
اين اقدام همراه نب��وده و آن را در مغايرت با قانون 
مي دانسته اند. او حاشيه هاي جلسه آن روز مجلس 

را اينگونه روايت كرده است: 
»پس از كناره گيري رضاشاه در تاريخ 25 شهريور 
سال 1320، فروغي فرداي همان روز وليعهد جوان 
را به مجلس آورد و او سوگن��د وفاداري را به قانون 
اساسي ياد ك��رد و بدون حادث��ه اي قابل مالحظه 
وليعهد به سلطنت رسيد. البته در جلسه خصوصي 
كه صبح آن روز به تقاضاي مرحوم فروغي تشكيل 
شده ب��ود بگوومگويي رخ داد، زي��را در آن جلسه 
فروغي خب��ر استعف��اي رضاش��اه را از سلطنت و 
عزيمتش به س��وي جنوب به ع��رض نمايندگان 
رسانيد و خواستار تش��كيل جلسه رسمي و علني 
براي انجام تش��ريفات و انتقال سلطنت و سوگند 
محمدرضاش��اه ش��د. در اين جلس��ه مالحظاتي 
نامساعد ب��ه ميان آم��د و چند نف��ر از نمايندگان 
يعني مرحوم تق��ي زاده، حسين عال و بيش از همه 
دكتر محمد مصدق به عنوان اينكه با قانون عادي 
نمي توان يكي از اص��ول قانون اساس��ي را ناديده 
گرفت يا از كار انداخت، با اين اقدام مخالفت كردند 
و آن را بي اعتنايي به قانون اساسي خواندند. در اين 
ميان سهيلي وزير كشور موقع شناسي به كار بست 
و اخطار داد سپاهيان شوروي تا كرج آمده اند و اگر 
فوراً تكلي��ف مملكت تعيين نش��ود و شاه بر اريكه 
سلطنت تكيه نكند خطرهايي كيان كشور را تهديد 
مي كند. با اين تدبير بي درنگ تمام جنجال ها فرو 
نش��ست و مجلس موافقت كرد و عصر همان روز 
جلسه علني تش��كيل شد و شاه مراسم سوگند را 

به جاي آورد.«
  فرزن�دي ك�ه زي�ر س�ايه س�نگين پدر 

مجال تفكر نيافته بود
شايد كمتر كسي بسان دشت��ي توانسته باشد كه 
شخصيت محمدرضا پهلوي را در آغاز سلطنت به 
روايت و تبيين بنشيند. از منظر او، شاه جوان از آن 
روي كه عمري در ساي��ه تحكمات پدر زيسته و به 
ظاهر سازي پرداخته بود، نه تجربه اي در كشورداري 
داشت و نه راه تفك��ر صحيح را مي دانست. اينگونه 
خصال شاه از يكس��و و بحران هاي��ي كه محصول 
20سال سرك��وب رضاخان بودن��د از سوي ديگر، 
موجب شد وي در برابر امواج نوظهور اجتماعي به 
صورت يك موجود منفع��ل و بي اراده درآيد و اين 

حالت تا دوران 28 مرداد تداوم يابد: 
»اين جوان 21 سال��ه كه بر تخ��ت اردشير بابكان 

نش��ست، از هر گون��ه تجربه كش��ورداري دور بود، 
زيرا چنانكه گفتيم پدر چن��ان سايه سنگين خود 
را بر مقامات كشوري گسترده بود كه مجال تفكر و 
تجربه براي فرزند ارشد خويش باقي نگذاشته بود. 
تنها چيزي كه از مقام و سلطه پدر به او رسيد تكريم، 
تعظيم و اظهار اطاعت و انقياد دولتمردان كشوري و 
لشكري بود. بنابراين نمي توان از چنين شاه جواني 
انتظار تدبير و كشورمداري داشت، هر چند از سال 
1304 به مقام واليتعهدي رسيده بود، مخصوصاً كه 
شخصيت سنگين و خردكنن��ده رضاشاه به كسي 
اجازه نمي داد از خود رأيي صادر كند يا از خود ميل و 
اراده اي داشته باشد. افراد خانواده رضاخان بايد همه 
سر ظهر در سالن غذاخوري حاضر باشند و اگر يك 
نفر از آنها دقيقه اي تأخير داشت، ديگر جرئت حضور 
نداشت. باالتر اينكه براي دخت��ران خويش شوهر 
انتخاب مي كرد، از اين رو پ��س از دور شدن از مقام 
سلطنت هر يك از آنها از شوهر خود طالق گرفتند و 

