء 

اهللا خبر هاى خوشى در اين باره در اين روزها خواهيد شنيد.
وى در پاسخ به اينكه چند اليحه قرار است به مجلس تقديم 
شود، اظهار كرد: اليحه بسيار مهمى كه تهيه شده اليحه تامين 
امنيت زنان در برابر خشــونت اســت كه خودش متشكل از 
چندين موضوع است و حداقل 10 ماده قانونى در آن پيشنهاد 
داده شده است. لوايح ديگرى نيز در كميسيون اجتماعى دولت 

داريم كه به زودى خبر آن ها نيز اعالم مى شود.

آنچه مى خوانيد
يافتن بازارهاى خارجــى و چگونگى جلب 
رضايت مشــتريان بويژه بــراى كاالهاى 
صنايع دســتى از جمله ضرورياتى است 
كه عالوه بر توليد كنندگان بايد از ســوى 
مســووالن ســازمان ميــراث فرهنگى ، 
صنايع دستى و گردشگرى مطمح نظر قرار 
گيرد.دكتر زهرا احمــدى پور رئيس اين 
ســازمان در گفت و گوى اختصاصى خود 
با ما به تدابيرى اشاره مى كند كه ازسوى 
ســازمان ميراث فرهنگى بــراى معرفى 
توليدات دستى هنرمندان كشورمان به 
خريداران خارجى انديشيده شده است. 

ى با تبيين انديشه سياسى امام و رهبرى تأكيد كرد 
 توليت آستان قدس رضو

حفظ نظام با روحيه انقالبى و تكيه بر قدرت داخلى

ه امام و اتكا به درون كشور 
 اخبار  توليت آستان قدس رضوى گفت: حفظ روحيه انقالبى و توجه به انديش

ر با هزاران تن 
وز در  ديدا

ضامن بقاى نظام اسالمى است. حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى دير

رد پيروزى انقالب اسالمى در تاالر واليت حرم مطهر رضوى 
ف مردم كه به مناسبت ايام سالگ

از اقشار مختل

 كرد: دهه فجر 
ى دارد، خاطرنشان

نبياء و اوصياى اله
برگزار شد، با بيان اينكه انقالب اسالمى ريشه در نهضت ا

ت پيروزى ملت ايران در بهمن 57 نيست، بلكه بهمن هر سال جشن ...
تنها گراميداش

annotation@qudsonline.ir
سرمقاله

ايمان شمسايى

رهبران جنبش هاى اجتماعى و سياسى تنها در صورتى مى توانند انقالب خود 

د؛ نيازهايشان 
مردم را بشناسن

را به ثمر بنشانند و تشكيل حكومت دهند كه 

ى اداره جامعه، مقبول و مطلوب ملت 
را درك كنند و مدل پيشنهادى شان برا

ى كبير جداى از فضايل اخالقى، وارستگى علمى و شجاعتى كه 
باشد. خمين

مردم را خوب مى شناخت...
داشت، 

چرا 22 بهمن را جشن بگيريم؟ 

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 2

نبرد  ژنرال هاى گوش شكسته

پاى بيستون

توزيع 10 هزار سبد  غذايى 

ميان نيازمندان استان هاى خراسان

هسته هاى پژوهش علمى

در پسابرجام متالشى شده اند

پاى بيستون
15

3

دعوت مراجع و مسؤوالن از مردم4

براى حضور در راهپيمايى 22 بهمن

قوه، مردم را براى 
 اخبار  مراجع عظام تقليد و ســران سه 

كوه در راهپيمايى يــوم اهللا 22 بهمن دعوت 
ضــور باشــ

ح

كردند. آيت اهللا مكارم شيرازى در درس خارج از فقه در مسجد 

روز پيروزى انقالب شكوهمند اسالمى 
م با تبريك سال

اعظم ق

وه تر و پرخروش تر 
ت: راهپيمايى 22 بهمن امسال بايد پرشك

گف

ش تأثيرى بر ما ندارد. 
از هر سال باشد تا دشمن بداند تهديدهاي

د كرد: ملت انقالبى ايران اسالمى 
ى نيز تأكي

آيت اهللا نورى همدان

در راهپيمايى 22 بهمن...

