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حسن شمس آبادی1
چکيده

كانون های مذهبی به طور سنتی يكی از مراكز مبارزه با رژيم پهلوی بود. اين كانون ها 
نقش ويژه ای را در پيروزی انقالب اس��المی ايفا می كردند. س��بزوار از جمله شهرهايی 
بود كه از سال های قبل از انقالب جلسات مذهبی بسياری در آن برگزار می شد. مساجد 
جامع پامنار، آقا بيگ و جلس��ات دعای ندبه كه گاه به علت خفقان ش��ديد رژيم حاكم 
به طور مخفيانه در منازل متدينين برگزار می شد، از جمله پايگاه ها و كانون های فعال 
مذهبی در اين شهرستان بودند. اين پايگاه های مذهبی در سال های نزديك به پيروزی 
انقالب رنگ سياسی به خود گرفتند و نقش مهمی در روشنگری توده ها، دعوت از وعاظ 
انقالبی، رونق راهپيمايی ها و اوج گيری انقالب در س��بزوار داش��تند. در مقاله پيش رو 
سعی شده تا حد امكان كانون های مذهبی و نقش وعاظ مدعو به سبزوار مورد واكاوی 

قرار گيرد.
کليدواژه ها: مساجد، روحانيون و وعاظ، سبزوار، جلسات مذهبی.

1. كارشناس ارشد تاريخ ايران اسالمی و پژوهشگر تاريخ معاصر

نقش کانون های مذهبی در مبارزه با رژیم پهلوی و 
پيروزی انقالب اسالمی

»مطالعه موردی: شهرستان سبزوار در سال های 1348-1357«



38
مقاالت
دوره سوم سال دهم شماره 36 تابستان 92

مقدمه
قبل از پي��روزی انقالب اس��المی، در اغلب ش��هرها 
جلس��ات مذهبی و كانون هايی چون مس��اجد، تكايا و 
بيوت علما نقش مهمی در آگاه س��ازی مردم نسبت به 
اوضاع سياس��ی و اجتماعی ايفا كرده اند. در شهرستان 
سبزوار همچون ديگر شهرها، جلسات مذهبی مختلفی 
در مس��اجد و تكايا برپا می شده كه نس��بت به شرايط 
زمان گاه آشكار و گاه پنهان بوده است. در اين راستا در 
اواخر دهه چهل شمسی جلسات متعددی در مساجد 
جامع پامن��ار، آقا بي��گ برگزار می ش��د؛ اين مجالس 
مذهب��ی عموم��اً در بيوت علم��ای ش��هر و همچنين 
متدينين برگزار می ش��د. جلس��ات هفتگی در منزل 
علی اكبر تبرايی، برگزاری دعای س��مات در منزل پدر 
شهيد مظهری1 با سخنرانی حجج اس��الم علی محمدی و حسين شهرستانی2 در آنجا و 

ده ها جلسه ديگر مذهبی تنها بخشی از اين جلسات بوده است. 

1. فرزند ايشان در جنگ تحميلی به فيض شهادت نايل شد.
2. حجت االسالم حسين شهرستانی فرزند محمدحسين در  سال  1312 در سبزوار متولد شد و به علت فقدان 
استاد برجسته در حوزه علميه سبزوار، به مشهد رفت. دروس س��يوطی، مطول ، شرح  نظام ، معالم  و حاشيه  را نزد 
شيخ  محمدتقي  نيشابوري  معروف به اديب نيشابوری كه در مدرسه  خيرات  خان  تدريس می كرد، آموخت. ايشان 
همچنين به مدت يك سال درس لمعه را از محضر  ميرزا احمد مدرس  معروف به نهنگ العلما فرا گرفت. شهرستانی 
سپس جهت ادامه تحصيل رهس��پار قم شد تا از محضر اساتيد آن ديار كس��ب فيض نمايد. ايشان در قم عالوه بر 
فراگيری مجدد لمعه ، رسائل  و مكاس��ب ، در درس فقه و اصول حضرت امام در مسجد سلماسی و محقق داماد و 

همچنين درس فقه آيت اهلل گلپايگاني  شركت كرد. 
از هم مباحثه های وی در قم س��يد محمد ش��اه چراغي  و برخی از ط��الب دامغانی بودند. ايش��ان پس از پايان 
تحصيالت به زادگاه خويش بازگشت. شهرس��تانی قبل از پيروزی انقالب به همراه ديگر روحانيون نقش اساسی 
در آگاهی بخشيدن به توده های مردمی داشت و نام ايش��ان در ذيل اكثر اعالميه ها و اطالعيه های صادره از سوی 
جامعه روحانيت شهرستان به چشم می خورد. جلسات مذهبی او در مسجد آقابيگ، اعتراض به درج مقاله روزنامه 
اطالعات در توهين به امام و خودداری از اقامه نماز جماعت در اعتراض به اين مسئله، ارسال تلگراف تسليت به امام 
به مناسبت شهادت فرزندش حاج آقا مصطفی، مناظره علمی با حبيب اهلل آشوری و سران جريان انحرافی او تنها 

گوشه هايی از فعاليت های ايشان قبل از پيروزی انقالب است.
در دوران جنگ تحميلی نيز مسجد آقابيگ در خيابان شريعتمداری كه نامبرده امام جماعت آن را بود، پايگاهی 
فعال در اعزام رزمندگان به جبهه های جنگ به شمار می رفت. ايشان ضمن تدريس در حوزه علميه و دانشگاه های 
سبزوار، مدت های مديدی امام جماعت مسجد شهيد توسلی را بود و به تبليغ معارف ناب اسالم و انقالب پرداخت.
اين عالم ربانی پس از س��ال ها تدريس و تبليغ معارف اس��الم در روز 24 خرداد 1389 برابر با اول رجب س��ال 
1431ق از دنيا رفتند. )آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمی، مصاحبه  با حجت االسالم حسين  شهرستاني ، ج اول، 

شماره  كاست 8157، 1386/2/2(.

یکی از کانون های مذهبی 
در  مهمی  نقش  که  فعال 
انقالب اسالمی و از آن مهم تر 
در دوران جنگ تحميلی ایفا 
کرد، مسجد آقا بيگ واقع در 
خيابان شریعتمداری بود. این 
مسجد به دليل واقع شدن در 
مرکز شهر و نزدیک  بودنش 
به مساجد جامع و پامنار 
از جمله مراکزی بود که 
سخنرانی های مذهبی متعددی 
پيرامون مسائل روز و در 
موارد معدودی سخنرانی های 

سياسی در آن برگزار می شد
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در س��ال های 1348و 1349ش اين جلس��ات روندی منظم به خود گرفت و اغلب به 
طور مخفيانه در شب های دوش��نبه و جمعه در منازل حجت االسالم سيد محمدحسن 
علوی، حاج اسماعيل صفار، محمدتقي مروجي، حسين هراتي و محمد حسين فاضل1 
برگزار می ش��د. مباحث ديني و قرآني، تفس��ير و نهج البالغه مهمترين محورهاي اين 
جلسه بود. اكثر ش��ركت كنندگان جلسه جوانان مذهبي و قش��ر دانشجو بودند. برخی 
از افراد ش��ركت كننده در اين مجالس عبارت بودند از: عبداهلل وه��اب زاده، محمدتقی 
نوشاهی، لطفی، ش��كری، علی پور، حس��ين شهرستانی، حجت االس��الم سيد محمد 
اخالقی،2 علی اصغر صفار و... البته در اين گونه جلس��ات روحاني��ون و وعاظ مدعو هم 

شركت می كردند.3
با گ��ذر زم��ان و در اوايل ده��ه پنجاه، تع��داد ش��ركت كنندگان اين جلس��ه به نحو 
چشمگيری افزايش يافت، البته اين مسئله از چشم شهربانی سبزوار دور نماند؛ چنانچه 
سرهنگ آل احمد رئيس شهرباني وقت س��بزوار با فراخواندن محمدحسين فاضل �  از 
دست اندركاران برپايي جلسه مذكور� به شدت از ايشان انتقاد و او را تهديد مي كند كه 
1. محمدحس��ين فاضل در خانواده ای مذهبی در سبزوار متولد ش��د. از كودكی به قرآن و تفسير عالقه داشت. 
در دبس��تان دولتی نقابش��ك تحصيل كرد و به ش��عر و ادبيات عالقه وافر داشت؛ به طوری كه ش��اهنامه را كه از 
همكالس��ی اش فرامرز ناوی به امانت گرفته بود را مطالعه و برخی از ابيات آن را از حفظ داش��ت. در ايام جوانی با 
استاد محمدتقی شريعتی و همچنين دكتر علی شريعتی ارتباط داشت. منزل محمدحسين فاضل قبل از انقالب 
از جمله كانون های مهم مذهبی سبزوار بود كه جلسات شب های جمعه با حضور شخصيت های مذهبی و سياسی 
در آنجا تشكيل می شد. از دوستان و همفكران وی می توان به عباس��علی محمودی، فخرالدين حجازی و حسين 
ممتحنی)حميد سبزواری( اشاره كرد. ايش��ان در ضمن پدر شهيد محمد فاضل هس��تند؛ شهيدی كه به همراه 
مجيد كريمی، مجيد مهدوی، مصطفی مختاری و حسن فتاحی نام »گروه اخالص« را بر خود نهاده بودند و اغلب 
آنها در هويزه به درجه رفيع شهادت نايل ش��دند.) نكوداشت حاج محمدحسين فاضل، به كوشش سيد ابوالفضل 

حسيني، ص 11-14(
2. حجت االسالم س��يد محمد اخالقي  فرزند سيدهاشم  در 1315ش  در روس��تای فيض آباد متولد شد. ايشان 
در 1329 به  سبزوار آمد و حدود چهار سال  در خدمت  اس��اتيدی چون حاج  ميرزا اسداهلل فاضلي، تقديری  و سيد 
محمدحسن علوي  درس حوزه آموخت. ايشان در 1333 عازم  مشهد ش��د و چهار سال  با اقامت در مدارس  ميرزا 
جعفر و پريزاد  به تحصيل دروس حوزوی پرداخت. مغني ، مطول  و حاشيه  را نزد شيخ  محمدرضا مهدوي ، معالم  را 
نزد شيخ  حسين  بجستاني  و قسمتي  را نزد سيد جالل  مدرس ، بخش هايی از لمعه  را نزد حاج  ميرزا احمد مدرس  
معروف  به نهنگ  العلما آموخت و حدود يكي،  دو ماه  هم نزد اش��كذري  از فضالي  يزدي  بهره برد. هم مباحثه های 

ايشان در مشهد علي اصغر باغاني  و سيد غالمحسين  حسيني  درودي بودند. 
 اخالقی در سال های 1337 يا 38 جهت ادامه تحصيل به قم رفت تا از محضر علمای آن بهره مند گردد. سطوح  
عاليه  را در خدمت  آيت اهلل مشكيني ، آيت اهلل نوري  همداني  و آيت اهلل جعفر سبحاني  گذراند. بر اثر مشكالت به وجود 
آمده يك سال از درس بازماند؛ اما بعد از مدتی مجدداً به قم  بازگشت و اين بار در درس  خارج  اصول  امام )ره (،  ميرزا 
هاشم  آملي ، شيخ  مرتضي  حائري ، آيت اهلل العظمي  گلپايگاني ، حاج  حسن  فريد  اراكي  و مدتي  هم  در درس  آيت اهلل 
شريعتمداري  حاضر شد. او در 1348 به سبزوار بازگشت و به تدريس در حوزه علميه مشغول شد. ايشان نيز همانند 
ديگر روحانيون سبزوار در تمامی مقاطع انقالب حضور داشت و هم اكنون عالوه بر تدريس، امام جماعت مسجد 

سبزواری ها است.
3. مصاحبه نگارنده با حجت االسالم سيد محمد اخالقی، ج اول، شماره كاست 21708، 1388/7/25.
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در صورت وقوع هر گونه پيشامد ناگواری، ايشان مقصر اصلی خواهد بود. محمدحسين 
فاضل هم با عصبانيت با رئيس شهرباني برخورد و قطعه شعر ذيل را در پاسخ به وي بيان 

مي كند:
تو را تيشه دادند كه هيزم كني                                              ندادند كه بنيان مردم كني1