شوهري مطابق ميل خود انتخاب كردند. 
در اين ميان وليعهد نيز از اين قاعده مستثني نبود 
و تنها امتي��ازش اين بود كه دنبال پ��در راه بيفتد 
و سران كش��وري و لش��كري نسبت ب��ه وي اداي 
تعظيم و احت��رام كنند، اما در اداره كش��ور تعليم 
و راهنمايي دريافت نمي ك��رد و حتي اشخاص را 
چنانكه بايد و شايد نمي شناخت و چه بسا خود شاه 
نيز هيچ امر مهمي را ب��ا او در ميان نمي گذاشت و 
به عبارت ديگ��ر او در سراسر دوران وليعهدي يك 
وجود ظلّي و تبعي داش��ت. بنابراين پس از اينكه 
ناگهاني و غيرمنتظره بر اثر حوادث غيرمترقبه به 
سلطنت رسيد در معرض حم��الت گوناگوني قرار 
گرفت. موج مخالفت از هر سوي برخاست، احزاب 
خلق الساعه كه هر ك��دام گروهي و دسته اي بيش 
نبودند پديد آمدند، در زندان سياسي گشوده شد، 
حزب توده پديدار شد، دسته هاي سياسي به جان 
هم افتادند، در جراي��د در مجلس شوراي ملي، در 
روش و رفتار رجال سياسي، در عربده سياست بافان 
و... آثار اين مخالفت ها ديده مي شد. شاه مجبور بود 
به نوعي با آنها روبه رو ش��ود، مثاًل مخالفي را بر ضد 
مخالفت ديگر برانگي��زد، مخالفي را با استمالت به 
سوي خود بكشاند، از قواي محدودي كه در اختيار 
داشت استفاده كند و در خفا و با رياكاري به مبارزه 
بپردازد. در اين ميان شاه جوان جز مرحوم فروغي و 
تني چند از اعضاي دولت او ياران صميمي ديگري 
را پيرامون خود نمي يافت. فروغ��ي با همه تعقل، 

تعادل و حسن نيت مانند قوام السلطنه متحرك و 
فعال نبود و در اين گي��ر و دار جز با اتخاذ تدابيري 
كه مسكن دردها و خشم ها بود نمي توانست كاري 
كند، به ويژه كه لش��كريان بيگانه شمال، جنوب، 
غرب و شرق كشور را اشغال كرده بودند و شاه جوان 
نمي توانست در برابر همه اي��ن مسائل و معضالت 
چ��اره اي بينديش��د و ناچار شيوه مماش��ات را در 

پيش گرفت.«
  آغاز دسيسه كاري 

ازمنظر دشت��ي، فاصله مي��ان 25 شهريور1320 
تا 28 مرداد 1332، فرصتي بود ك��ه شاه راه هاي 
تبديل شدن به يك ديكتاتور تمام عيار را بياموزد 
و تمامي خص��ال منفي ي��ك عنص��ر خودخواه و 
فرصت طلب را در وجود خويش جمع كند. او شاه را 
»تشنه اطاعت، تشنه قدرت نمايي و تشنه سلطنت 
مطلق«توصيف مي كند و بر اين باور است كه همين 
مجموعه خصال، نهايت��اً سرنوشتي شبيه به پدر را 