 ............ صفحه 2

بررسى تركيب تيم هاى حاضر در جام جهانى كشتى آزاد

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى خبر داد

وزير اسبق علوم و تحقيقات در گفت وگو با قدس:

س
قد

 / 
يى

ضا
ى ر

 عل
مد

مح
س: 

عك

موافقت 

رهبر انقالب 

با عفو و تخفيف 

مجازات 631 نفر 

از محكومان

قدس گزارش مى دهد 

افزايش 

دستمزد كارگران 
از تورم 

پيشى مى گيرد

 ............ صفحه 7

 ............ صفحه 2
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 :پيامبر اعظم

مردمى از مشرق 

زمين قيام كنند 

و زمينه را براى 

 []مهدى

فراهم كنند.
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حفظ نظام با روحيه انقالبى و تكيه بر قدرت داخلى

ه امام و اتكا به درون كشور 
توليت آستان قدس رضوى گفت: حفظ روحيه انقالبى و توجه به انديش

ر با هزاران تن 
وز در  ديدا

ضامن بقاى نظام اسالمى است. حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى دير

رد پيروزى انقالب اسالمى در تاالر واليت حرم مطهر رضوى 
ف مردم كه به مناسبت ايام سالگ

از اقشار مختل

 كرد: دهه فجر 
ى دارد، خاطرنشان

نبياء و اوصياى اله
برگزار شد، با بيان اينكه انقالب اسالمى ريشه در نهضت ا

صفحه  ............ صفحه  ............ صفحه 2

خ ياوه گويى هاى رئيس جمهور آمريكا را  22 بهمن مى دهند
مردم پاس

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 7

 ............ صفحه 12 و 13

                 مترسان  ز آتشم
استاده ام چو شمع

سخنرانى ترامپ در مراسم تحليف:

ارتش آمريكا

ضعيف است
 ............ صفحه 2

 گزارش قدس از حادثه پالسكو 

annotation@qudsonline.irيـــادداشــت  روز

حجت االسالم فرحزاد

دار افرادى هستيم كه همواره جان بركف اخالص داشته اند 
ن روزها همه ما داغ

اي

ن راه پر 
م كرده اند كه البته اي

ه زيباترين شــكل ترســي
ى ايثار را ب

و معناى حقيق

يثار و از 
فراز و نشــيب همچنان ادامه دارد. شــايد اگر بخواهيم در باب مفهوم ا

خودگذشتگى ساعت ها صحبت كنيم،  الفاظ و كلمات كم بيايند، چرا كه اين واژه 

ك از ابناى...
در ظرف زمان و مكان نمى گنجد و البته هيچ ي

ما پيروان مكتب ايثاريم

 ............ صفحه 6

 مشكل كشور كمبود منابع نيست

بى عرضگى است

«پهلوان» ها 

عيار  جام تختى را باال بردند

 پس از برجام نه مشكل آب حل شد 

نه ازدواج جوانان

6

15

2

 

جزئياتى از ايمنى بناهاى حرم مطهر

مديرعامل سازمان عمران و توسعه حريم حرم حضرت رضا(ع)در گفت وگو با قدس تشريح كرد

 بارگاه ملكوتى هشتمين مهر سپهر سرورى، امام 
 آستان 

على بن موســى الرضا(ع) همواره به عنوان مأمن و ملجأ 

ت مورد توجه دلباختگان 
مؤمنان و شــيفتگان آن حضر

ت و در 
خ بوده اس

) در دوران هاى مختلف تاري
اهل بيت(ع

اين ميان از زمان شــهادت آن حضرت تاكنون، صحن ها، 

ه  و... در حرم مطهر 
ه منــور

رواق ها، بســت هاى روضــ

قرار گرفته 
ت و يا بازسازى و گسترش 

ش مورد ساخ
حضرت

است كه پس از گذشت ساليان طوالنى...