مهم ترین کانون های مذهبی و سياسی سبزوار
يكی از كانون های مذهبی فعال كه نقش مهمی در انقالب اس��المی و از آن مهم تر در 
دوران جنگ تحميلی ايفا كرد، مس��جد آقا بيگ واقع در خيابان شريعتمداری بود. اين 
مسجد به دليل واقع شدن در مركز ش��هر و نزديك بودنش به مس��اجد جامع و پامنار 
از جمله مراكزی بود كه س��خنرانی های مذهب��ی متعددی پيرامون مس��ائل روز و در 
موارد معدودی سخنرانی های سياسی در آن برگزار می ش��د. امام جماعت اين مسجد 
حجت االسالم حسين شهرستانی از علمای فاضل شهرس��تان بود كه به علت سادگی، 
تواضع و جاذبه های معنوی كه داشت قش��رهای مختلف مردم را به حضور و شركت در 
مجالس ترغيب می كرد. از جمله برنامه های ايش��ان در دوران خفقان شاهنشاهی، نقل 
فتاوای امام پس از اقامه هر نماز بود. اين ويژگی ها باعث می شد تا عامه مردم و همچنين 
تحصيل كرده های دانش��گاهی و حوزوی نوعی اقبال به حضور در مسجد داشته باشند. 
مسجد آقا بيگ پس از تعطيل شدن دانش��گاه ها در نيمه دوم سال1357 كماكان پايگاه 
دانش��جويان مذهبی و انقالبی بود و اغلب جلسات سياس��ی آنها در اين مسجد برگزار 
می شد. اين جلس��ات همواره با هماهنگی امام جماعت مس��جد صورت می پذيرفت. از 
جمله سخنرانان اين مس��جد می توان به آقای نقره از طالب جوان و خوش قريحه اشاره 

كرد. نامبرده همچنين در مساجد ديگر شهر نيز سخنرانی می كرد.2 
با وجود اين اغلب جلس��ات مذهبي و ديني در مس��جد جامع برگزار می ش��د. در اين 
جلسات قرآن، مفاهيم، اصول و مباني اعتقادي به افراد آموزش داده می شد. از اساتيدی 
كه سال ها به قشرهای مختلف قرائت و روخوانی قرآن ياد می داد، محمدعلی محمودي 
بود كه در دارالقرآن مسجد جامع تدريس داش��ت؛ البته ايشان تنها نبود و فردی به نام 
آقاي زعفراني كه در سال 54 از عراق اخراج شده و در سبزوار اقامت كرده بود او را ياری 

می رساند. از آنجا كه نامبرده عرب بود، لحن و صوت تدريس می كرد.3

1. نكوداشت حاج محمدحسين فاضل، به كوشش سيد ابوالفضل حسيني، ص21.
2. مصاحبه نگارنده با سيد ابوالفضل حسينی، ج اول، شماره كاست21710، 1388/7/29.

3. مصاحبه نگارنده با حميدرضا كفاش، ج اول، نوار اول، 1389/7/3.
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با ش��دت يافتن اختناق و ايجاد محدوديت های بسيار از سوی رژيم به تدريج جلسات 
مخفيانه ای تحت عنوان دعاهای ندبه در سطح شهر برگزار شد. دعای ندبه حجت االسالم 
حسين شهرستانی در مسجد آقا بيگ، دعای ندبه بازاريان ساكن در محدوده فلكه اسرار، 
جلسه دعای ندبه گروه موس��وم به انجمن حجتيه اي ها و دعاهای ندبه ای كه در منازل 
برگزار می شد از جمله جلساتی بودند كه تحت اين عنوان برگزار می شدند و البته باعث 
تقويت روحيه مذهبی اف��راد انقالبی جهت مقابله با رژيم بودن��د.1 حميدرضا كفاش از 
فعالين انقالب سبزوار درباره برگزاری دعاهای ندبه و ديگر جلسات مذهبی شهرستان 

و نقش آنها در تبيين مبارزه برای انقالبيون چنين می گويد: 
در واقع جلس��ات مذهبي دعاي ندب��ه از مش��هورترين فعاليت هاي 
مذهبي در س��بزوار قبل از انقالب بود و مهم ترين اين جلسات در منزل 
حاج آقاي صفار كه منزلشان باالتر از چهار راه دادگستري واقع شده بود 
برگزار می شد. حجت االسالم فلسفي در منزل ايشان سخنراني داشتند، 
روحانيوني كه دعوت مي شدند از جمله حجت االسالم علی اصغر باغاني 
اصاًل در منزل ايشان مس��تقر بودند يك اندروني و بيروني درست كرده 
بود براي چهره هايی كه براي سخنراني دعوت مي كرد، عصرهاي جمعه 

جلسه قرآن بود، در منزل سخنراني مذهبي بر پا می شد.2
غير از اين مجالس كه از سال های قبل برگزار می شد، مجالس مذهبی ديگری هم در 
سطح شهر برگزار می شد. گردانندگان اصلی اين مجالس طالب سبزواری بودند كه در 
حوزه های علميه قم و مشهد مش��غول تحصيل بودند. آنها در ايام تابستان كه به زادگاه 
خود باز می گشتند، با برگزاری مجالس ياد شده، نقش زيادی در گسترش فرهنگ دينی 
مردم داش��تند. حميدرضا كفاش در خاطرات خود در خصوص نقش اين افراد اين طور 

بيان می كند: 
در اواخر تابستان ها روحانيوني از قم مي آمدند كه در مساجد مختلفي 
به دانش آم��وزان قرآن تدري��س می كردن��د. از جمله اين افراد ش��يخ 
محمدحس��ين قرباني بود كه در خيابان سينما س��عدي ساعت سازي 
داشت و مجله مذهبی پيك شادي و نسل نو كه از مجالت مذهبی قبل از 
انقالب بود را در شهر توزيع مي كرد. او در مسجد باغ انجير سبزوار نماز 

1. مصاحبه نگارنده با حسين قلعه نويی، ج اول، نوار اول، شماره كاست 20786، 1386/3/2؛ مصاحبه نگارنده با 
موسی الرضا امين الزارعين؛ ج اول، شماره كاست21711، 1388/7/28.

2. مصاحبه نگارنده با حميدرضا كفاش، همان.
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مي خواند و روحيه مذهبي داشت. مجله مكتب اسالم براي بزرگساالن 
بود، مجله نس��ل نو براي جوان ها، پيك ش��ادي هم براي كودكان بود؛ 
منظورم اين اس��ت كه اين روحانيوني كه از قم مي آمدند كتاب هايی با 
خود می آوردند. خود من چند كتاب آيت اهلل مكارم را از ايشان گرفتم از 

جمله كتاب بررسي مشكالت نسل جوان و...1
آقای احمد حدادی ديگر فعال انقالب كه در جريان بس��ياری از ح��وادث انقالب در 
سبزوار بوده است، در خصوص كانون ها و مجالس مذهبی سبزوار و كاركردهای سياسی 

آن چنين بيان می كند:
در س��ال های 55 و56 بي��وت علم��ا م��كان خيلی خوب��ی بودند كه 
تش��كل های مذهبی و افراد انقالب��ی در آن حضور پي��دا می كردند و از 
حوادث و اتفاقات خبردار می شدند. مثاًل بيت آقای شهرستانی؛ ايشان 
در مسجد آقا بيگ در خيابان ش��ريعتمداری نماز می خواندند و جوانان 
آنجا برای نماز تجمع می كردند و پس از پايان نماز بحث تفس��ير قرآن 
می گذاشتند، س��يد محمد قريش��ی2 در مس��جد نودهی ها در خيابان 
مركزی نم��از می خواندن��د و گاه جوان��ان در آنجا تجم��ع می كردند. 
حجت االس��الم]غالمرضا[ ش��ريعتمداری در مس��جد س��يادتی نماز 
می خواندند و در ماه رمضان سال 1356 پس از نماز صبح جلسه تفسير 
نهج البالغه داش��تند، اما فعال ترين و مهم ترين مرك��ز، بيت حاج آقای 
علوی بود كه ايشان در خط دهی به جوانان در سال های 55 و56 و به ويژه 
در سال1357 و در ساماندهی حركت های انقالبی و راهپيمايی ها نقش 
مهمی ايفا كردند. بيت ايشان در حقيقت محل تجمع اكثر قشرها چون 
بازاريان، فرهنگيان، دانش��جويان و جوانانی بود كه ب��ا حضور در آنجا 

1. همان.
2. حجت االسالم سيد محمد قريشي فرزند سيد علی در سال 1312ش در روستای ساروق از توابع شهرستان 
سبزوار به دنيا آمد. دوران كودكي و نوجواني را در زادگاه خود گذراند و به كارهای كشاورزي پرداخت. خانواده وی 
بسيار مذهبی بودند و پدرش فرد شناخته شده ای در منطقه بود. تحصيالت مقدماتی خود را در مدرسه اهل البيت 
كنونی سبزوار گذراند. درس تفسير را نزد حاج آقای برهان از اساتيد حوزه علميه سبزوار آموخت. ايشان همچنين 
مدت ده سال در حوزه علميه قم تحصيل كرد و در درس خارج امام حضور يافت. سپس هفت سال در راوند كاشان 
به عنوان مبلغ به امر تبليغ پرداخت؛ اين تبليغات باعث شد تا ساواك قم او را مورد بازخواست و سپس تحت تعقيب 
قرار دهد. او پس از گذشت اين مدت به سبزوار بازگشت و در مسجد امام جعفر صادق سبزوار به اقامه نماز و تفسير 
پرداخت. مواضع كاماًل سياسی او قبل از انقالب به خط دهی صحيح انقالبيون كمك كرد. ايشان به همراه ديگر علما 
در ارسال تلگراف و بيانيه ها فعال بود. پس از پيروزی انقالب عالوه بر تدريس و اقامه نماز در مسجد جامع، به مدت 

ده سال امام جمعه موقت شهرستان را بود.
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از حوادث و اتفاقات باخبر می ش��دند. مس��ائل مختلف بيش��تر در آنجا 
برنامه ريزی می شد. ايشان به قم و مشهد تلفن می زدند و اخبار را كسب 
می كردند. ارتباط ه��ا از بيت حاج آقای علوی با مراجع در قم و مش��هد 
برقرار می شد و در حقيقت اطالعات جديد و دست اول را می توانستيم از 

اين كانال به  دست آوريم...1
از ديگر كانون های فعال قبل از انقالب می توان به مكتب نرجس2 اش��اره كرد. مكتب 
نرجس سبزوار3 شعبه اي از مكتب نرجس مشهد بود كه در سال 1345ش جهت رشد 
معارف ديني خواهران تأسيس ش��د. هدف از تشكيل اين حوزه عبارت بود از: گسترش 
و نش��ر حقايق ديني و معارف اس��المي، ايجاد امكانات و زمينه ه��اي الزم براي تربيت 
خواهران طلبه، تربيت نيروهاي مبلغ براي هدايت فك��ري و عقيدتي مردم در داخل و 
خارج از كشور، اشاعه فضايل اخالقي و... اين مكتب نقش مهمي در برپايي كالس هاي 
آموزشي در نهادها، تحت پوش��ش قرار دادن زنان بي سرپرست، اعزام مبلغ به روستاها 
ايفا كرد. اين مكتب در دوران نهضت حضرت امام در خصوص حضور بانوان در تظاهرات 
و راهپيمايي ها حضوری فعال داشت. اين مكتب شامل چند اتاق كوچك و يك سالن بود 
كه با موكت و فرش های كهنه پوشيده شده بود. كالس های نهج البالغه، اسالم شناسی، 
احكام، عقايد و زبان انگليسی از جمله دروس��ی بود كه در اين مكتب هم زمان و به طور 
مرتب تدريس می شده اس��ت. خانم اكرم نوری فر كه خود از جمله شركت كنندگان در 
اين كالس ها بوده است، در خصوص جايگاه مكتب نرجس در آگاهی بخشيدن به زنان 

و همچنين نقش سياسی اين كانون چنين بيان می كند: 
مكتب نرج��س كالس ه��ای مختلفی داش��ت و دختران ج��وان در 
كالس های اسالم شناسی، نهج البالغه و احكام شركت می كردند. حضور 
خانم ها در مكتب نرجس چنان بود كه سه، چهار اتاق و همچنين سالن 
مركزی مكتب پر از جمعيت می ش��د. در اين جلس��ات همواره بحث و 
تحليل سياسی هم صورت می گرفت. خانم جهانتاج پورهاشم هم كالس 
زبان انگليسی خود را در آنجا تشكيل می داد. در يكی از جلسات بچه ها از 
وی پرسيدند چه زمانی انقالب پيروز می شود؟ ايشان هم با يك قاطعيت 
خاصی گفتند تا تاسوعا و عاشورای حس��ينی. جدای از ايشان آقايان و 

1. مصاحبه نگارنده با احمد حدادی، ج اول، شماره كاست8253، 1386/3/8.
2. جهت اطالع بيشتر ر.ك: دايره المعارف زن ايراني، تهران، بنياد دانشنامه بزرگ فارسي، 1382، ج اول، ص402.

