
  محمد اميري سوادكوهي
آنچه پي�ش روی دارید گزارش�ی از واپس�ين 
ماه های مبارزات انقالبی مردم شهرستان اقليد 
به رهبری زنده یاد آیت اهلل سيد محمد باقر موحد 
ابطحی است. اميد می بریم كه انتشار این دست 
از روایات در آس�تانه   چهلمين سالروز پيروزی 
انقالب شکوهمند اسالمی مفيد و مقبول افتد.

   
  اس�تقبال كم نظي�ر مردم اقلي�د از عالمه 

مجاهد
در گ��زارش پيش��ين ما درب��اره رون��د انقالب در 
شهرس��تان اقليد ب��ه رهب��ري زنده ي��اد آيت اهلل 
سيدمحمدباقر موحد ابطحي، بدين نكته رسيديم 
كه ايشان پس از سخنراني افشاگرانه تيرماه 1357، 
به حيله س��اواك دس��تگير ش��د و به زندان افتاد. 
باالخره آن فقيه مجاهد عرصه انقالب با حضور مدام 
مردم در صحنه و پيگي��ري مراجع عظام و علماي 
بنام، آزاد شد و در هنگام آزادي و بازگشت از شيراز 
با استقبال كم نظير مردم شهرستان اقليد و روستاها 
مواجه گش��ت. مردم و جوانان پرشور و حماسي و 
كفن پوش اقليدي، كيلومترها عالمه موحد ابطحي 
را سردست و شانه بلند كرده و از ميان جمعيت عبور 
مي دادند. فرياد شادي از اين آزادي زمين و زمان را 
پر كرده بود. صحنه اي كه هرگز از ذهن حاضران آن 

روز به يادماندني محو نخواهد شد. 
  به زیر كشاندن مجسمه شاه در آباده

شهرستان اقليد با حضور مرحوم عالمه از شهرهاي 
پيش��تاز در انقالب اس��المي ايران ب��ود، انقالب در 
ش��هرهاي همجوار اقليد نيز جوانه زده بود و هر روز 
توفنده تر و كوبنده تر، رش��د مي كرد و جلو مي رفت، 
اما مسئله اي در ش��هر آباده بود كه مرحوم عالمه را 
ناراحت مي كرد و آن اين ب��ود كه در يكي از ميادين 
آباده كه از ورودي هاي اصلي شهر هم بود، مجسمه 
شاه نصب شده و خودنمايي مي كرد. مرحوم عالمه، 
مكرر پيام مي دادند: »بس اس��ت ديگر! نفرت از اين 

ش��اه مزدور و امريكايي به اوج خود رسيده و زيبنده 
نيس��ت پس از اين همه نفرت و اين همه جنايت كه 
حكومت مستبد و خودكامه از خود بروز داده، سمبل 
و نمادي كه نشانه محّبت و ارادت به شاه و شاه دوستي 
است، در آن شهرس��تان باقي بماند و اين بت و نماد 

طاغوت در مسير جاده اصفهان- شيراز باشد.« 
اما كمتر كس��ي توجه مي كرد؛ يا شهامت اين كار 
وجود نداشت يا هنوز باور برخي نشده بود كه شاه 
رفتني اس��ت و قبل از رفتن او همه نمادهايش هم 
بايد از بين برود و فرو ريزد. مرحوم عالمه فرمودند: 
»اگر شما دست به كار نشويد، خودم با مردم اقليد 