براي وي رقم زد:
»پدر از خ��ود دو ارثيه براي پسر باق��ي گذاشت و 
از كش��ور بيرون رفت؛ يكي م��ال و امالك بي حد و 
حصر و ديگ��ري نارضايتي ه��ا و كينه هايي كه در 
مدت 20 سال متراكم ش��ده بودند. به همين دليل 
پسر يكمرتبه و ناگهاني از اوج ق��درت 20 ساله به 
حضيض انتريك هاي خرد و درشت فرو افتاد و شايد 
همين امر او را به جاي تدبر، تأمل و اتخاذ تصميمات 
بجا و مؤثر به ورطه اغراض و دسيسه كاري انداخت. 
كساني كه م��ورد اعتماد بودن��د، از دسيسه كاري 
و سياست باف��ي دور ماندن��د و كساني ك��ه حقد و 
كينه فراواني از دوران پ��درش در سينه داشتند از 
هيچ گونه انتريك و سياست بافي رويگردان نبودند. 
پس طبعاً همين روحيه مجامل��ه و دسيسه كاري 
در فكر شاه جوان ريشه دواند و در مدت 12 سالي 
كه از آغاز سلطنت وي تا سقوط دكتر مصدق دوام 
داشت، كار شاه پيوسته چنين بود: تش��نه اطاعت، 
تش��نه قدرت نمايي و تش��نه سلطنت مطلق. اين 
تشنگي مفرط پيوسته او را رنج مي داد. شايد همين 
نكته كه بايد راجع به آن بحث ها كرد و شواهد آورد 
مصدر پيدايش عقده اي ش��د كه در زمان حكومت 
مصدق رشد كرد و پس از سقوط او به دنبال كودتاي 
28 مرداد س��ال 1332، اين عقده ب��ه شكل هاي 
گوناگون و به طرزي محسوس و مش��هود ظهور و 
بروز داشت و سرانجام شاه را به كارهايي كشانيد كه 

هر انديشمندي را انديشناك كرد.«

علی دشتی : پدر از خود دو ارثيه براي 
پس�ر باقي گذاشت و از كش�ور بيرون 
رفت؛ يكي مال و امالك بي حد و حصر 
و ديگري نارضايتي ها و كينه هايي كه 
در مدت 20 س�ال متراكم شده بودند. 
به همين دليل پسر يكمرتبه و ناگهاني 
از اوج ق�درت 20 س�اله ب�ه حضي�ض 
انتريك هاي خرد و درش�ت فرو افتاد 
و ش�ايد همين امر او را به ج�اي تدبر، 
تأمل و اتخاذ تصميم�ات بجا و مؤثر به 
ورطه اغراض و دسيسه كاري انداخت
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»انتقال قدرت از پدر به پسر و ناگفته ها و حاشيه هاي آن« در آئينه خاطرات علي دشتي
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 قزاق 
ميراثي از كينه و امالك بي حد و حصر 

  نيما احمدپور
تاريخچه حاكميت 20 ساله رضاخاني و از آن مهم تر 
اخراج خفت ب�ار وي از ايران از فراي�ض مطالعاتي 
همگان به ويژه نس�ل جوان اس�ت. چه اينكه اوالً 
فصلي مهم از تاري�خ معاصر را به خ�ود اختصاص 
داده  و ثانياً جوالنگاه دروغ و تحريف دشمنان ملت 
در رسانه هاي خارجي و فضاي مجازي است. در اين 
ميان روايت آناني در خور خوانش و توجه است كه 
خود در دوران پهلوي اول و دوم درمصدر مشاغل 
مهم سياسي بوده  و بس�ياري از پشت صحنه هاي 
وقاي�ع سياس�ي را با دي�دگان خويش مش�اهده 
كرده اند. در اي�ن ميان علي دش�تي را مي توان در 
زمره اين چهره ها دانست كه پس از پيروزي انقالب 
اسالمي، به نگارش يادداشت هايي در اين باره دست 
زد كه مجموع�ه آن تحت عنوان »عوامل س�قوط 
محمدرضا پهلوي« نشر يافت. آنچه در اين مجال 
مورد خوانشي تحليلي قرار گرفته، فصل مربوط به 
انتقال قدرت از رضاخان به محمدرضا پهلوي است. 
اميد آنكه تاريخ پژوه�ان را مفي�د و مقبول افتد. 