3. مكتب نرجس در خيابان پهلوی سبزوار)سيد جمال الدين اسد آبادی كنونی( واقع شده است.
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خانم های ديگر هم بودند كه به ما خط می دادند. خانم های شركت كننده 
در اين جلسات در تظاهرات هم حضور خوبی داشتند. در ابتدا برخی از 
روحانيون اجازه شركت خانم ها را در راهپيمايی ها نمی دادند، اما خانم 

پورهاشم همواره از مشوقين شركت خواهران در راهپيمايی ها بود.1 
عالوه بر اين كانون ها، جلسات هيئت ها و دس��تجات مذهبی كه در ايام محرم و صفر 
در تكايا، مس��اجد و خيابان ها برگزار می شد هم نقش اساسی در تقويت روحيه مذهبی 
جوانانی داشت كه بعدها در حوادث آن روزها انقالب آ فرين شدند. حميدرضا كفاش كه 

خود پای ثابت اين هيئت ها بوده در اين باره چنين بيان می كند: 
هيئت ها در ماه محرم از جاهاي مختل��ف راه مي افتادند، مركزيت هم 
چهار راه امامزاده يحيي بود، سپس از مقابل مسجد جامع مي گذشتند. 
به هر حال جلس��ات قرآن و جلس��ات مذهبي با محوري��ت حاج  آقاي 
صفار بود. در منزل حاج آقاي فاضل هم مخصوص��اً در ماه هاي رمضان 
و شب هاي قدر و يا در منزل حاج آقاي عرب در كوشك سفلي دعاهای 
متعددي چون دعاي جوش��ن كبير مي خواندند و معموالً تا سحر ادامه 
داش��ت، جمعيت زيادي هم مي آمدند و س��خنراني های متعددی هم 
صورت مي گرفت، منازل علما و بزرگان دو جا تقريباً محوريت داش��ت؛ 
يكي منزل حاج آقاي فخر بود )فخرالدين موس��وي افقهي(، اين مكان 
تقريباً قبل از انقالب مركزيت بود و دوم منزل آقا س��يد محمدحس��ن 
علوي كه از روحانيون متدين و ريشه دار سبزوار بودند. منزل ايشان هم 
قبل از انقالب پايگاه مذهبي و ديني بود. به هر حال سبزوار شهر مذهبي 
بود و به لحاظ دوره هاي قرآن و جلسات و سخنراني ها و دعوت از افراد... 
مركز سخنراني هاي ده شب يا يك ماه بود و معموالً هم از سخنران هاي 

مشهوری  مثل شهيد هاشمی نژاد و...دعوت مي كردند.2
با نزديك ش��دن به پيروزی انقالب اين جلس��ات مذهبی رنگ و بوی سياسی تری به 
خود گرفتند؛ چنانچه در همين جلسات نوارهای س��خنرانی امام و اعالميه های ايشان 
تكثير، منتشر و توزيع می شد. شركت كنندگان در اين مجالس بعدها نقشی اساسی در 

ساماندهی تظاهرات و راهپيمايی ها ايفا كردند.

1. مصاحبه نگارنده با اكرم نوری فر، ج اول، شماره كاست21708، 1388/7/26.
2. مصاحبه نگارنده با حميدرضا كفاش، ج اول، نوار اول، 1389/7/3.
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جلسات انجمن حجتيه
از ديگر جلسات مذهبی شهرستان، جلساتی بود كه از سوی گروهی موسوم به انجمن 
حجتيه يا همان انجمن ضد بهاييت برگزار می شد. اين جلسات از معدود جلساتی بود كه 
افراد مذهبی با گرايش های سياسی مختلف می توانستند در آنجا حضور يافته و با يكديگر 
ارتباط برقرار كنند. جلسات انجمن را می توان به دو دسته تقسيم كرد. جلسات عمومی 
كه معموالً ش��ب های جمعه به طور گردش��ی در منازل اعضای انجمن برگزار می شد و 
جلسات خصوصی تر كه برخی از افراد شركت كننده در جلسات عمومی هم در آن حضور 
پيدا می كردند. در برخی از مواقع جلس��ات خصوصی به صورت اردوهای خارج از شهر 
نيز برگزار می شد. نكته ای كه درباره جلسات خصوصی انجمن بايد بيان شود اين است 
كه معموالً اين جلسات مدرس خاصی نداش��تند. برگزاری جلسات هفتگی يا ماهانه از 
عادات مرسوم اعضای انجمن بود؛ چراكه با اين شيوه می توانستند به طور منظم يكديگر 
را مالقات و درباره موضوعات خاص گفت وگو نمايند. در سبزوار از افرادی كه در جلسات 
منظم انجمن حضور داشتند می توان به اين افراد اشاره كرد: محمود كرامتی، محمدتقی 
مروجی، پوستينی، علی اصغر صفار، فاضل، يحيی علی پور، حسين هراتی، بهجتی، حميد 

سبزواری، مجمع الصنايع، نجف پور، بابايی و...1
انجمن حجتيه س��بزوار اغلب اعضای خود را از بين دانش آموزان مستعد دبيرستانی 
می گرفت؛ آقای ابوالقاس��م آرمان پور از فرهنگيان بازنشسته شهرستان، درباره كيفيت 

تبليغات انجمن و عضوگيری آنها از بين دانش آموزان مدارس چنين بيان می كند:
ما آن زمان دانش آموز بوديم ولی گرايش به مس��ائل مذهبی داشتيم، 
آقايانی بودند به نام برادران آس��يابانی كه دو برادر بودند و زمانی كه ما 
كالس اول دبيرستان بوديم آن ها جزء دانش آموزان سال آخر دبيرستان 
بودند. اينها فعاليت داش��تند. بعدها ما ش��نيديم كه آنها به نفع انجمن 
حجتيه تبليغ می كردند. اين دو برادر در مدرسه ما دانش آموزانی را كه 
عالقه مند بوده و گرايش مذهبی داش��تند جمع می كردند و يك سری 
كالس ها در خود مدارس برگزار می شد. ش��ب های جمعه هم در خانه 
بعضی از افراد م��ا را دعوت می كردن��د؛ مثاًل ما خانه عل��ی اصغر صفار 
می رفتيم، نوار آقاي محمد تقی فلسفی را می گذاشتند گوش می كرديم 

1. در خصوص حوادث پس از تشييع جنازه شهيد محمد فاضل و مسائلی كه باعث ملتهب شدن اوضاع شهر شد و 
هواداران و مخالفان انجمن را در مقابل هم قرار داد، ر .ك: ضياء الدين عليا نسب و سلمان علوی نيك، جريان شناسی 

انجمن حجتيه، قم، وثوق، 1388، ص 32-33.
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يا دعای ندب��ه می خواندند. ما دانش آموزانی بوديم ك��ه به عنوان اينكه 
بعدها تربيت بشويم در اين مراسم و جلس��ات دعوت می كردند و به ما 

ميدان می دادند.1
 حميدرضا كفاش هم كه خود در جلس��ات مذهبی انجمن ش��ركت می كرده درباره 

كيفيت اين جلسات و خط مشی آنها چنين می گويد: 
م��ن دانش آم��وز دوره راهنمايي بودم ك��ه دو تن از دوس��تانم به نام 
وه��اب زاده و مختارنژاد كه بچه ه��اي مذهبي بودند من را در مدرس��ه 
ديدند گفتند يك جلس��ه مذهبي است شما هم ش��ركت كنيد لذا من 
هم عضو انجمن شدم، جلس��ات صرفاً مذهبي بود، اصاًل ما چيزي به نام 
انجمن حجتيه نه مي شناختيم و نه مي دانس��تيم چه اهدافی را دنبال 
می كنند. جلساتي بود كه به صورت دوره اي و هفتگي در منازل برگزار 
مي ش��د، ده، دوازده تا دانش آم��وز راهنمايي معموالً مس��تعد را اينها 
شناسايي مي كردند. در جلس��ه، قرآن خوانده مي ش��د... آيات قرآن را 
حفظ مي كرديم. در هر جلسه در حدود 10 الی 15 دقيقه راجع به يك 
موضوع هم سخنرانی می شد. در اين جلس��ات برخی از وقت ها جزوات 
اصول عقايد كه توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت را تشريح كرده بود و 
اغلب از متون استاد مطهري گرفته مي شد بين اعضا منتشر می شد. اگر 
جلسات هم زمان با اقامه نماز می شد، مسائل و احكام نماز گفته می شد. 
بعد از ظهرهاي جمعه هم در منزل حاج آقای صفار جلسه سخنراني بود؛ 
در اين جلسات قرائت قرآن و ترجمه و تفسير مي خوانديم... كسي كه اين 
دوره را مي گذراند وارد دوره هاي تخصصي مي ش��د؛ در دوره تخصصي 

آموزش هايی مربوط به بابيت و بهاييت ارائه می شد. 
رابط انجمن حجتيه س��بزوار با انجمن حجتيه مش��هد محمود كرامت��ی بود. جالب 
اينجاست كه در زمان تحريم لوازم كارخانه ارج كه مالكيت آن به بهاييان تعلق داشت، 

فرد مزبور نمايندگی محصوالت اين كارخانه را در سبزوار برعهده داشت. 

خط مشی انجمن حجتيه سبزوار
ذكر اين نكته ضروری است كه نگاهی را كه در خصوص مواضع انجمن نسبت به انقالب 

1. مصاحبه نگارنده با ابوالقاسم آرمان پور، ج اول، شماره كاست8261، 1386/3/31.
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و امام مشهور است نمی توان به اعضای شركت كننده در انجمن حجتيه سبزوار تعميم 
داد، بلكه به قول عده ای علت شركت افراد در جلسات انجمن اين بود: 

چون جلسات انجمن حجتيه تنها جلسات مذهبی بود كه به طور منظم 
تشكيل می شد، در آن شركت می كردند نه به عنوان خط فكری انجمن 
حجتيه بلكه آن جلسات تنها جايی بود كه می توانستند همديگر را پيدا 
كنند، ارتباط برقرار كنند، از حوادث و جرياناتی كه در شهرها و جاهای 
ديگر اتفاق می افتاد مطلع بشوند، احتماالً اگر اطالعيه و اعالميه ای بود 
در آن جلسات منتقل می شد، كتب مذهبی در آن جلسات بين بچه ها 
منتقل می شد، خود افراد شركت كننده به اين هدف در آن جلسات جمع 
می شدند حال ممكن بود كه گردانندگان جلس��ه فكر كنند كه اينها از 
خط فكر آنها تبعيت می كنند؛ به همين علت بود كه با باز شدن فضای 
سياسی و شرايط انقالبی آنها خود تشكل های سياسی را تشكيل دادند و 

چون جلسات انجمن آنها را اقناع نمی كرد ديگر حضور نيافتند...1 
در اين جلسات كتب افرادی چون دكتر ش��ريعتی، شهيد مطهری و 
همچنين اعالميه ه��ای حضرت امام و اعالميه هايی كه در دانش��گاه ها 

منتشر می شد بين افراد متقاضی توزيع می شد. 
مثاًل كتاب مناظره دكتر و پير اثر شهيد هاشمی نژاد كه از جمله كتب 
ممنوعه بود را ما در اين جلس��ات از دوستانمان می گرفتيم و همچنين 
كتب مختلف ديگ��ری كه در بازار وجود نداش��ت و اين ها را اگر اعضای 
اصلی انجمن مطلع می شدند شايد اجازه نمی دادند چنين حركت هايی 
صورت گيرد ولی جلسات انجمن يك پناهگاه و مأمنی بود برای جوانان 

در زمانی كه خفقان بود...2 
البته نگاهی ديگر هم به انجمن حجتيه سبزوار وجود دارد. آقای حسين هراتی كه خود 
زمانی در اين جلسات شركت می كرده و عضو انجمن بوده، انجمن را از هر گونه اتهامی 
مبرا می داند. ايشان با تأكيد بر اين كه انجمن حجتيه سبزوار كاماًل از تفكرات منسوب 

به انجمنی ها به دور بوده، توضيح می دهد: 
اعض��ای انجم��ن حجتيه س��بزوار هرگ��ز دي��ن را از سياس��ت جدا 

1. مصاحبه نگارنده با احمد حدادی، همان.
2. مصاحبه نگارنده با محمدرضا محسني ثاني، ج اول، شماره كاست21951، 1389/5/24.
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نمی دانستند و اعتقاد نداش��تند كه برای ظهور 
امام زمان بايست ظلم و ستم گسترش يابد، بلكه 
نقطه مقابل اين شعار را نصب العين خود قرار داده 
بودند كه »آنان كه در انتظار مصلح اند خود بايد 

صالح باشند.1 
نامبرده در ادامه اين طور بيان می كند كه:

اعضای انجم��ن به مراج��ع عظام تقلي��د و به  
ويژه ام��ام راحل احت��رام خاصی قائ��ل بودند و 
حتی برخ��ی از آنها مقلد ايش��ان بودند. بهاييت 
را ش��اخه طرفدار صهيونيسم بين الملل در ايران 
می دانس��تند و آنان را جاسوس��ان اس��راييل در 

داخل كشور تلقی می كردند.2
 ايشان همچنين درباره فعاليت های انجمن حجتيه سبزوار چنين می گويد: 

تالش عم��ده انجمن در س��بزوار اين بود ك��ه در مرحل��ه اول زمينه 
گس��ترش و نفوذ س��اختگی و جعلی بهاييت را بگيرد و در مرحله دوم 
كسانی را كه به لحاظ تبليغات گسترده بهاييت به دام افتاده اند را نجات 

دهد و معرفت و محبت امام زمان را تقويت ببخشد.3
 ايشان تنها اشكال وارده بر انجمن حجتيه را قبل از انقالب اين می داند كه انجمن به 
جای مبارزه در جهت قطع ريشه و بنيان استعمار و استبداد داخلی، به يكی از شاخه های 

آن كه بهاييت بود پرداخت. 