 ............ صفحه 3
آيت اهللا جوادى آملى:

حاشيه نگارى خبرنگار قدس از حاشيه هاى ميزبانى مشهد

 آيت اهللا علم الهدى:

ى 
در

د نا
حي

: و
س

عك

600 واحد از

 1100 قطعه ساز فعالند

قطعات 

خودروهاى 

فرانسوى هم

از چين مى آيد

بررسى راهكارهايى كه ترامپ 

براى برخورد با تهران دارد

نسخه جديد 

پنتاگون

براى مقابله با نفوذ 

ايران در منطقه

:امام رضا

... زائران قبر من 

ارجمندترين 

كسانى هستند 

كه در روز 

قيامت بر خداوند 

وارد مى شوند.  

عيون اخبار الرضا(ع)- 
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چرايى يك رفتار غلط 

اجتماعى در بحران ها

# من و 

_   مصيبت هاى 

مردم _ يهويى

   روزگارى نقاشــان با گذاشتن آيينه 
 جامعه

در مقابل خود تصويرشان را نقاشى مى كردند. 

س در آيينه 
با رواج دوربين هاى عكاســى، عك

مروز سلفى يا همان خويش انداز 
مرسوم شد. اما ا

و خويش نگار همه گير شــده اســت. از عكس 

س نو گرفته تا 
ى و لبــا

گرفتن با غذا و ميهمان

هور و اتاق 
نازه افراد معروف و مشــ

عكس با ج

عمل و حتى حوادث و...

 ............ صفحه 9

رهبر معظم انقالب در پيامى به آسيب ديدگان پالسكو: 

اين حادثه مايه اندوه

تاسف و نگرانى عميق اينجانب است

آتش نشانى كه دوست داشت مدافع حرم شود

واكنش هنرمندان و ورزشكاران به حادثه پالسكو

شهادت آتش نشانان غيور را به خانواده بزرگ آتش نشانى و عموم ملت ايران تسليت مى گوييم

 ............ صفحه 4
 ............ صفحه 4
4

 ............ صفحه 7
 ............ صفحه 7
7

13 و 13 و 13  ............ صفحه 12

                 مترسان  ز آتشم
استاده ام چو شمع

سخنرانى ترامپ در مراسم تحليف:

ارتش آمريكا

ضعيف است
صفحه  ............ صفحه  ............ صفحه 2

گزارش قدس از حادثه پالسكو

                 مترسان  ز آتشم
گزارش قدس از حادثه پالسكواستاده ام چو شمع

                 مترسان  ز آتشم
استاده ام چو شمع
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حجت االسالم فرحزاد

دار افرادى هستيم كه همواره جان بركف اخالص داشته اند 
ن روزها همه ما داغ

اي

ن راه پر 
م كرده اند كه البته اي

ه زيباترين شــكل ترســي
ى ايثار را ب

و معناى حقيق

يثار و از 
فراز و نشــيب همچنان ادامه دارد. شــايد اگر بخواهيم در باب مفهوم ا

خودگذشتگى ساعت ها صحبت كنيم،  الفاظ و كلمات كم بيايند، چرا كه اين واژه 

ك از ابناى...
در ظرف زمان و مكان نمى گنجد و البته هيچ ي

ما پيروان مكتب ايثاريم

6صفحه 6صفحه 6 صفحه  ............ صفحه  ............ 