اين كار را خواهم كرد.« 
از قضا ي��ك روز در يكي از روس��تاها ي آباده -كه 
در كنار جاده اصفهان- ش��يراز قرار دارد و فاصله 
چنداني ب��ا اقليد ندارد- تعدادي از گماش��ته هاي 
پهلوي، با ش��عار جاويد ش��اه راه را بر مس��افران و 
ماش��ين هاي عبوري مي بندن��د و مي گويند: بايد 
جاويد ش��اه بگوييد و به امام خميني اهانت كنيد، 
تا به سالمت بتوانيد از اين جا عبور كنيد و... وگرنه 
شيشه  ماشين ها را خرد مي كردند و عكس شاه را 
هم به ماشين مي چسباندند و در اين گير و دار همان 
روز، عصر جلوي ماشين سواري يك راننده اقليد ي 
را هم مي گيرند و همان تقاضا ه��ا را از او مي كنند. 
اما ايشان برخالف آنها، عكس شاه را پاره مي كند و 
مرگ بر شاه سر مي دهد و درود بر خميني، سالم بر 
ابطحي مي گويد و آنها هم ناجوانمردانه او را كتك 
مفصلي مي زنند و با چوب و سنگ شيشه ماشين او 
را مي شكنند و بدنه آن را هم آسيب مي زنند! ايشان 
با وضعيتي دلخراش به اقليد آمده و مستقيم و بدون 
درنگ سراغ آيت اهلل سيد محمدباقر موحد ابطحي 
را مي گيرد و خدمت ايش��ان مي رس��د و معظم له 
با رقت قلب بي نظير و اش��ك هاي هميش��ه جاري 
-كه از عظمت الهي و محّب��ت و معرفت اهل بيت  
نبوي)ع( از چشمان نوراني اش مي باريد- به شّدت 

متأثر و گريان شدند. 

  دعوت عالم�ه از مردم ب�راي از بين بردن 
بت آباده

مرحوم عالمه آن شب در مسجد جامع با سخنراني 
كوبنده اي از مردم دعوت كرد كه فرداي آن روز همه 
كفن پوشيده و با جمعيت انبوه و با هر وسيله ممكن 
به س��مت آباده حركت كنيم، تا ضمن پيوستگي 
مردم انقالبي دو شهرس��تان، هم عظمت حماسي 
انقالب را به نمايش بگذاريم و هم برخي مزدوران 
ساده لوح كه تطميع ش��ده اند يا از سر ناداني هنوز 
هواي شاه دوستي در سرشان است و براي مسافران 
مزاحمت ايجاد مي كنند، حساب دستشان بيايد كه 
اين دست و پا زدن هاي مذبوحانه و حركات ناشيانه 
بي فايده اس��ت و هم مهم تر از همه بايد مجس��مه 
شاه را در ميدان ورودي آباده به زير بكشيم تا همه 
متوجه شوند كه قدرت طاغوت درهم شكسته و از 

نماد او هم اثري ساخته نيست. 
  لبيك هزاران نفر به دعوت انقالبي عالمه 

در پي دعوت عالمه ابطحي از م��ردم اقليد براي از 
بين بردن بت شاهنشاهي در آباده، هزاران نفر در 
ميدان ش��هر گرد هم آمدند و با كاميون، اتوبوس، 
ميني بوس، كمپرس��ي، نيس��ان، س��واري و حتي 
تريلي و تراكتور و... و با جلوداري معظم له، حركت 
به سمت آباده آغاز ش��د. وقتي به سورمق رسيدند 
مأمورين پاسگاه مسلحانه وارد جاده شده و راه را بر 
مردم بستند و با نشانه گرفتن مردم و ايجاد رعب و 
وحشت، مي خواستند مانع رسيدن مردم به آباده 
ش��وند. چند مأمور مسلح هم در پش��ت بام و برج 
پاسگاه س��نگر گرفته و تفنگ هاي خود را به سوي 
مردم نش��انه رفته بودند. عالمه مجاهد از ماشين 
پياده شدند و به آنها فرمودند: »به خدا قسم اگر راه 
را باز نكنيد يا گلوله اي به سوي مردم شليك كنيد، 
مطمئن باش��يد با اين موج جمعي��ت و با كاميون 
پاس��گاه را بر س��رتان خراب مي كنم، تا به س��بب 
حمايت از طاغوت و مخالفت با فرمان امام خميني 
مرجع ديني، به درك واصل شويد!« با اين تهديد 
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عالمه موح�د ابطحي دو م�اه قبل از 
پيروزي انقالب عماًل اداره اقليد را از 
دست نيروهاي نظامي خارج نمود و در 
سراسر این شهر براي حراست از اموال 
عمومي و حف�ظ امني�ت، خيمه هاي 
نگهباني برپا كرد، در حالي كه سالحي 
جز س�الح س�رد و نيروي ایم�ان به 
خداوند منان نداشت. جوانان شب تا 
صبح در درون خيمه ها ب�ه نگهباني 
مشغول بودند و مردم گروه گروه براي 
آنان غذامي آوردند تا با ایمان و توان 