دعوت از وعاظ سرشناس
با آغاز اولين جرقه های نهضت حضرت امام، روحانيون شهرس��تان سبزوار با دعوت از 
وعاظ مذهبی و سياس��ی معروف، زمينه را برای تقويت روحيه دين باوری و آگاهی های 
سياس��ی مردم فراهم كردن��د. فعاليت های فرهنگ��ی و مذهبی اين دس��ته از وعاظ و 
س��خنرانان در س��بزوار، نقش قابل توجهی در آگاهی توده های مردمی داشت. الزم به 
ذكر است كه سخنرانان مذهبي اغلب از سوی روحانيون سبزوار از جمله حجت االسالم 

1. مصاحبه مكتوب نگارنده با حسين هراتی، مرداد 1389.
2. همان.
3. همان.

فعال ترین و مهم ترین مرکز، بيت 
حاج  آقای علوی بود که ایشان در 
خط دهی به جوانان در سال های 
55 و56 و به  ویژه در سال1357 و 
در ساماندهی حرکت های انقالبی 
و راهپيمایی ها نقش مهمی ایفا 
کردند. بيت ایشان در حقيقت محل 
تجمع اکثر قشرها چون بازاریان، 
فرهنگيان، دانشجویان و جوانانی 
بود که با حضور در آنجا از 
حوادث و اتفاقات با خبر می شدند
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سيد محمدحس��ن علوی1 و حجت االس��الم س��يد فخرالدين افقهی يا از سوی مجامع 
مذهبی چون »انجمن خيريه نيكوكاران«2 دعوت می ش��دند. اين دعوت ها معموالً در 
ماه های محرم و صفر و همچنين ماه مبارك رمضان و يا در مناسبت های خاص مذهبی 
چون ش��هادت و والدت ائمه اطهار)ع( صورت می گرفت. از جمله اين دعوت ش��دگان 
عبارت اند از: آيت اهلل مكارم ش��يرازی، آيت اهلل جعفر س��بحانی، آيت اهلل نوری همدانی، 
آيت اهلل خزعلی، سيد عبدالكريم هاشمی نژاد، ش��يخ  احمد كافی، محمدتقی عبدوس، 
سيد ابوالقاسم حسينی، امامی كاش��انی، محمدتقی فلسفی، سيد محمد كامياب، حاج 
آقای بيات، حجت االسالم موحدی كرمانی، دكتر مناقبی، شيخ علی محقق، شيخ احمد 
محدث، آقای انصاری از وعاظ مشهد، شيخ علی ازغدی و... در كنار اين برنامه، از طالب 

1. بيشتر وعاظ و سخنرانان مدعو در منزل ايشان سكونت می كردند؛ اشاره به اين نكته خالی از لطف نخواهد بود 
كه؛ آيت اهلل خامنه ای قبل از انقالب در سال های 54-53 هم در منزل ايشان اقامت كوتاهی داشته اند. حميدرضا 
كفاش كه در آن دوران دانش آموز بوده و به همراه برخی از دوس��تانش در منزل حاج آقای علوی با معظم له ديدار 

كرده در اين باره چنين می گويد:
 من سوم راهنمايي يا اول دبيرستان بودم در س��ال های 53 يا 54 و مقام معظم رهبری به 
س��بزوار آمده بودند، حاال عبوري آمده بودند يا براي س��خنرانی دعوت ش��ده بودند را دقيقاً 
نمی دانم، بس��يار هم مراقبت مي كردند يعني معلوم بود كه توجهاتي از جانب رژيم طاغوت 
نسبت به ايشان هس��ت. ما به عنوان عده ای دانش آموز مذهبي به خدمت ايشان كه در منزل 
حاج آقاي علوي بودند رفتيم. ايشان خيلي تش��ويق كرد، از ما پرسيدند كه چي ياد گرفتي؟ 
آيات و احاديثي كه حفظ بوديم را خوانديم. خيلي دقيق مي پرسيدند و افراد مي گفتند، من 
بخشي از ربناهاي قرآن را خواندم. ايش��ان هم همگی ما را تشويق كردند و كتاب خودشان را 
كه درباره صبر بود به ما هديه دادند. )مصاحب��ه نگارنده با حميدرضا كفاش، ج اول، نوار اول، 

.)1389/7/3
2. انجمن خيريه نيكوكاران كه در اسناد ساواك از آن با عنوان »انجمن خيرانديش« ياد شده است، انجمنی بوده 
كه فعاليت های مذهبی را سرلوحه كارش قرار داده بود. در خصوص تاريخ تأسيس انجمن زمان دقيقی وجود ندارد. 
اما بنابرگزارش ساواك درباره اختالف افكنی بين روحانيت س��بزوار در تاريخ 1349/11/21، تا اين تاريخ انجمن 
تأسيس نشده اس��ت. در اين گزارش با بيان اين كه شيخ حسن علی محمدی، ولی اهلل اسراری و سيد محمدحسن 
علوی از روحانيون طراز اول سبزوار و سيد عباس افتخاری از وعاظ اين شهرستان است آمده كه افراد مذكور تنها 
در ظاهر با يكديگر معاشرت دارند. در ادامه اين سند به سخنرانی افتخاری در چهارم اسفندماه1337 در مسجد 
جامع سبزوار و نسبت های او به ادارات دولتی اشاره ش��ده كه همين سخنان باعث احضارش به ساواك و تشكيل 
پرونده منجر شده اس��ت. در ادامه سند در »نظريه يكشنبه« آمده كه روحانيون س��بزوار جهت منافع خود به هر 
كاری دست زده و در اين راه از ضربه زدن به يكديگر ابا ندارند؛ مأمور ساواك اين مسئله را كه بتوان دو نفر روحانی 

را پيدا كرد كه عليه يكديگر تبليغ نكنند را بسيار بعيد دانسته و درباره روحانيون سبزوار چنين اظهار نظر كرده: 
...روحانيون س��بزوار با اين كه س��عی دارند ظاهر خود را حفظ نماين��د در باطن عليه هم 
اقداماتی می نمايند كه ناشی از حسادت و كينه توزی است. هر يك به نحوی سعی دارد ديگری 
را به اصطالح خراب كرده منكوب نمايد تا منافع خودش محفوظ و بيشتر گردد... )آرشيو مركز 

اسناد انقالب اسالمی، شماره بازيابی148، سند شماره5(.
الزم به ذكر است كه از بخش های فعال اين انجمن، تش��كيل صندوق قرض الحسنه ای با همين عنوان بوده كه 
توسط بازاريان تأسيس و به نيازمندان وام پرداخت می كرده است. مديريت اين صندوق با فردی به نام آقای مخبر 
بوده اس��ت. اين صندوق هم اكنون با عنوان »صندوق جاويدان« در حال فعاليت می باش��د. )مصاحبه نگارنده با 

حجت االسالم سيد محمد اخالقی، ج اول، شماره كاست21708، 1388/7/25(.
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سبزواری هم كه در حوزه های علميه قم و مش��هد تحصيل می كردند جهت سخنرانی 
دعوت به عم��ل می آمد؛ از جمله اين اف��راد می توان به حجج اس��الم علی اصغر باغانی، 

محمد باقر شريعتی و سيد حسين مقيسه ای اشاره كرد. 
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برخی از روحانيون مدعو كه س��خنرانی ها و مجالس آنها با اس��تقبال عمومی همراه 
بود در سال های بعد هم از آنها دعوت به  عمل می آمد. مدعوين بيشتر در مسجد جامع 
و تكيه عطارها )واقع در خيابان قائم فعلی( س��خنرانی می كردن��د و اغلب آنها در بيت 

حجت االسالم محمدحسن علوی اقامت می گزيدند.
حضور وعاظ مدعو در سبزوار را می توان منشأ اثرات مثبتی دانست كه محصول شيرين 
آن سال ها بعد به بار نشست. حضور آنها در شهر كوچكی چون سبزوار، فضای سياسی 
و مذهبی مردم را دگرگون س��اخت. آنها هر چند بر اثر اختناق شديد و مراقبت از سوی 
نيروهای شهربانی و س��اواك نمی توانستند بيشتر مسائل سياس��ی را به صراحت بيان 
كنند، اما با استفاده از جمالت كنايه آميز و دو پهلو مقاصد خود را به شنوندگان منتقل 
می كردند. تا قبل از دعوت از وعاظ به سبزوار، ارتباط بين عامه مردم و ادارات دولتی به  
ويژه شهربانی كه در شهرهای كوچك به علت نبودن ساواك، وظايف آن سازمان را انجام 
می داد، رابطه رئيس و مرئوس بود و هر آنچه مكتوب می ش��د مردم ملزم به اجرا بودند. 
برخورد قاطع برخی از سخنرانان با نيروهای شهربانی و وابستگان رژيم پهلوی به مردم 
آموخت كه در نوع رفتار خود با اين دستگاه ها تجديد نظر كنند. مثال ذيل از زبان يكی 

از افراد مؤيد اين مطلب است:
 يك مرتبه شهيد هاشمی نژاد كه جهت سخنرانی وارد سبزوار شد در 
منزل آقای علوی اقامت كرد. جمعيت زيادی هم در منزل ايش��ان گرد 
آمدند، ما هم در مقابل ايشان نشس��تيم، پس از مدتی يكی از نيروهای 
شهربانی وارد شد و در مقابل آقای هاش��می نژاد نشست و گفت جناب 
سرهنگ ]رئيس وقت شهربانی س��بزوار[ فرمودند به شهربانی بياييد با 
شما كار دارند. آن مرحوم گفت: جناب سرهنگ بی خود كرده، او حرفی 

دارد بلند شود به اينجا بيايد، مأمور شهربانی بلند شد و رفت...1
در موردی ديگر كه نامبرده جهت سخنرانی به سبزوار آمده بود، با وجود اين كه ابتدا به 
شهربانی تعهد می دهد تا از هر گونه سخنی عليه مصالح كشور و شخص شاه خودداری 
نمايد اما طی سخنرانی برای مردم، عليه دستگاه پهلوی و شخص شاه موضع می گيرد.2 
با گذش��ت زمان و برطرف ش��دن خوف و ترس آنها از نيروهای ش��هربانی حضور آنها 
گسترده تر هم ش��د. كار به جايی رس��يد كه همين مردمی كه چند س��ال قبل، از ذكر 

1. مصاحبه نگارنده با حجت االسالم غالمرضا شريعتمداری، ج اول، شماره كاست 20789، 1386/4/26.
2. مصاحبه نگارنده با ابراهيم متقيان فر، ج اول، شماره كاس��ت 8145، 1386/1/23؛ مصاحبه  نگارنده با علي  

شهرآيني ، ج1، شماره كاست8148، 1386/1/27.
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آیت اهلل مکارم شيرازی هر 
بتدای ورود به  چند در ا
شهرستان سبزوار هدف 
خود را تنها فعاليت های 
مذهبی عنوان نموده بود، اما 
در قالب سخنرانی و موعظه، 
مقاصد سياسی خود را نيز 

بيان می کرد 

نام شهربانی هراس داش��تند، با آنها در خيابان درگير 
می ش��دند. به عنوان مثال آقای محمود س��اده در اين 

باره می گويد: 
]در ماه رمضان س��ال 1357[ زمانی 
كه از سيد ابوالقاس��م حسينی جهت 
سخنرانی دعوت ش��ده بود و ايشان در 
روزهای دهم و دوازده��م ماه مبارك 

در حس��ينيه عطارها س��خنرانی كرد، من خودم پای منبر ايشان بودم. 
مردم بلند شدند و با بيرون آمدن از حس��ينيه با وجود اين كه حسينيه 
جنب شهربانی قرار داشت ش��روع كردند به فرستادن درود بر خمينی؛ 
پاسبان ها حمله كردند و درگيری شروع شد. مردم ترسشان ريخته شده 
بود. هر چند يكی، دو نفر هم از جمله سيداحمد كرابی كتك خوردند...1

نكته ديگر آن كه وعاظ مدعو تنها به س��خنرانی در مساجد ش��هر اكتفا نمی كردند و 
گاه به دعوت افراد ساكن در روستاهای همجوار هم پاس��خ مثبت می دادند لذا با رفتن 
به روستاهای مجاور مردم را با مسائل روز آش��نا می كردند؛ به عنوان مثال طی دعوتی 
كه ش��يخ احمد س��خنور از آيت اهلل مكارم ش��يرازی به  عمل آورد، نامبرده به روستای 

گودآسياب در اطراف سبزوار رفت و در مسجد آن روستا سخنرانی كرد.2 
تبليغ در روستاهای دورافتاده به علت عدم حضور نيروهای امنيتي رژيم راحت تر بود و 
سخنرانان با آسودگی می توانستند به بازگو كردن حقايق و معارف انقالب بپردازند؛ لذا 
اگر حضور گسترده روستاييان در راهپيمايی ها و تظاهرات سال 1357 سبزوار را حاصل 