  
  شهريور20 پايان قزاق

علي دشتي در يادداشت هاي خود درباره اشغال ايران 
و خلع رضاخان از حكومت، اين فرآيند را اجتناب پذير 
مي داند، هرچند اي��ن مقوله در خور چ��ون و چراي 
فراوان اس��ت. او در مقام بسط و تبيي��ن اين ديدگاه 
خود، به نكاتي اشاره و استشهاد مي كند كه مي تواند 
به عنوان شيوه حكومتداري پهل��وي اول مورد توجه 

قرار گيرد:
»رضاشاه در نتيجه خبط ها و اشتباهات خود- كه اينجا 
مجالي براي برشمردن يكايك آنها نيست و در كتاب 
يادداشت هاي سياسي دوران رضاش��اه به شمه اي از 
آنها اشاره شده اس��ت - روز 25 شهريور سال 1320 
به نفع وليعه��د جوان و فرزند ارشد خ��ود از سلطنت 
استعفا كرد و راه��ي اصفهان شد ت��ا از آنجا رهسپار 
جنوب شود و ب��ه تبعيدگاهش عزيم��ت كند. اينجا 
بدين نكته اساس��ي اشاره كنيم كه غ��رور فوق العاده 
رضاشاه در سن��وات آخر سلطن��ت، وي را از هر گونه 
روشن بيني و تشخيص واقعيات سياسي و اجتماعي 
بركنار ساخته بود و خودكامگي او موجب شد رجالي 
صديق و خردمند چون مرحوم فروغي را نتواند برتابد و 
به همين علت اطراف شاه از مردمان فهيم و دورانديش 
خالي شد. مي دانيم پس از وقوع قضاياي خراسان در 
سال 1314 و كش��ته شدن مرحوم اس��دي رضاشاه 
مرحوم فروغي را كه با اسدي نسبت سببي داشت كنار 
گذاشت و نخست وزيران پس از او صفات الزم را براي 
تعهد اين مسئوليت ب��زرگ نداشتند و نمي توانستند 
رأي و نظر صائب خود را در باب سياست هاي داخلي 
و خارجي شاه - هر چن��د مغاير با نظر او ب��ود - ابراز 
كنند و جز مجيزگوي��ي و مداهنه كاري از آنها ساخته 
نبود. در اين تاريخ، شهريور س��ال 1320 اگر به جاي 
منصورالملك ف��رد روشن بيني همچ��ون فروغي بر 
كرسي نخست وزيري تكيه داشت شايد اين پيش��امد 
شوم روي نمي داد كه برخالف تم��ام مبادي انساني 
و سياسي و حت��ي اعالم بي طرفي ايران كش��ور ما به 
اشغال ق��واي متفقين در آيد و ب��ه آساني ممكن بود 
از وقوع حادثه جلوگيري ش��ود. در همين تاريخ وزير 
مختار ما در لندن مردي بدبخت و مسكين بود كه جز 
خوردن و خوابيدن كاري از او برنمي آمد و كوچك ترين 
اطالعي از جريان هاي سياسي نداشت. اگر وزير خارجه 
و سفراي ما در لندن و مسك��و صديق و مستقل الفكر 
و واقف و شاعر ب��ه مسئوليت خود بودن��د كه بي پروا 
عقايد و نظريات خود را به ش��اه گوشزد كنند و او را از 
اِعمال روشن تند و حاد ب��از دارند، اين فاجعه به وقوع 

نمي پيوست.«
   رويكرد قزاق به منتقدان  و مخالفان 

نويسن��ده اين يادداشت ه��ا در نش��ان دادن رويكرد 
رضاخ��ان به منتق��دان و مخالفان، م��واردي را مثال 
مي زند كه بس خواندني و مدخلي برشناخت شخصيت 
و بينش اجتماعي اوست. او نقل مي كند كه رضاخان در 
ساليان پاياني حيات خويش، حتي به وليعهد خويش 