مضاعف در راه انقالب فداكاري كنند

یك م�اه قب�ل از پي�روزي انق�الب با 
جل�وداري عالم�ه ابطح�ی پاس�گاه 
ژاندارمري اقليد به تصرف مردم درآمد 
و عکس هاي آن روز نيز موجود است كه 
ایشان، تصویر امام را به فرمانده وقت 
ژاندارمري مي دهد! و سربازان به مردم 
پيوس�ته اند و مردم آنه�ا را به آغوش 
كشيده اند و این شهرستان هم به سهم 
خود س�نگرهاي طاغ�وت را فتح كرد
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نظري بر نقش تاریخي عالم مجاهد آیت اهلل سيدمحمدباقر موحد ابطحي در انقالِب اقليد

 حركت حماسي يك عالم
 براي فروافكندن يك بت!
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  شاهد توحيدي
اثر تاريخي- پژوهش��ي 
پاس��بان جهنمي كه به 
بررسي زندگي نعمت اهلل 
نصيري رئيس دس��تگاه 
امنيتي محمدرضا پهلوي 
پرداخته، در زمره آثاري 
اس��ت كه از سوي مركز 
اسناد انقالب اسالمي و 
براي گروه سني نوجوان 
و جوان منتش��ر ش��ده 
اس��ت. در ديباچه كوتاه اين مرك��ز در آغاز كتاب 

آمده است: 
»چهار روز پس از پيروزي انقالب، روي پش��ت بام 
مدرسه  رفاه، گلوله ها ش��ليك شدند و به زندگي او 
پايان دادند. قدرت بي مثالش و امضاي او كه حكم 
نابودي و احياي خيلي ها بود، ثروت صدها ميليون 
توماني اش و نزديكي اش به ش��اه مانع اجراي حكم 
نش��دند؛ حكم اله��ي »كتب عليك��م القصاص في 

القتلي«!
وي كه با مقام رياست ساواك غيرقابل دسترس ترين 
فرد دستگاه ستمشاهي به نظر مي رسيد، به دست 
تقدير، چنان »خوار« دس��ت انقالبيون شد... قصه 
»خ��واري« وي نيز همچون قصه ه��اي صعود وي 
به قله هاي قدرت در رژيم فاس��د پهلوي شنيدني 

است. 
اثر پيش رو با قلم ش��يواي خانم زهرا كرماني شرح 
حال ژنرال نعمت اهلل نصيري يكي از رؤساي ساواك 

آريامهري)!( است.« 
در واپسين بخش از اين كتاب و در روايت واپسين 

دوره از حيات نصيري مي خوانيم:
»ارتشبد نصيري با تمام تالش هاي خود در جهت 
تحكي��م موقعيتش در س��اواك، كه 13  س��ال به 
طول انجامي��د، درنهايت نگران��ي اش به حقيقت 
پيوس��ت، انقالبيون توانس��ته بودند بر تمام قواي 
مجهز حكومت فائ��ق آيند و كنترل اوض��اع را در 
دس��ت بگيرند. نصيري در پش��ت ميله هاي زندان 
در نقط��ه اي قرار گرفت��ه بود ك��ه روزي خود آنجا 
را مهياي دربندكش��يدن انقالبيون س��اخته بود. 

هنوز هر از گاه��ي صداي ش��ليك گلوله به گوش 
مي رس��يد. در تهران آرامش��ي نس��بي برقرار بود. 
نيروه��اي مردمي به پاس��داري از نقاط حس��اس 
و مراكز مهم ش��هر مش��غول بودند، مردم جنب  و 
 جوش عجيبي داشتند، مدرس��ه  رفاه مقر رهبري 
انقالب شده بود و شمار ديگري از فرماندهان ارتش 
شاهنشاهي در دست نيروهاي انقالبي بودند. مردم 
در جمع آوري سنگرهاي خياباني با يكديگر متحد 
بودند و با مهرباني خود را براي جشن پيروزي مهيا 
مي نمودن��د و جنايتكاران يكي پ��س از ديگري به 
دادگاه انقالب سپرده مي ش��دند تا در دادگاه عدل 
اسالمي محاكمه ش��وند. آيت اهلل صادق خلخالي از 
سوي امام خميني )ره( مأمور شده بود تا با رعايت 
تمام موازين اسالمي و حقوق قانوني محكومان، به 
پرونده جنايتكاران و عوامل رژيم پهلوي رسيدگي 
كند. همه  آرزوها و سرمستي هاي كساني كه روزي 
بدون توجه به خواسته هاي مردم در كنار حكومت 
محمدرضا پهلوي گرد آمده بودند به سرابي خشك 
مبدل مي شد و از ميان آنها نعمت اهلل نصيري به جرم 
سال ها شكنجه و كشتار از طرف دادگاه انقالب به 
عنوان مفسد في االرض شناخته شد و بدين ترتيب 
ش��مارش معكوس حيات وي آغاز گرديد. پس از 
سال ها براي اولين بار بود كه سردي هوا را احساس 