اين زحمات و تالش ها بدانيم به گزافه سخن نگفته ايم. 
 وعاظ عالوه بر سخنرانی هايی كه برای عامه مردم در مساجد و تكايا داشتند جلسات 
خصوصی تری هم با افراد و روحانيون سبزوار در منازل محل سكونت شان يا جاهايی كه 
قباًل برای اين گونه جلسات پيش بينی شده بود، داشتند. در اين جلسات معموالً جريانات 

و مسائل روز مورد تحليل و بررسی قرار می گرفت.
در ذيل به معرفی چند تن از وعاظ و س��خنرانان مدعو به سبزوار كه نقش بيشتری در 

آگاهی بخشيدن به مردم اين شهرستان داشته اند، مي پردازيم:

1. مصاحبه نگارنده با محمود ساده، ج اول، شماره كاست 8151، 1386/1/29.
2. مصاحبه نگارنده با شيخ احمد سخنور، ج دوم، نوار اول، شماره كاست8251، 1386/2/26.
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1. آيت اهلل ناصر مكارم شيرازی
آي��ت اهلل ناصر م��كارم ش��يرازی در تاري��خ 1348/5/6ش بنابر دعوتی كه از س��وی 
جمعيت خيرانديش مذهبی سبزوار از ايشان به  عمل آمد به اين شهر آمدند و در منزل 
حجت االسالم محمدحسن علوی اقامت كردند. بنابر گزارش شهربانی استان خراسان 
به ساواك آن استان در خصوص فعاليت های نامبرده، جمعيت مذكور از ده نفر روحانی 
تشكيل شده بود  كه با وجود عدم ثبت رسمی، فعاليت هايی را در زمينه مسائل مذهبی 
انجام می دادند. بنابر همين گزارش »مسئوليت جمعيت خيرانديش مذهبی سبزوار با 

شيخ محمدحسن علوی پيشنماز يكی از شبستان های مسجد جامع بوده است.«1

1. آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازيابی1228، سند شماره 14.
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در اطالعيه  منتشره از سوی جمعيت مذكور چنين آمده بود:
نظر به اين كه حضرت مس��تطاب حجت االس��الم و المسلمين جناب 
آقای ناصر مكارم ش��يرازی مدظله كه از علمای اع��الم و بزرگان فضال 
و مدرسين حوزه علميه قم و از اجله س��خنوران و مشاهير نويسندگان 
عصر می باشند به دعوت )جمعيت خيرانديش( در اين ايام كه مصادف 
با ش��هادت حضرت صديقه طاهره عليها السالم است به سبزوار تشريف 
آورده و اهالی را س��رفراز فرموده اند؛ لذا از شب پنجش��نبه 48/5/9 از 
ساعت 8 بعد از ظهر در مسجد جامع سخنرانی خواهند فرمود. بديهی 
اس��ت كه عموم طبق��ات محترم از م��ودت خود در اين ش��ب ها دريغ 
نخواهند فرمود و نيز از امروز كه روز چهارشنبه 48/5/8 است از ساعت 
5/30 بعد از ظهر مجلسی برای پاسخ به س��ؤاالت و اشكاالت عموم به 

خصوص فرهنگيان محترم در تكيه عطارها منعقد می باشد.1
 در پايان اطالعيه مجدداً از اهالی س��بزوار خواسته ش��ده بود تا در جلسات سخنرانی 

حضور پيدا كنند؛ ذيل اطالعيه هم با نام جمعيت امضا شده بود.
در مكاتبه شهربانی سبزوار با شهربانی استان خراسان از آنها خواسته شده بود تا نحوه 
تعامل شهربانی با آيت اهلل مكارم شيرازی و وظايفی را كه بايست انجام دهند را مشخص 
سازد.2 به  دنبال اين استعالم، ش��هربانی خراسان دس��تور می دهد تا قبل از سخنرانی 
نامبرده، از ايش��ان تعهد كتبی گرفته ش��ود و در ضمن با حضور در مجالس سخنرانی 
مراقبت كنند كه مطالب تحريك آميزی عليه مصالح عاليه كش��ور و به ويژه درباره شاه 

بيان نكند ضمن اين كه نتايج حاصله را در اسرع وقت گزارش كنند.3
با اطالع رسانی خوبی كه از سوی جمعيت خيرانديش انجام ش��ده بود، با انتشار خبر 
ورود آيت اهلل ناصر مكارم شيرازی به سبزوار، صدها نفر از روحانيون و قشرهای مختلف 
مردم سبزوار در روستای باغجر واقع در 18 كيلومتری سبزوار از ايشان استقبال كردند. 
آيت اهلل مكارم شيرازی بنابر آنچه در اطالعيه جمعيت منتشر شده بود چند شب متوالی 
از ساعت 20 الی 21/30 به مدت يك ساعت و نيم در مسجد جامع منبر رفت. در گزارش 
شهربانی خراسان آمده كه ايشان مدت شش شب در مس��جد جامع سبزوار سخنرانی 

1. همان، سند شماره 13.

2. همان، سند شماره 12.

3. همان، سند شماره 11.
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كردند.1 بنابر گزارش ها و اسناد برجای مانده از س��اواك  هر شب حدود سه هزار نفر از 
قشرهای مختلف مردم سبزوار در مسجد و خيابان های اطراف جهت شنيدن سخنرانی 

نامبرده حضور پيدا می كردند. 
پيرو دستور شهربانی خراسان مبنی بر مراقبت كامل از آيت اهلل مكارم شيرازی، كليه 
تماس ها و مراودات وی ب��ا افراد تحت كنترل قرار گرفت و نيروهای ش��هربانی با لباس 
شخصی در مجالس سخنرانی وی حضور می يافتند. در يادداشت های روزانه ای كه توسط 
مأمورين مخفی از محتوای سخنرانی  های ايشان تهيه و تنظيم شده است، برخی از علل 
سفر آيت اهلل مكارم به سبزوار و محتوای سخنرانی های او در مسجد جامع سبزوار به اين 

شرح آمده: 
مراودات و رفتار وی در مدت اقامتش در شهر ظاهراً عادی و هوشيارانه 
بوده است و همه روزه از س��اعت 17/15 الی 18/15 در مسجد و تكيه 
عطارها به س��ؤاالت دينی و غير دينی مطروحه حدود دويس��ت نفر از 
طالب علوم دين��ی و محصلين و طبقات مختلف ش��هر پاس��خ گفته و 
منظورش ارش��اد و هدايت جوانان و طالب جوان ش��هر بوده است و در 
منبر نيز اظهارات غيرعادی و تحريك آميزی از وی مس��موع نگرديده و 
اظهار نموده كه هدف هايش از س��خنرانی در اين شهرستان تشجيع و 
ترغيب اهالی و به  ويژه جوانان به اين امر خطير بوده كه همان طوری كه 
در شهرستان قم اخيراً انجمنی به نام دارالتبليغ اسالمی از طرف حوزه 
علميه قم تشكيل و مجله ماهانه ای به نام مكتب اسالم نيز كه ايشان عضو 
هيئت تحريريه و مؤسس آن می باشد منتشر و مبلغين اسالمی كه آشنا 
به السنه بيگانه باشند تربيت ش��ده كه جهت تبليغ حقايق دين اسالم 
به كليه نقاط داخل و خارج از كشور اعزام گردند، در اين شهرستان نيز 
انجمن ها و جمعيت های مشابهی به تأسی از انجمن دارالتبليغ اسالمی 
حوزه علميه قم تشكيل و ضمن هدايت و ارشاد جوانان سبزوار در شهر 
و كليه نقاط منطقه س��بزوار مبادرت به تبليغ��ات دينی و فعاليت های 

مذهبی نمايند...«2
 از ادامه گزارش اين چنين بر می آيد كه؛ آيت اهلل مكارم شيرازی هر چند در ابتدای ورود 

1. همان، سند شماره 21.

2. همان، سند شماره 15.
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به اين شهرس��تان هدف خود را تنها فعاليت های مذهبی عنوان نموده بود، اما در قالب 
سخنرانی و موعظه، مقاصد سياسی خود را نيز بيان می كرده است؛ آن چه خود ساواك 

هم به آن اذعان كرده است: 
...نامبرده در اختتام كليه س��خنرانی های شبانه خود در مسجد جامع 
شهر، بدواً نسبت به علما و روحانيون و س��پس نسبت به سايرين طبق 
رويه مخصوص به خ��ود، دعاخوانی نم��وده و از وی نظريات خاصی كه 
به نظر اين ش��هربانی جز تعمد و خبث طينت نمی توان به چيز ديگری 
تعبير نمود آن طوری كه الزمه اين امر بوده رعايت احترام و حق شناسی 
و سپاس گزاری را كه تاكنون در پايان مجالس دينی و ضمن دعاخوانی 
در اين شهرس��تان معمول بوده نس��بت به خاندان جليل سلطنت ابراز 
ننموده است و با آن كه به نحو مقتضی لزوم اين وظيفه به ايشان گوشزد 
و شخصاً نيز مصاحبه در آخرين شب سخنرانی با وی به عمل آورده ام، 
تلويحاً توجيه نموده كه در اين بيست سالی كه منبر می رود و در همه جا 
رويه اش همين بوده و اگر بخواهد تغيير رويه بدهد همكاران و مستمعين 
وی در قم و ساير نقاط كشور تصور خواهند كرد كه وی در ازای اين اقدام 

پول گرفته است...«1
شهربانی سبزوار كه در اين زمان رياست آن بر عهده س��رهنگ جال لوند بود در پايان 
گزارش مفصل خود اظهار كرده بود كه بنابر روحيه و رفتار خاصی كه از آيت اهلل مكارم 
ش��يرازی س��راغ دارد و همچنين با توجه به حمايت كليه روحانيون و وعاظ سبزوار از 
ايشان، در حال حاضر مقابله با ايشان را به مصلحت نمی داند، اما با توجه به اين كه همواره 
سخنرانان مذهبی بسياری به سبزوار دعوت ش��ده و در آينده هم دعوت خواهند شد، 
از شهربانی خراسان درخواس��ت می كند كه نحوه تعامل شهربانی با اين وعاظ مشخص 

گردد.
2. حجت االسالم سيد عبدالكريم هاشمی نژاد 

ايشان از فعال ترين وعاظ كش��ور بود كه بی شك س��خنرانی های روشنگرانه او نقش 
مهمی در تبيين اهداف مبارزه برای مردم داش��ته اس��ت. هاش��می نژاد در مجموع سه 
مرتبه در دی ماه 1348 و مهر و آذر سال 1357به سبزوار سفر كرد. اولين سفر تبليغی 
ايشان در نهم دی ماه 1348 و به روال معمول به دعوت سيد محمدحسن علوی صورت 

1. همان، سند شماره 16.
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گرفت. بنابر گزارشی كه از سوی شهربانی سبزوار به ش��هربانی استان خراسان ارسال 
شده، نامبرده در روز مذكور به سبزوار وارد شده و در منزل حجت االسالم علوی اقامت 
كرد.1 مدت زمان سخنرانی ايشان شش شب از ساعت 19 الی 20 در مسجد جامع اعالم 
شده بود كه البته در اطالعيه ای كه از سوی حجت االسالم سيد محمدحسن علوی تحت 
عنوان »تذكر دينی« منتشر شده بود ساعت در نظر گرفته شده جهت سخنرانی ايشان 
18 الی19/30 بعد از ظهر اعالم شده بود. در اين اطالعيه در خصوص علت و هدف دعوت 

از سيد عبدالكريم هاشمی نژاد چنين ذكر شده بود: 
به مناسبت تقارن ايام رحلت ششمين پيش��وای عالم تشيع حضرت 
اباعبداهلل جعفر ابن محمد الصادق صلوات اهلل عليه، از دانشمند محترم 
و خطيب شهير جناب آقای هاش��می نژاد تقاضا شده اس��ت كه از روز 
سه شنبه 1348/10/9 از ساعت 6 الی 7/30 بعد از ظهر در مسجد جامع 
برای ارشاد و تنوير افكار همگان بيانات منطقی و مستدل پيرامون مبانی 

دين مبين اسالم و شناخت بيشتر اين آيين مقدس ايراد فرمايند...2
 حجت االس��الم علوی در پايان اطالعيه منتشره از كليه اهالی س��بزوار اعم از علمای 
رؤساي ادارات، كارمندان دواير دولتی، دبيران و آموزگاران، روشنفكران و دانشجويان 

خواسته بود در مجالس سخنرانی نامبرده حضور پيدا كنند.
گزارش ها از حضور گس��ترده مردم در مجالس سخنرانی هاشمی نژاد حكايت دارد. بر 
طبق اسناد ساواك جمع كثيری از مردم در جلسات ش��ركت می كردند؛ به طوری كه 
حدود دو هزار نفر مرد و زن در مسجد جامع و خيابان های منتهی به آن تجمع می كردند. 
در اطالعيه منتشره از س��وی حجت االسالم علوی همچنين ذكر ش��ده بود كه پس از 
پايان سخنرانی، جلسات پاسخ به س��ؤاالت به مدت يك ساعت در مسجد جامع برگزار 