نيز مظنون و وي را انگليسي خوانده بود:
»رضاشاه از ايراد مالحظات مخالف خوشش نمي آمد 
و عكس العمل هاي تندي از خ��ود بروز مي داد. او تاب 
تحمل افراد پاك و يكدن��ده اي نظير مرحوم مدرس و 
مرحوم ميرزاده عشقي را نداشت و به خصوص در پنج 
سال آخر سلطنت به نظريات اطرافيان خويش بدبين و 
بي اعتنا شده بود، ليكن اگر گوينده را صديق، بي غرض 
و تا حدودي ماليم مي دانست، به نظر او مي انديشيد. 
چنانك��ه وقت��ي در وزارت جنگ  لغت س��ازي را آغاز 
مي كردند و كلمات ناج��ور و ناهماهنگ مي ساختند، 
مرحوم فروغي صراحتاً از اين بي قاعدگي در لغت سازي 
و سر خود به جعل لغت پرداختن شكايت نزد وي برد و 
خطر اين كار را يادآور شد و او طبق نظر مرحوم فروغي 
دستور داد هر چه زودتر فرهنگستان تأسيس و جلوي 
اين بي بند و ب��اري گرفته شود. به خوب��ي به ياد دارم 
روزي مقاله اي راجع به تيمورتاش و رفتن او به وزارت 
دارايي در شف��ق سرخ درج شده بود. ش��اه اين مقاله 
را خواند و شكوه الملك رئي��س دفتر مخصوص خود 
را نزدم فرستاد كه اين پيغام را اب��الغ كند: به دشتي 
بگو آيا تصور مي كني غير از من كسي هست يا كاري 
مي كند؟!از خوان��دن يادداشت هاي چرچيل به خوبي 
احتمال اين سوءظ��ن در رضاشاه دي��ده مي شود. او 
به قدري بدبين شده بود كه ب��ه شوكت الملك علم و 
حتي وليعهد جوان و بي تجربه اش كه مي خواستند نظر 
او را به سوي متفقين معطوف كنند و اين حالت عدم 
اطمينان آنها را از جانب ايران كه بيشتر به سوي آلمان 
گرايش نشان مي داد از ميان بردارند، شديداً حمله كرد 

و آنها را حامي انگليسي ها خواند.« 
  حاشيه هاي جلسه سوگند محمدرضا پهلوي 

در مجلس
دشتي در بي��ان خاطرات خوي��ش از انتقال قدرت به 
فرزند رضاخان، اذعان دارد ك��ه چهره هايي شاخص 
در مجلس وق��ت از جمل��ه دكتر محمد مص��دق، با 
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نظر و گذري بر يادمان نوانتشار آيت اهلل العظمي سيدابوالقاسم خويي

اوصاف »شمع هميشه فروزان« 

  ؟؟؟؟

  شاهد توحيدي 
تاري��خ زندگ��ي 
رهب��ران دينی 
و مذهب��ی و به 
عب��ارت ديگ��ر 
فقه��ا و مراج��ع 
تقلي��د  معظ��م 
شيعه، مشحون 
از افتخ��ارات و 
ويژگی هايی است 
كه نش��انگر روشن بينی و شخصيت سازنده 
آنان در جهت تحقق آرمان های حيات بخش 
اس��ت. سعادت آفرين اسلم و رفاه بش��ريت و 
س��وق دادن انسان ها به س��وی خودسازی، 
خودجوشی،آزادگی و درخشيدن و رسيدن 
به مقام واالی انسان ب��ه معنای واسع كلمه و 
برخاستن و بر محور حق و عدالت چرخيدن و 
از غير حق نترسيدن و درهم كوبيدن اساس 
ظلم و ستم  و زدودن هرگونه مظاهر و اشكال 
بيدادگ��ری، بی دينی،استعم��ار، استبداد و 
خودكامگی در جامعه بش��ريت است. اينان 
بودند كه با اعتقاد ب��ه اين رسالت، از ديرباز با 
اينكه تحت فشار شديد سلطه های شيطانی 
و قدرت های طاغوتی بودند، ولی با همه توان 
و نيروی عظيم ايمان و اخالص خود، طومار 
حيات ستمگران ، ظالمان و طاغوت های زمان 
را درهم پيچيده و ب��ا شكست و نابودی آنان، 