مي كرد هرچند نگاه ها همه مملو از گرما بود. 
ياد دوران كودكي و روزهاي س��رد سمنان افتاد بود و 
جوان هايي ك��ه در برف مش��غول كار و تالش بودند و 
دست هاي پينه بسته و ترك خورده شان كه اميدي به 
فردا نداش��تند، اما امروز برق اميد را در چشم تك تك 
مردم مي توانس��ت ببين��د. چندين ب��ار نفس عميق 
كشيد تا شايد آرام گيرد. با وجود اينكه چند ماه بيشتر 
از روزي كه با خبر مس��رت بخش فراخوانده ش��دنش 
به تهران نگذش��ته بود، اما به اندازه تمام عمر برايش 
حوادث تلخ روي داده بود. او عمري را به پاي هم كالسي 
قديمي اش ريخته بود اما هميشه ترس از كم توجهي و 
رنجش و غضب او آزارش مي داد و حاال كابوس هاي تلخ 
هميشگي اش محقق ش��ده بود. او مي رفت تا گام هاي 
آخرينش را براي ايستادن بر فراز سكوي شكست بردارد. 
دست ها روي ماشه هاي سرد، محكم شده بودند و انتظار 
فرمان شليك را مي كشيدند. ژنرال تا به حال فقط تجربه  
صدور فرمان آتش و استشمام بوي باروت را داشت اما 
اين بار داستان چيز ديگري بود. باروت، سرب و اسلحه 
چيزي جز پايان عمر خفت بارش را انتظار نمي كشيدند. 
ساعت 23:45 روز پنج شنبه 26 بهمن 1357 و ژنرال بر 
فراز پشت بام مدرسه  رفاه تهران ايستاده بود كه ناگهان 
با برخاستن صداي رگباري داستان زندگي نعمت اهلل 

نصيري به پايان خود رسيد.« 

 حاشيه اي بر انتشار زندگينامه 
نعمت اهلل نصيري

كارنامه »پاسبان جهنمي«

ری
صي

هلل ن
ت ا

عم
ق ن

ساب
د 

هب
سپ

   

قاطع عالمه مجاهد و ش��ناختي كه آنها نسبت 
به ايش��ان داش��تند، راه را باز كردند و عالمه و 
همراهان به سمت آباده حركت كردند و با پشت 
سر گذاشتن س��ورمق به روستايي رسيدند كه 
براي مردم ايجاد مزاحمت كرده و راننده اقليدي 
را هم كتك زده بودند. عالم��ه مجاهد فرمود: 
»براي آن كه حساب دستشان بيايد كنار روستا 
كه كنار جاده اصفهان - شيراز هم هست، توقف 
كوتاهي بكنيد و با شعار مرگ بر شاه و درود بر 
خميني پيام انقالب را به گوش آنها برسانيد تا 
ديگر از اي��ن غلط هاي جاويد ش��اهي نكنند و 
مزاحم مسافران نشوند.« وقتي جمعيت به آنجا 
رسيد، مأموران از حركت انبوه مردم اقليد باخبر 
شده بودند و همه به درون خانه ها خزيده و چند 
نفري براي مش��اهده اوضاع به پش��ت بام رفته 
بودند كه با ديدن مردم، آنان هم به درون رفته 
و جمعيت به حركت خ��ود ادامه داد و با همين 
حماسه آفريني، مزاحمت آنها هم برچيده شد 