می گردد.3

1. همان آرشيو، شماره بازيابی386، سند شماره 240.
2. همان، سند شماره241.
3. همان، سند شماره 242.
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از ديگر برنامه های هاشمی نژاد در اين س��فر، ديدار با روحانيون، وعاظ و طالب علوم 
دينی س��بزوار بود كه اين مس��ئله در تعامل و همدلي هر چه بيش��تر بي��ن روحانيون 
شهرستان نقشی بسزا داشت. الزم به ذكر است كه سيد عبدالكريم هاشمی نژاد پس از 

شش شب سخنرانی در ساعت 20/15 روز 48/10/14 به مشهد عزيمت نمود.
س��فر دوم هاش��می نژاد همچون س��فر اول ايش��ان به دعوت حجت االس��الم سيد 
محمدحسن علوی صورت گرفت. ايشان در ساعت 18 روز اول مهرماه1357 به سبزوار 
سفر كرد و در منزل نامبرده اقامت گزيد. بر طبق گزارش شهربانی سبزوار در برنامه ای 
كه برای سخنرانی ايشان در نظر گرفته شده بود قرار بر اين بود كه وی به مدت ده شب از 
ساعت 19 الی 20 در مسجد جامع سبزوار سخنرانی داشته باشد و حدود يك ساعت هم 
پيرامون مسائل مذهبی سخنرانی نمايد.1 متأسفانه بر اثر نبود امكانات كافی، از موضوع 
سخنرانی های ايشان هيچ گونه اطالعی در دست نيست. هاشمی نژاد پس از گذشت اين 

مدت در ساعت 9 صبح روز 1357/7/11 سبزوار را ترك و به مشهد بازگشت.
سفر سوم س��يد عبدالكريم هاشمی نژاد به س��بزوار به دعوت حسين سبزواری و طی 
هماهنگی نامبرده با عباس واعظ طبس��ی انجام گرفت. س��فر ايش��ان همزمان با ايام 
محرم و اعتصاب فرهنگيان س��بزوار در خانه فرهنگيان بود. ايشان در تاريخ نهم آذرماه 
1357سخنرانی مبس��وطی درباره ش��ركت فعال بانوان در راهپيمايی ها، عدم حضور 
معلمان در كالس های درس، دعوت به همبس��تگی و تشكيل حكومت اسالمی و غارت 
اموال مردم از س��وی رژيم پهلوي ايراد می نمايد. جمعيت حاضر در خانه فرهنگيان آن 
طور كه مأمور شهربانی حدس زده، بالغ بر سه هزار نفر و مدت زمان آن حدود 95 دقيقه 

اعالم شده است.2 خالصه سخنان نامبرده به اين شرح است:
1. بعضی از پدر و مادرها نق می زنند كه چرا مدرس��ه ها باز نمی شود و 
بچه های ما سرگردان هستند؛ فكر نمی كنند كه بچه برای چه به مدرسه 
می رود، گيرم كه رفت چهار تا فرمول رياضی هم ياد گرفت به چه دردش 
می خورد و يا ديپلم خودش را گرفت و تا خواس��ت به دانشگاه برود او را 

به مسلسل بستند.

1. همان آرشيو، شماره بازيابی413، سند شماره 316؛ شماره بازيابی 407، سند شماره 225.
2. در گزارش سرهنگ دوم مهدی انصاری پور رئيس شهربانی س��بزوار به شهربانی استان خراسان، مدت زمان 
اجتماع مردم در خانه فرهنگيان و سخنرانی هاشمی نژاد از س��اعت 9/30 الی 1 نيمه شب اعالم شده است؛ ر.ك: 
آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازيابی617، سند ش��ماره 74؛ همان آرشيو، شماره بازيابی627، سند 

شماره 98.
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2. بچه بايد رشد سياسی پيدا كند بايد انقالبی باشد بايد در انقالبی كه 
قريباً انجام خواهيم داد شركت داش��ته باشد و ريشه ظلم و ديكتاتوری 

فعلی را بكند.
3. بعضی از خانم ها می ترس��ند كه اگر حكومت اس��المی شود از كار 
كردن آنها در مدرسه و ادارات و مشاغل مهم جلوگيری شود؛ خير، چنين 
چيزی در اسالم وجود ندارد و اگر حكومت اسالمی شود همه بانوان در 

كارها با مردها شريك خواهند بود.
4. در جريان زلزله طبس1 دانش��جويان � دكترها همه از صبح تا ظهر 
زحمت می كش��يدند و ظهر با صورت پر از خ��اك می آمدند و ناهار آنها 
لقمه ای نان يا سيب زمينی پخته بود در حالی كه حكومت جبار ديكتاتور 

برای سربازهای خود پلو می دهد.
5. بعضی از برادران و خواهران می گويند ما بی طرف هستيم؛ در دين 
اس��الم بی طرفی معنايی ندارد بايد همه مردم در پناه قائد عظيم الشأن 
حضرت آيت اهلل العظمی خمينی و به رهبری او قيام كنند و اين حكومت 

جبار را سرنگون سازند.
6. بعضی از ب��رادران و خواهران م��ا می گويند م��ا از مجتهدی تقليد 
می كنيم كه به ما دستور قيام نداده است؛ در اين مورد بايد بگويم برابر 
دس��تور قرآن اين اش��خاص می توانند در اين مورد به خصوص از رهبر 
عظيم الشأن ما دستور بگيرند تا درباره انقالبی كه به  زودی انجام خواهد 

گرفت پيروزی ما را ببينند.
7. بعضی از خانم ها س��ؤال می كنند كه آيا شركت بانوان و دوشيزگان 
در تظاهرات و راهپيمايی از نظر دينی اش��كال دارد يا خير؟ من بايد با 
صدای رسا اعالم نمايم كه شركت خانم ها در تظاهرات و قيام آنها برای 
انقالب هيچ گونه اش��كالی ندارد كما اينكه در تظاهرات روز يكش��نبه 
گذشته در مشهد )1357/9/5( هزاران خانم شركت داشتند و ای كاش 

1. در 25 مرداد 1357 زلزله شديدی در جنوب خراسان كه كانون آن شهرستان طبس بود به  وقوع پيوست. در 
مطبوعات تعداد كشته شدگان تا هجده  هزار نفر هم قيد ش��ده است. به مناسبت اين حادثه امام در پيامی به ملت 
ايران، به مصيبت ديدگان حادثه تسليت گفتند. )تقويم تاريخ خراسان از مشروطيت تا انقالب اسالمی، به كوشش 
غالمرضا جاللی و همكاری حسين طاهری وحدتی، عباسعلی قلی زاده، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1377، 

ص277(.
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كه من می توانستم سخنانم را از طريق راديو و تلويزيون به گوش برادران 
و خواهران گرامی برسانم.1

به طور خالصه محورهای سخنرانی هاشمی نژاد به اين قرار بود:
1. شركت فعال بانوان در تظاهرات و حضور فعال آنها در جامعه پس از پيروزی 

2. عدم حضور فرهنگيان در كالس های درس و جلوگيری والدين از حضور فرزندانشان 
در مدارس

3. دعوت به همبستگی و تشكيل حكومت اسالمی  
4. تأكيد بر غارت بيت المال توسط رژيم

1. ياران امام به روايت اسناد ساواك، شهيد حجت االسالم سيدعبدالكريم هاشمی نژاد، تهران، مركز بررسي اسناد 
تاريخي وزارت اطالعات، 1377، ص123-124.
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3. حجت االسالم محمدتقی عبدوس
حجت االس��الم محمد تقی عبدوس در محرم سال 
1357 بنابر دعوت سيد محمدحسن علوی به سبزوار 
آمد و به مدت يك دهه در مس��جد جامع سخنرانی 
كرد.1 سخنرانی ها و انتقادات تند وی عليه رژيم باعث 
شد تا س��خنانش مورد استقبال اهالی س��بزوار قرار 
گيرد. ايش��ان در خاطراتش درباره چگونگی دعوت 
به سبزوار، محل سخنرانی و محتوای آن چنين بيان 

می كند: 
يك��ي  از ش��هرهايي  ك��ه  خاطرات 

زيادی از آن دارم و حضور در آن شهر زمينه ای  شد كه  بعد از انقالب  به 
عنوان امام جمعه چند سالي  در آن شهرستان  انجام  وظيفه  كنم  سبزوار 
بود. سبزوار را قبل  از گنبد و شهرهاي  ديگر رفتم.  ايام محرم بود ظاهراً 
دهه دوم محرم س��ال 1357؛ برنامه من اين بود ك��ه جهت آگاه  كردن 
مردم نسبت به مسائل انقالب و اهداف آن و همچنين آشنا ساختن مردم 
با افكار امام به شهرهاي مختلف مسافرت و سخنراني مي كردم. در اين 
راستا از سوی روحانيون شهرستان سبزوار برای سخنرانی دعوت شدم. 
در شهرستان سبزوار حضور مردم خيلي جدي و گرم بود و علما محوريت 
داشتند؛ به ويژه حجت االسالم سيد محمدحس��ن علوي كه بيت شان 
محور انقالب بود. ايش��ان در هدايت انقالب و برپاي��ی راهپيمايي ها و 

1. توصيفی كه ايشان از ويژگی های اخالقی و روحيه انقالبی حجت االسالم سيد محمد حسن علوی ارائه می كند 
بسيار خواندنی است از آن جمله كه اين طور بيان می كند:

يك بزرگواری در آن شهر بود به نام آقای سيد محمد حسن علوی كه آدمی با اين ويژگی ها 
من در عمرم نديدم، از طرف��ی آدم فوق العاده اخالقی؛ يك بچه ه��م می آمد جلو پايش بلند 
می ش��د و موقع رفتن بدرقه می كرد تا جلوی درب. محال ب��ود در صحبت هايش يك جمله 
غيبت باشد هيچ وقت اجازه هم به كسی نمی داد... يك سال يادم هست در حج در مكه به من 
گفت راهپيمايی چه وقت اس��ت؟ می گفت اصاًل اگر راهپيمايی نباشد حج به درد نمی خورد. 
در انقالب س��بزوار هم اين پرچمدار بود، جلودار بود، يعنی گوينده های انقالبی مثل ش��هيد 
هاشمی نژاد، آيت اهلل خزعلی و ديگران را دعوت می كرد. ميزبان اينها بود در خانه اش، مجلس 
تشكيل می داد، هزينه هايش را می پرداخت... خيلی آدم قاطعی بود، اصاًل اهل ريا نبود، اهل 

تظاهر نبود... 
آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمی، مصاحبه محمدتقی عبدوس، ج4، نوار اول، شماره كاست9869، 1385/4/26.

حجت االسالم سيد عبد الکریم 
فعال ترین  از  هاشمی نژاد 
وعاظ کشور بود که بی شک 
سخنرانی های روشنگرانه او 
نقش مهمی در تبيين اهداف 
مبارزه برای مردم داشته است. 
هاشمی نژاد در مجموع سه 
مرتبه در دی ماه 1348 و مهر 
و آذر سال 1357به سبزوار 

سفر کرد



64
مقاالت
دوره سوم سال دهم شماره 36 تابستان 92

تظاهرات در شهرس��تان پيشتاز بودند.1 محل س��خنراني اغلب مسجد 
جامع سبزوار بود. اين مس��جد داراي شبستان هاي متعدد و وسيع بود. 
س��خنرانی ها معموالً در بزرگ ترين شبس��تان برگ��زار و همه محوطه 
حياط و شبس��تان ها پر از جمعيت می ش��د؛ حتي جمعيت بسياری در 
خيابان بيهق روبه روی مسجد جامع كه خيابان اصلي شهر بود اجتماع 
مي كردند. موضوع بحث بيشتر در خصوص افشا گري هاي جنايات رژيم 
ش��اه و تبيين موضوع واليت فقيه بود؛ حكومتي ك��ه مي خواهد بعد از 
حكومت شاه روي كار بيايد چه حكومتي است، ويژگی های آن چيست 
و اين كه رژيم شاه چه بالهايي س��ر اين مملكت و اين ملت آورده است. 
جنايات امريكا و اسراييل را می گفتم، عقب ماندگي كه اين رژيم بر سر 
اين ملت آورد، مس��ئوليت و وظيفه مردم و اجرای امر به معروف و نهي 
از منكر و اين كه امروز وظيفه ما چيست. البته در كنار مسائل روز بحث 

قرآن، حديث و تاريخ اسالم هم مطرح می شد.2

رونق یافتن تظاهرات 
حضور عبدوس در سبزوار و سخنرانی های پرشورش عليه س��لطنت شاه باعث رونق 
يافتن تظاهرات در اين شهر شد. همه روزه جمعيت كثيری در مسجد تجمع می كردند؛ به 
نحوی كه به علت كمبود جا بسياری از مردم در مسجد آقا بيگ، حسينيه قنادها، مسجد 
پامنار، حس��ينيه قاليباف ها تجمع می كردند. البته اين مس��ئله از قبل پيش بينی شده 

 .1
در سبزوار محور انقالب جناب حجت االس��الم علوي و مرحوم آقاي فخر بود. علماي ديگر 
حول اين دو تا محور بودن��د؛ اعالميه و راهپيمايي از طرف اين ها ب��ود، تصميم هاي پيرامون 
انقالب توسط اينها گرفته می شد. همين آقاي افقهی ايشان در پاريس خدمت امام رفت، اما 
محبوبيت آقاي علوي نزد مردم بيش��تر بود؛ علتش اين بود كه ايش��ان اختصاص به آن سال 
نداشت، ساليان متمادي ايشان پس از تحصيل در قم در سبزوار اقامت كرده بود، يك زندگي 
خيلي زاهدانه اي داش��ت و متخلق به اخالق حس��نه بود، برخوردش با مردم خوب بود. طي 
اين چند سال مرتب سخنران دعوت مي كرد، جلس��ات تبليغي داشت، سخنران هايش همه 
از طيف روحانيون انقالبي بودند مثل آيت اهلل خزعلي، ش��هيد هاش��مي نژاد و... آمدن آنها به 
سبزوار زمينه ساز بود، مردم را آگاه كرده بود... به ويژه آن سال انقالب گوينده هايی كه دعوت 
مي شدند منزل ايش��ان بودند و اجتماعات آنجا بود؛ برنامه ها و تصميم ها و اطالعيه هايي كه 
نوشته مي ش��د تماماً در منزل ايش��ان بود. لذا اكثر روحانيون ش��هر بر محور اين دو بزرگوار 

به خصوص آقاي علوي بودند...
ج اول، شماره كاست21949، 1389/3/20.