 مشكل كشور كمبود منابع نيست

بى عرضگى است

«پهلوان» ها 

عيار  جام تختى را باال بردند

 پس از برجام نه مشكل آب حل شد 

نه ازدواج جوانان

6

15

2

جزئياتى از ايمنى بناهاى حرم مطهر

مديرعامل سازمان عمران و توسعه حريم حرم حضرت رضا(ع)در گفت وگو با قدس تشريح كرد

بارگاه ملكوتى هشتمين مهر سپهر سرورى، امام 
 آستان  آستان 

على بن موســى الرضا(ع) همواره به عنوان مأمن و ملجأ 

ت مورد توجه دلباختگان 
مؤمنان و شــيفتگان آن حضر

ت و در 
خ بوده اس

) در دوران هاى مختلف تاري
اهل بيت(ع

اين ميان از زمان شــهادت آن حضرت تاكنون، صحن ها، 

ه  و... در حرم مطهر 
ه منــور

رواق ها، بســت هاى روضــ

قرار گرفته 
ت و يا بازسازى و گسترش 

ش مورد ساخ
حضرت

است كه پس از گذشت ساليان طوالنى...

3صفحه 3صفحه 3
صفحه  ............ صفحه  ............ 

آيت اهللا جوادى آملى:

حاشيه نگارى خبرنگار قدس از حاشيه هاى ميزبانى مشهد

 آيت اهللا علم الهدى:

ى 
در

د نا
حي

: و
س

عك

600 واحد از

1100 قطعه ساز فعالند

قطعات 

خودروهاى 

فرانسوى هم

از چين مى آيد

بررسى راهكارهايى كه ترامپ 

براى برخورد با تهران دارد

نسخه جديد 

پنتاگون

براى مقابله با نفوذ 

ايران در منطقه

:امام رضا

... زائران قبر من 

ارجمندترين 

كسانى هستند 

كه در روز 

قيامت بر خداوند 

وارد مى شوند.  

عيون اخبار الرضا(ع)- 

227- ص 227- ص 227 ج 2
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500 تومان  تومان  صفحه ويژه خراسان  

4صفحه ويژه خراسان   صفحه «هشت»  
 صفحه قدس زندگى    4صفحه «هشت»  

8  8  8 صفحه قدس زندگى    صفحه  
8 صفحه    سال سى ام  شماره 8316

 ژانويه 2017 سال سى ام 
 ژانويه 2017
2017

21  ربيع الثانى 1438

 ربيع الثانى 1438

1438
22  بهمن 1395

 بهمن 1395
1395

 شنبه 2

                 مترسان  ز آتشم
استاده ام چو شمع

چرايى يك رفتار غلط 

اجتماعى در بحران ها

# من و 

  مصيبت هاى 
  مصيبت هاى 
_مصيبت هاى 

مردم _ يهويى
مردم _
_

 روزگارى نقاشــان با گذاشتن آيينه 
جامعه

در مقابل خود تصويرشان را نقاشى مى كردند. 

س در آيينه 
با رواج دوربين هاى عكاســى، عك

مروز سلفى يا همان خويش انداز 
مرسوم شد. اما ا

و خويش نگار همه گير شــده اســت. از عكس 

س نو گرفته تا 
ى و لبــا

گرفتن با غذا و ميهمان

هور و اتاق 
نازه افراد معروف و مشــ

عكس با ج

عمل و حتى حوادث و...

9صفحه 9صفحه 9
صفحه  ............ صفحه  ............ 

رهبر معظم انقالب در پيامى به آسيب ديدگان پالسكو: 

اين حادثه مايه اندوه

تاسف و نگرانى عميق اينجانب است

آتش نشانى كه دوست داشت مدافع حرم شود

آتش نشانى كه دوست داشت مدافع حرم شود

مدافع حرم شود

واكنش هنرمندان و ورزشكاران به حادثه پالسكو

واكنش هنرمندان و ورزشكاران به حادثه پالسكو

به حادثه پالسكو

شهادت آتش نشانان غيور را به خانواده بزرگ آتش نشانى و عموم ملت ايران تسليت مى گوييم


	Jeld new new
	Page