تا به آباده رسيدند. 
  ورود به آباده و سخنان عالمه با نيروهاي 

مسلح
مأموران امنيت��ي آباده كه باخبر ش��ده بودند، 
اطراف ميدان و گرد مجسمه جمع شده بودند 
ت��ا از آن حفاظت كنند. جمع زي��ادي از مردم 
شهرس��تان آباده هم كه از حضور مردم اقليد و 
عالمه مجاهد باخبر شده بودند به آنها پيوستند، 
اما انتظار جمعيت بيش��تري مي رفت كه به هر 
دليل نيامده بودند. وقتي به ميدان رسيدند، اول 
اخطار دادند و بعد اقدام به ش��ليك تير هوايي 
كردند و به مردم هشدار مي دادند كه به مجسمه 

شاه نزديك نشوند!
عالمه  مجاهد بلندگ��و را به دس��ت گرفتند و 
فرمودند: »م��ا براي ب��ه زير كش��يدن همين 
مجس��مه اين جا هستيم. به دس��ت خود گور 
خود را نكنيد و مس��بب مرگ خود نشويد. اگر 
گلوله اي ش��ليك كنيد، يقين بدانيد در مقابل 
اين همه جمعيت كاري از شما ساخته نيست. 
حاال فرضاً چند نفر را هم به ش��هادت برسانيد، 
آن هم به خاطر يك بت و پيكره بي خاصيت كه 
اصل او در حال نابودي و انقراض اس��ت، ش��ما 
به نمادش چس��بيده ايد و به روي برادران خود 
اسلحه كشيده ايد. با اين كارتان، اين همه آدم 
مادرانتان را به ماتم مي نش��انند...، نكنيد...، به 
فكر اسالم باش��يد و به فرمان امام گوش دهيد 
و به عظمت مملكت و عّزت ملت بينديش��يد. 
اين دفاع شما دفاع از يك نوكر اجنبي و بيگانه 
است و اين ذلّت شماست كه نوكر نوكر بيگانه 
باشيد. بياييد سرباز اسالم، قرآن و پيامبر)ص( 
و امامان)ع( خ��ود و خادم پ��دران و مادران و 
برادران و خواهران خود باشيد. اين مردم از شما 
هستند و شما هم از اين مردم. كار را به سختي و 
تلخي نكشيد. كار سلطنت و حكومت بي درايت 
تمام اس��ت و در فرداي پيروزي اي��ن انقالب، 
مي خواهيد زندگي كنيد. براي خود ننگ س��ر 
نياوريد و مبادا خون مسلمان بي گناهي ريخته 
شود كه در آن صورت امام و پناهي نداريد و در 

كنار همين مجسمه نابود خواهيد شد.« 
  نابودي مجسمه ش�اه در آباده و انتقال 

سر شاه به اقليد!
س��خنان حكمت آمي��ز و خيرخواهانه مرحوم 
عالمه، بس��يار كارگ��ر افتاد و جن��ب و جوش 
نظاميان كم شد و عالمه مجاهد اولين ضربه ها 
را بر مجس��مه فرود آورد كه ديگر كار به دست 
جوانان افتاد و مردم با پتك و تبر و هرچه آورده 
بودند، نماد طاغوت را درهم شكستند و جوانان 
انقالبي اقليدي به عالمت پيروزي، سرچشمه 
ش��اه پهلوي را هم از آباده به اقلي��د آورده و در 
خيابان ها مي چرخانيدند و شعارهاي انقالبي و 

حماسي و اسالمي سر مي دادند!
  خدمات مرحوم عالم�ه، دو ماه قبل از 

پيروزي انقالب
عالمه موحد ابطح��ي دو ماه قب��ل از پيروزي 
انقالب عم��اًل اداره اقليد را از دس��ت نيروهاي 
نظامي خارج نمود و در سراس��ر اين شهر براي 
حراس��ت از اموال عموم��ي و حف��ظ امنيت، 
خيمه ه��اي نگهباني برپ��ا ك��رد، در حالي كه 
س��الحي جز س��الح س��رد و نيروي ايمان به 
خداوند منان نداش��ت. جوانان شب تا صبح در 
درون خيمه ها ب��ه نگهباني مش��غول بودند و 
مردم گروه گروه براي آنان غذا، ميوه، پس��ته و 
تنقالت مي آوردند تا با ت��وان و امكان و ايمان، 
در راه انقالب ف��داكاري كنن��د و باالخره يك 
ماه قبل از پيروزي انقالب با جلوداري معظم له 
پاسگاه ژاندارمري اقليد به تصرف مردم درآمد 
و عكس هاي آن روز نيز موجود است كه مرحوم 
عالمه، تصوير امام را به فرمانده وقت ژاندارمري 
مي دهد! و سربازان به مردم پيوسته اند و مردم 
آنها را به آغوش كشيده اند و اين شهرستان هم 
به سهم خود سنگرهاي طاغوت را فتح كردند. 