2. همان.
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بود چنانچه با سيم كشی بين مساجد و نصب بلندگو در خيابان های منتهی به مساجد 
جامع، مشكل كمبود جا حل ش��ده بود. تأثير حضور عبدوس به گونه ای بود كه برخی 
در اين باره می گويند: »مسجد جامع ديگر كفاف جمعيت را نمی داد، بعد مسجد پامنار؛ 
حسينيه بزازها در فلكه اسرار، حسينيه قاليباف ها در خيابان شريعتمداری پر از جمعيت 
شد، ما صوت داده بوديم به آنجاها...« 1 حجت االسالم ابراهيم مصلحی از علمای سبزوار 
هم درباره تأثير سخنان عبدوس در رونق گرفتن تظاهرات شهرستان چنين می گويد: 

با آمدن آقای عبدوس تظاهرات رونق گرفت. او بر حاج آقای علوی وارد 
شد و ايش��ان او را همراهی می كردند. با وجود سختگيری شهربانی وی 
حرف هايش را می زد و به تدريج م��ردم حركت كردند و مردم اگر بغض 
داشتند در زمان آقای عبدوس تركيد و آتش زير خاكستر روشن شد...2 
از جمله كارهايی كه عبدوس در سبزوار باب كرد اين بود كه پس از پايان هر سخنرانی 
حضار را تشويق می كرد به مدت ده دقيقه ضمن كوبيدن پای خود به زمين شعار مرگ 

بر شاه سر دهند:3 
در پايان منبر مي گفتم همه ايس��تاده و پا به زمين بزنيد، پنج دقيقه 
مردم مرگ بر شاه مي گفتند، صدا همه شهر را فرا گرفته بود، هزاران نفر 
هر كجا بودند در خيابان، در پياده رو، در حيات مسجد و شبستان ها همه 

مرگ بر شاه مي گفتند.4
صدای دلنش��ين برخاس��ته از اين حركت م��ردم را ترغيب می كرد تا با صدای رس��ا 

شعارهای بعدی را تكرار كنند. 

حادثه روستای افچنگ
حجت االس��الم عبدوس كه خاطرات آن روزها را به خوبی به ي��اد دارد در مصاحبه با 
نگارنده به ش��رح مفصل حوادث می پردازد. او در خصوص دو حادث��ه »قتل عام مردم 
روستای افچنگ« و »وحشت مردم از پرواز هلی كوپتر بر باالی سرشان« چنين می گويد:

1. مصاحبه نگارنده با حسين قلعه  نويی، ج اول، نوار دوم، شماره كاست207187، 1386/3/2.
2. مصاحبه نگارنده با حجت االسالم ابراهيم مصلحی تبار، ج اول، شماره كاست8149، 1386/1/27؛ مصاحبه 

نگارنده با حميدرضا كفاش، ج اول، نوار اول، 1389/7/3.
3. مصاحبه نگارنده با حجت االسالم حسين شه�رس��تانی، ج اول، شماره كاست 8157، 1386/2/2؛ مصاحبه 
ابراهيم مت�قيان فر، ج اول، ش�ماره كاست 8145، 1386/1/23؛ مصاح�به حجت االسالم رمض�ان علی ثباتی مقدم، 

ج اول، شماره كاست 8265، 1386/2/3.
4. آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمی، مصاحبه محمدتقي عبدوس، ج اول، شماره كاست 21949، 1389/3/20.
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در اولين حضورم راهپيمايي عظيمي  در آن ش��هر به وقوع پيوس��ت. 
انصافاً همه مردم ش��هر در آن تظاه��رات حضور پيدا ك��رده بودند. در 
مجموع سخنراني هايی كه در آن شهر داشتم  چند اتفاق مهم رخ داد. در 
يكی از روزها كه در حال سخنرانی بودم دو الی سه اتفاق مهم افتاد كه 
هر كدام در جاي خودش قابل توجه و تأمل است. در يكي از روستاهاي 
س��بزوار به نام افچنگ � كه مردمش خيلي انقالبي بودن��د و بعدها در 
جنگ و جبهه خيلي سهم داشتند � زمانی كه آنها قصد داشتند با حضور 
در شهر به تظاهرات كنندگان بپيوندند از سوی پاسگاه ممانعت به عمل 
می آيد. الزم به ذكر اس��ت كه در راهپيمايی ه��ا و تظاهرات فقط مردم 
شهر نبودند؛ حتي براي سخنراني شب ها جمعيت زيادي از روستاهاي 
اطراف سبزوار مي آمدند و در جلسات سخنرانی شركت مي كردند. اين 
موضوع نقش مهمی در انتقال مطالب و مفاهيم انقالب به دورترين نقاط 
و روستاها داش��ت. در هر حال به من خبر دادند كه پاسگاه ژاندارمري 
مانع آمدن مردم افچنگ و حضورش��ان در شهر ش��ده اند. من در همان 
حال كه مشغول سخنراني بودم به ژاندارمري اخطار دادم و گفتم كه مانع 
را برطرف كنيد تا مردم به ما بپيوندند و زمان��ی را تعيين كردم و گفتم 
چنانچه تا اي��ن زمان اين كار را نكنيد هر چه ديديد، از چش��م خودتان 
ديديد، من به مردم مي گويم چه كار كنند؛ نيروهای شهربانی  وحشت 
كردند خدا ترس خيلي عجيبی در دل آنها انداخت��ه بود. پس از اندك 
زمانی خبر دادند كه افچنگي ها به راهپيمايان ملحق شدند. افچنگي ها 
هم  كه  آمدند چون كش��اورز بودند يكی  بيل  دس��تش  ب��ود يكي  داس  

دستش  بود يكي  چوب  دستش  بود اين  صحنه واقعاً ديدني  بود.1
اتفاق دوم اين بود كه من در حالی كه مش��غول س��خنراني بودم يك 
هلي كوپتر كب��ري از اين هلي كوپتر ه��اي خيلي بزرگ ك��ه 18- 17 
نفر داخل آن جا مي گيرند در آس��مان ظاهر ش��د. آن زمان سبزوار نه 
هلي كوپتر داش��ت نه فرودگاه؛ آن روز اين هلي كوپتر وس��ط جمعيت 
آمد به طوری كه روي سر من قرار گرفت. آن قدر در سطح پايين حركت 

1. برای اطالع بيشتر درباره حادثه پاسگاه طبس ر.ك: حس��ن شمس آبادی، انقالب اسالمی در سبزوار، تهران، 
مركز اسناد انقالب اسالمی، 1390،ص446-448.
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می كرد كه باد آن داشت عمامه من را مي برد با يك دست محكم عمامه 
را نگه داشتم، با دست ديگر هم بلندگو را، و همچنان به سخنرانی خود 
ادامه دادم؛ ي��ك وقت ديدم جمعيت از دو ط��رف دارند فرار مي كنند و 
خيابان خالي از جمعيت ش��د، البته در فرار مردم ش��ايعات و سخنان 
افراد وابس��ته به رژيم هم بی تأثير نبود. در اين زمان ب��ود كه از يكي از 
تاكتيك هاي سخنوري استفاده كردم؛ يقه پيراهنم را با دو دستم گرفتم 
پاره كردم و س��ينه ام در حضور مردم لخت ش��د رو به جمعيت در حال 
فرار گفتم: كجا مي رويد؟ اگر قرار است تيري ش��ليك بشود سينه من 
آماده است. بعد از اين سخنان بود كه ناگهان ديدم مردمي  كه داشتند 
فرار مي كردند مجدداً برگشتند و مجلس را به همان صورت سابق شكل 

دادند.1

پایين کشيدن مجسمه شاه
از جمله كارهای ارزشمند حجت االسالم عبدوس در سفرش به سبزوار، پايين كشيدن 
مجسمه شاه بود. در يكی از گزارش های س��اواك درباره فعاليت های نامبرده با موضوع 
»س��خنراني مضره« چنين آمده: »س��اعت19 روز 1357/10/8 ش��خصي به نام شيخ 
عبدوست كه در مسجد جامع سبزوار مبادرت به سخنراني مضره مي نموده سخنان وي 
مستقيماً از ايستگاه راديو مشهد پخش گرديده اس��ت.«2 در همين سخنرانی است كه 
ش��يخ محمدتقی عبدوس از جمعيت حاضر در جلس��ه مي خواهد كه روز بعد يعنی در 
1357/10/9 كه در كشور عزاي عمومي اعالم ش��ده است، مجسمه شاه پايين كشيده 
شود.3 در بولتنی كه در تاريخ 1357/10/7 توسط ساواك درباره حوادث و رويدادهاي 
شهرهاي مختلف كشور تهيه شده، با بيان اين كه عالوه بر شهر مشهد در ساير شهرهاي 
استان خراسان هم در تاريخ 1357/10/9 ناآرامي هايي به وقوع پيوسته است، مجدداً به 
پايين كشيده شدن مجسمه شاه در سبزوار و نيشابور اشاره و تأكيد شده كه »مأموران 
شهرباني و خانواده هاي آنها در معرض خطر هس��تند.«4 حجت االسالم عبدوس درباره 

1. خاطرات حجت االسالم محمدتقی عبدوس)منتشرنش��ده(، تدوين حسن شمس آبادی، تهران، مركز اسناد 
انقالب اسالمی، بی تا،ص 82-83.

2. انقالب اسالمي به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اس��ناد تاريخی وزارت اطالعات، 1387، ج22، 
ص435.

3. همان، ص457.
4.همان، ص456-457.
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اهداف و چگونگی اين كار در پايان يكی از سخنرانی هايش چنين بيان می كند: 
سخنراني كه تمام شد من ديدم مردم آمادگي زيادی دارند تا مجسمه 
شاه را پايين بكشند، در خيلي از ش��هرها مجسمه شاه را پايين كشيده 
بودند ولي در سبزوار هنوز مجسمه ش��اه برقرار بود. سرنگونی مجسمه 
اهميت داش��ت. چرا كه می بايس��ت همه  مظاهر سلطنت  ش��اه  از بين 
می رفت و مردم يقين می كردند كه ديگر شاهي  نيست ، رژيم  شاهنشاهي  
نيس��ت. چون مردم هر روز از آن ميدان رد می ش��دند و  مجسمه شاه را 
مي ديدند با خود مي گفتند: حتماً خود شاه  هم  هنوز هست  و هنوز محكم 
و با اقتدار ايستاده  است وگرنه مجسمه اش نبود . مردم از اين كه به سمت 
مجسمه رفته و آن را سرنگون سازند ترس و وحشت داشتند. در بازگشت 
از راهپيمايي به طرف مسجد جامع بوديم كه من به مردم اعالم كردم من 
دارم براي پايين كشيدن مجسمه مي روم، هر كسي آمادگي دارد دنبال 
من بيايد، برخی از مردم و حتي برخی از علمای ش��هر به من پيشنهاد 
كردند حاال وقت انجام اين كار نيس��ت چرا كه ممكن اس��ت نيروهای 
شهربانی به سوی مردم تيراندازي كنند. در هر حال با صداي  بلند اعالم  
كردم  كه اكنون  براي  ساقط  كردن  مجس��مه  طاغوت  مي رويم ، تا گفتم 
من مي روم سيل جمعيت دنبال من راه افتاد. يكي  از داخل جمعيت به  
من  گفت : حاج  آقا عبدوس  به  من  اجازه  مي دهي  من  كاميون  دارم  بروم  
كاميونم  را بياورم  سيم  بكسل  هم  دارم . او كاميون  را آورد.  مجسمه خيلي 
محكم بود طوری نبود كه با دست بشود آن را س��رنگون كرد. وقتي به 
ميدانی كه مجسمه در آن واقع شده رس��يديم نيروهاي شهرباني كه از 
قضيه باخبر شده بودند دور ميدان حلقه زدند و روبه روی ما به حالت زانو 
نشستند، تفنگ هايشان را هم مس��لح كردند. اين مسئله باعث وحشت 
مردم ش��د. من س��ريع بلندگو را كه از قبل آماده و روی ماشين نصب 
شده بود گرفتم و گفتم: ما كاري به ش��ما نداريم با اين كه مي دانيد اين 
جمعيت قدرت دارد كه همه تان را خلع سالح و دستگير كند. شهرباني 
را ما مي توانيم ظرف چند ساعت تسخير كنيم. حتی اگر من يك اشاره 
كنم اين مردم مي ريزند ش��هرباني را تصرف مي كنند و ش��ماها را هم 
دستگير مي كنند؛ منتهي شما برادرهاي ما هستيد، عزيزان ما هستيد، 
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همشهري ما هستيد، كاری با شما نداريم. مشكل ما رژيم شاه است امام 
دستور دادند اين ش��اه بايد برود و رژيم بايد سرنگون شود. اين مطالب 
را كه گفتم روحيه اينها تغيير كرد. س��پس به مردم گفتم: سيم بكسل 
را گردن مجسمه ش��اه بيندازيد. دو تا جوان  حاال ش��ك  دارم  يكي اش  
برادرزاده  فخرالدين  حجازي  يا از اقوام  ايشان بود، به هر حال  اين  جوان ها 
از مجس��مه باال رفتند و سيم  بكسل  را گردن  ش��اه  انداختند. مردم  هم 
دائم تكبير می گفتند.  سيم بكسل را هم به كاميون بستند و مجسمه را 
شكستند و تا مقابل مسجد جامع كشاندند، در مسجد جامع آن را يك 
گوشه اي از حياط انداختند. جمعيت زيادی مي آمدند تماشا مي كردند. 
اين آخرين نماد رژيم شاه در سبزوار بود. مجسمه كه سقوط كرد در واقع 
اميد طرفداران رژيم و وابستگان به آن هم نااميد شد. آنها فهميدند كه 

رژيم ديگر قدرتي ندارد و كاري نمي تواند بكند.1

تأسيس صندوق ادامه نهضت در سبزوار
يكی ديگر از كارهای حجت االس��الم عبدوس در مدت اقامتش در س��بزوار، تأسيس 
صندوق قرض الحس��نه اي با عنوان»ادامه نهضت« بود. علت تش��كيل صندوق حمايت 
مادي از افرادي بود كه ممكن بود در درگيري ها مجروح گردند؛ عالوه بر اينكه صندوق 
موظف بود جهت تأمين امرار معاش خانواده هاي زندانيان سياس��ي اقدام كند. نامبرده 

درباره علل تشكيل صندوق و استقبال مردم چنين مي گويد: 
من در س��بزوار يك كار ابتكاري انجام دادم با اين دوستان انقالبي كه 
ما را دعوت كرده بودند مشورت كرديم ديديم آنها هم تأييد كردند لذا 
عملی اش كرديم. واقعاً هم فكر نمي كرديم انقالب يك ماه ديگر، 2 ماه 
ديگر، 3 ماه ديگر پيروز بش��ود. می گفتيم شايد چند سال طول بكشد، 
لذا گفتيم تكليف اينهايی كه در اين انقالب ش��هيد مي شوند، مجروح 
مي شوند يا از كار بيكار مي شوند، يا كس��اني كه در اثر اعتصاب و بستن 
مغازه ها دچار مش��كل مالي مي شوند چيست؟ از س��وی ديگر انقالب 
هزينه هايی دارد از جمله دعوت كردن سخنران، نوشتن پالكارد، چاپ 
كردن اعالميه، تكثير كردن نوار و... لذا روي منبر براي مردم گفتيم كه 

1. خاطرات حجت االسالم محمدتقی عبدوس)منتشرنشده(، همان، ص83-84.
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مي خواهيم يك صندوقي به نام صندوق ادامه نهضت تأس��يس كنيم... 
چند نفر از معتمدين ش��هر از جمله حاج آقاي عل��وي، حاج علی اصغر 
صفار، حاج محمد صادق مدني و حاج محمود س��اده، ش��ب در مسجد 
جامع ميز گذاشته شد، ما هم قرار شد روي منبر مطلب را توضيح بدهيم 
سيل كمك بود كه سرازير شد به اين صندوق، يادم هست خانم مي آمد 
گردنبند و النگوهايش را مي گذاشت كسي رسيد نمي گرفت فقط اعتماد 

بود آن قدر عشق بود به پيروزي؛ و پول خوبي جمع شد.1 
چنانچه گفته شد آشنايی حجت االسالم عبدوس با مردم باعث شد تا پس از پيروزی؛ 

انقالب اسالمی به مدت 9 سال به عنوان امام جمعه سبزوار منصوب گردند.2
4. آيت اهلل ابوالقاسم خزعلی

ايشان از جمله افرادی است كه در بين سال های 1352 الی1356 چندين بار به سبزوار 
سفر و در تمامی اين سفرها در منزل حجت االسالم علوی اقامت كرده است. 

اولين س��فر تبليغی نامبرده به سبزوار در هفدهم مردادماه س��ال 1352 اتفاق افتاده 
است. در گزارش رئيس شهربانی سبزوار كه در تاريخ 1352/5/17 به شهربانی خراسان 
ارسال شده اس��ت، خبر عزيمت آيت اهلل خزعلی به سبزوار و س��خنرانی وی در مسجد 
جامع اطالع داده شده است.3 در جوابيه اين تلگراف، شهربانی استان خراسان هر چند 
سخنرانی نامبرده را بالمانع دانسته، اما دستور می دهد از ايشان تعهد كتبی گرفته شود 
و ضمن دادن تذكرات الزم به او، كليه اعمال و رفتارش تحت مراقبت قرار گيرد.4 س��فر 
دوم آيت اهلل خزعلی به فاصله سه روز در بيستم مرداد ماه انجام شده است. در گزارشی كه 
مصطفی آل احمد رئيس شهربانی سبزوار به رياست شهربانی استان خراسان در تاريخ 

1352/7/31 ارسال كرده، اين طور آمده: 
ش��يخ ابوالقاس��م خزعلی فرزند غالمرض��ا واعظ س��اعت19/30روز 
52/5/20 از طري��ق مش��هد به اي��ن شهرس��تان وارد و در منزل آقای 
محمدحس��ن علوی ش��ريعتمداری اقامت و يازده جلس��ه هر نوبت به 
مدت1/30 ساعت در مسجد جامع و تكيه عطارها با حضور حدود 3000 

1. خاطرات حجت االسالم محمدتقی عبدوس، همان، ص84-85.
2. جهت اطالع بيشتر درباره فعاليت های ايش��ان در دوران امامت جمعه سبزوار ر.ك: خاطرات حجت االسالم 

محمدتقی عبدوس)منتشرنشده(، همان، ص113-126.
3. آرشيو مركز اسناد  انقالب اسالمی، شماره بازيابی1271، سند شماره 31.

4. همان، سند شماره 32.



71
می

سال
ب ا

قال
ی ان

روز
و پي

ی 
هلو

م پ
 رژي

ه با
ارز

ر مب
ی د

ذهب
ی م

ن ها
كانو

ش 
نق

92
ن 

ستا
 تاب

36 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

نفر مرد و زن منبر رفته و سخنرانی مذهبی ايراد و در اين مدت اظهارات 
خالفی از او ديده و شنيده نشده و نيز از نامبرده تعهد الزم اخذ گرديده 
است. ضمناً در س��اعت 8 صبح روز52/5/31 به مش��هد عزيمت نموده 

است.1 

1. همان، سند شماره 34.
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آيت اهلل خزعلی بار ديگر در تاريخ 1356/5/3 و در حالی كه ممنوع المنبر بود به سبزوار 
وارد و اين بار هم در منزل سيد محمدحسن علوی اقامت كرد. اما به علت ممنوع المنبر 
بودنش پس از س��ه روز توقف كامل در منزل نامبرده بدون آن كه از منزل خارج ش��ود 
به مشهد عزيمت نمود.1 اسناد ساواك از سفرهای مكرر ايشان به سبزوارحكايت دارد؛ 
چرا كه ايشان مجدداً در تاريخ 1356/6/28 به مدت دو روز در منزل علوی اقامت نمود. 
از دستوری كه از سوی شهربانی اس��تان خراسان به شهربانی سبزوار مبنی بر بازداشت 
ايش��ان و اعزام وی به آن شهربانی صادر ش��ده اس��ت می توان حدس زد كه شهربانی 

خراسان از حضور و اقدامات وی در سبزوار ابراز نارضايتی و نگرانی كرده است.2 

1. همان، سند شماره 82.

2. همان، سند شماره 83.
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5. شيخ احمد کافی
شيخ احمد كافی از جمله وعاظی است كه در 
سال 1353 جهت سخنرانی به سبزوار دعوت 
ش��د. ايش��ان بنابر دعوتی كه از س��وی صنف 
عطارها از وی شده بود در تاريخ 1353/2/23 
به اين شهرستان وارد ش��د. بنابر برنامه ای كه 
برای ايش��ان در نظر گرفته ش��ده بود قرار بود 
نامبرده به مدت ده ش��ب و به مدت نيم ساعت 
در تكيه عطارها س��خنرانی كند. حضور ايشان 
در سبزوار از آنجا كه يكی از وعاظ معروف بود، 
شهربانی سبزوار را بر آن داشت تا طی نامه ای 
به شهربانی استان خراسان در خصوص حضور 
نامبرده و كيفيت برخورد با وی استعالم نمايد.1 
هر چند جوابيه شهربانی خراسان معلوم نيست.

در هر حال سخنرانی ش��يخ احمد كافی مورد استقبال اهالی س��بزوار قرار گرفت. در 
گزارش های ش��هربانی تعداد حضار در جلسات س��خنرانی نامبرده، حدود 15هزار نفر 
تخمين زده شده است.2 البته در اين زمينه تبليغات صورت گرفته از سوی صنف عطارها 
را نبايس��ت ناديده گرفت. اين تبليغات تنها منوط به محدوده شهرس��تان سبزوار نبود 
چنانچه از شب چهارم س��خنرانی كافی در تكيه عطارها حدود چهل نفر از روحانيون و 
طالب علوم دينی نيشابور جهت استماع سخنان نامبرده به سبزوار وارد شدند. اين افراد 
هر شب پس از پايان سخنرانی و صرف شام در منزل حجت االسالم سيد فخرالدين افقهی 

به شهر خويش باز می گشتند.3
شيخ احمد كافی در مدت اقامت خود در سبزوار، چندين مرتبه جهت ايراد سخنرانی 
به اسفراين هم سفر كرد.4 با پايان يافتن مدت اقامت ايشان در سبزوار، بنابر دعوتی كه از 
ايشان شده بود به نيشابور سفر كرد. استقبال مردم منطقه از سخنان نامبرده را می توان 
از س��فر تعدادی از روحانيون و طالب سبزواری به نيش��ابور جهت شركت در مجالس 

1. همان آرشيو، شماره بازيابی1306، سند شماره18.
2. همان، اسناد شماره 20،28،30.

3. همان، اسناد شماره 26و29.

4. همان، سند شماره 27 و 28.

سخنرانی شيخ احمد کافی مورد 
استقبال اهالی سبزوار قرار گرفت. 
در گزارش های شهربانی تعداد 
سخنرانی  جلسات  در  حضار 
نامبرده، حدود 15هزار نفر تخمين 
زده شده است. البته در این زمينه 
تبليغات صورت گرفته از سوی 
صنف عطارها را نبایست نادیده 
گرفت. این تبليغات تنها منوط به 
محدوه شهرستان سبزوار نبود؛ 
چنانچه از شب چهارم سخنرانی 
کافی در تکيه عطارها حدود چهل 
نفر از روحانيون و طالب علوم 
دینی نيشابور جهت استماع سخنان 

نامبرده به سبزوار وارد شدند
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س��خنرانی نامبرده حدس زد.1 حميدرضا كفاش در خصوص موضوع س��خنان و شيوه 
سخنرانی او چنين می گويد:

مرحوم كافي جدای از مباحث اخالقي كه مطرح می كرد، روضه هاي 
نابی هم ايراد می كرد كه حداقل ده س��خنرانی ايشان در سبزوار انجام 
شده اس��ت. روش ايش��ان اين بود كه ابتدا يك بحث حديثي را شروع 
مي كردند، بيشتر نصايح و توصيه هاي حالل و حرام و مسائل اخالقي؛ و 

نهايتاً وصل به روضه مي شد.2

1. همان، سند شماره 31.
2 . مصاحبه نگارنده با حميدرضا كفاش، ج اول، نوار اول، 1389/7/3.