  خنثي سازي یك توطئه توسط مرحوم 
عالمه

روزي برخي عناصر طاغوتي با تحريك ساواك 
استان فارس در بعضي روستاهاي شهرستان، 
اقدام به فريب مردم يا تطميع آنها كرده بودند 
و از ش��هرهاي ديگر هم افرادي را آوردند تا به 
عنوان چماقداران و هواداران ش��اه به ش��هر و 
مردم اقليد با سالح گرم حمله كنند و با حمايت 
نيروهاي مس��لح دولتي دس��ت ب��ه جنايت و 
آدم كش��ي بزنند كه آيت اهلل موح��د ابطحي به 
محض باخبر ش��دن، بي درنگ دس��تور دادند 
تمام ش��هر و مردم، آم��اده دفاع با هر وس��يله 
ممكن ش��وند. چند كاميون پر از سنگ و آجر 
شد و در خيابان امامزاده عبدالرحمن و اطراف 

ميدان شهدا مستقر شد و جوانان قوي و پرشور 
بر آنها سوار شدند و در بسياري از پشت بام هاي 
اطراف خياب��ان و محالت نزديك ب��ه آن نيز، 
س��نگ و آجر آماده ش��ده بود و بقيه مردم هم 
براي مقابله به مثل آماده شدند و چوب و چماق 
و شمشيرهاي آهني از پيش ساخته فراهم كرده 
و آماده بودند. خبر رسيد كه از سمت سرحدات 
و ده بيد)صفاشهر( جمعي چماق دار و هواخواه 
شاه -كه در اصل فريب خورده بودند- به سوي 
اقليد در حركتن��د. عالمه ابطحي با ماش��يني 
مجهز به بلندگو سوار شد و با جمعي از جوانان 
در گردنه تيمارگون -كه تنها راه مواصالتي اقليد 
و روس��تاهاي آن مي باشد- مس��تقر شدند و با 
بلندگو به آنها اعالم كردند: » اي فريب خورده ها 
از همان راهي كه آمده ايد برگرديد، كه جمعيتي 
انبوه براي نابودي ش��ما در شهر سنگر گرفته و 
آماده اند. ما قصد خون ريزي نداريم و ش��ما را 
فريب خ��ورده مي دانيم، اما اگر به ش��هر حمله 
كنيد و باعث رعب و وحشت ش��ويد و به اموال 
مردم تعرض نماييد، بر اس��اس تعاليم اس��الم 
خود ايجاد رعب و وحشت در ميان مسلمانان، 
مجازات س��نگين دارد و بر مردم مؤمن واجب 
است تا از مال و ناموس و شهر خود دفاع كنند. 
در آن صورت مسئوليت و عواقب كار، به عهده 
خود شماس��ت و فريب خوردگي شما مجوزي 
براي ارتكاب جرم ندارد. نگذاري��د جهلتان بر 
مس��لماني ش��ما غلبه كند و موجب آزار ديگر 

مسلمانان شويد.« 
آنها نيز از طريق نيروهاي نفوذي خود ملتفت 
ش��دند كه نمي توانند در مقابل عالمه مجاهد 
و مردم اقليد بايس��تند، و از راه��ي كه آمدند، 

برگشتند و اين غائله نيز پايان يافت. 
  حوادث انقالب در اقليد و به ثمر نشستن 

خون شهدا
حوادث انقالب و حركت مردم به زعامت مرجعيت 
و روحانيت ادامه داشت و حوادث بسياري در شهر 
پيش آمد كه بارزترين آن در روز چهارم آبان، تولد 
شاه بود كه هر ساله در مدارس و ادارات آن زمان 
جشن مي گرفتند و در آن سال، امام خميني هر 
نوع برگزاري جشني را جايز نمي دانستند. عالمه 
چند روزي به قم رفته بودند و در اين اثنا، برخي 
ميدان مبارزه را خالي ديدن��د و تصميم گرفتند 
چهارم آبان س��ال 57 را در ميدان شهداي فعلي 

اقليد، جشن تولد بگيرند!
عده اي از مردم با عالمه تماس گرفتند و ايشان را 
از تصميم شوم آنها آگاه كردند. ايشان فرمودند: 
»حضرت امام تمام جشن هاي مذهبي را اعالم 
تعطيل فرموده اند، ما چگونه اجازه دهيم بر سر 
خون شهداي ما جشن تولد شاه را بگيرند؟« و در 
ادامه فرمودند: به هر طريق كه شده جشن آنها را 
به هم بريزيد... و چنين نمودند و آن مواجهه نيز 
با شهادت علي اكبر يوسفي اولين شهيد انقالب 
در اقليد و دو تن ديگر به پايان رس��يد و همين 
خون ها به ثمر نشس��ت و انقالب به اهداف خود 

رسيد و خاطرات آن در اذهان جاودان ماند. 
  نقش عالمه در نامه سرگش�اده فضالي 
حوزه علميه قم به پيش�گاه امام خميني 

مهرماه سال 1344 هجري شمسي
مرحوم عالمه در نهضت اس��المي ايران مانند 
علماي س��اير بالد، همكاري و كوشش فراوان 
نمود و با نفوذ معنوي كه در قلوب مردم داشت، 
اقداماتي مؤثر انجام داد و در اعالميه ها و بيانيه ها 
از حمايت هاي ايشان، مكرر استفاده مي شد. به 
عنوان نمونه پس از خب��ر انتقال رهبر و مرجع 
عاليقدر از تبعيدگاه تركيه به عراق، شور و شادي 
سراسر ايران را فرا گرفت. علما و روحانيون مبارز 
و پاسداران نهضت امام خميني در حوزه علميه 
قم دريافتند كه رژيم ش��اه با انتقال ايش��ان به 
عراق مي خواهد ضربه جبران ناپذيري بر پيكر 
نهضت اسالمي و سعادت ملت ايران وارد كند و 
اين بود كه سخت نگران و خشمگين شدند و به 
منظور خنثي كردن اين توطئه شوم رژيم شاه، 
با صدور اعالميه ها و نامه هاي سرگشاده اي در 
مورد توطئه شاه، نسبت به انتقال امام خميني به 
عراق هشدار دادند و اين نامه سرگشاده با بيش 
از 750 امضا از علما و فضال و طالب حوزه علميه 

قم انتشار يافت كه متن آن به قرار زير بود:
بسمه  تعالي

محض��ر مقدس ب��زرگ مرج��ع عالم تش��يع 
حضرت آيت اهلل العظمي آقاي خميني متع اهلل 

المسلمين بطول بقائه
هرچند انتقال حضرتعال��ي از تركيه به عتبات 
عاليات از جهتي مايه خرس��ندي اس��ت، ولي 
ادامه تبعي��د آن مرجع عاليقدر ك��ه به خاطر 
دفاع از قرآن و حقوق ملت اس��الم و حمايت از 
استقالل و تماميت ارضي كشور اسالمي ايران 
صورت گرفته است، بس��ي موجب تأثر و تنفر 
عموم ملت ايران اس��ت. ملت شريف مسلمان 
ايران و حوزه علميه قم ك��ه از منويات مقدس 
آن فاقد عظيم الش��أن پيروي مي كنند و براي 
تأمين و اجراي آن از هيچ گونه فداكاري دريغ 
ندارند، انتظار دارند كه به زودي موانع برطرف 
شود تا با مراجعت حضرتعالي به حوزه علميه قم 
و با تدبيرات خردمندان��ه و رهبري هاي ارزنده 
آن زعيم عاليقدر، مصالح عاليه اسالم و ايران و 
حقوق از دست رفته ملت تأمين گردد. ادام اهلل 

ظلكم علي رووس االنام. 
سيد محمدباقر ابطحي و... ساير امضاها

قم: مهرماه- 1344
اين نمونه اي از اعالميه هاي حوزه علميه قم بود 
كه مرحوم عالمه بر امضا و تكميل آنها نقش��ي 
داشتند. اعالميه ها و نامه هاي ديگري هم هست 

كه نقل همه آنها در اين مقام مقدور نيست.