صفحات افتخارآميزی در تاريخ گشودند.
چهره ه��ای تابناك هر ي��ك از آنان همچون 
ستاره ای در آسمان پرشكوه اسالم می درخشد 
و مورد احترام و تكريم است و زندگی پرتحرك 
و سازنده آنان بايد راهگشای جامعه  ما به ويژه 
حوزه های علمی شيعه كه منش��أ هر خير و 
بركتی هستن��د و حصون منيع��ه و دژهای 
مستحك��م اس��الم می باشند ك��ه می توانند 
امت اسالم به خص��وص جامعه شيع��ه را از 
گزند آفات و بليات حف��ظ نمايند و در نهايت 
سرمايه ه��ای عظيم اين سرزمي��ن اسالمی 
هستند و از اين رو اس��ت كه ضرورت ايجاب 

می كند ام��ت اسالمی همواره ب��ا چهره های 
پرفروغ اين مش��عل داران راستين اسالم كه 
همانا مراجع معظم تقلي��د و فقهای بزرگ و 
شخصيت های علمی هستن��د، آشنا شوند و 
زندگی آنها را الگوی خويش قرار دهند و بنابر 
همين ضرورت است ك��ه اكنون می خواهيم 
در اين مجموعه به طور فشرده، شما را با يكی 
از شخصيت هايی كه در طول دوره 95 ساله 
عمر ب��ارور و پربركتش، ب��ه موجب رسالتی 
كه از مكتب قرآن و پيشوايان معصوم)ع( به 
عهده داشته است، آشنا سازيم؛شخصيتی كه 
همواره در جهت رشد و نمو حوزه های علميه و 
تربيت علما ، مجتهدان و فقها و ارشاد و هدايت 
امت اسالمی، سخت كوشيده و لحظه ای آرام 
ننش��سته و شبی آسوده نيارميده و در شهر 
نجف اش��رف در جوار آست��ان مقدس علوی 
از دريای بيكران فيوض��ات عاليه باب مدينه 
علم رسول)ص(، فقه آل محمد را فرا گرفته و 
به ديگران آموخته و صدها مجتهد،  فاضل و 
شخصيت برجسته به جوامع اسالمی تحويل 
داده است و نيز در زمينه مبارزه با بيدادگران و 

طاغيان و عامالن فساد و بی عدالتی، راه و رسم 
جنبش و مبارزه و پيكار با ظلم و ستمگری را 
كه در اعماق وجودش نق��ش بسته، بيش از 
پيش به دست آورده است و سرانجام در جوار 
آستان مقدس رضوی)ع( بار سنگين زعامت 
اسالم��ی را گسترده تر از گذشت��ه بر دوش 
كش��يده و نقش ارزنده خوي��ش را در جهت 
اعتالی اسالم و پيشرفت حوزه ها و جهش ها 
و جنبش های اسالمی و انقالب اسالمی ايران 
ايفا كرده است و هميش��ه در طريق بيداری 
انسان های خفته ای كه جغ��د شوم استعمار 
و استبداد بر ويرانه هايش��ان آوای شوربختی 

سرداده، كوشيده و خروشيده است.
در اثري ك��ه درباره آن سخ��ن مي رود، سخن 
درباره يك��ی از بارزترين چهره ه��ای آشنای 
جامعه روحاني��ت و فقهای خان��دان عصمت 
و طه��ارت)ع( و مجاهدان راستي��ن راه خدا و 
حق و عدالت و يكی از سرشناس ترين مراجع 
تقليد شيعه،عصاره زه��د، ورع ، تقوا و خالصه 
علم،فضيلت و جهاد، مرحوم آيت اهلل العظمی 
حاج سيدعب��داهلل شيرازی)قدس سره( است 
كه نمونه ای بارز از آموزش ديدگان دانش��گاه 
عالی قرآن و مكتب مقدس فقه جعفری است. 
او كه در خاندانی اصيل در علم، فضيلت،تقوا، 
ورع،جه��اد و مبارزه، از پ��دری فقيه و مجاهد 
و مادری نمون��ه در پاكدامنی،عفت،عصمت و 
قداست چشم به جهان گشوده است، آنچنان 
پرورش و رشد يافته كه با گذشت مدت زمانی 
كوتاه نه تنها به عنوان فقيهی جامع الشرايط و 
عالمی مجاهد و مبارز در شيراز و نجف اشرف 
قد علم نمود، بلك��ه در ابعاد و جوانب مختلف، 
نمونه ای بارز و منش��أ آثاری ف��راوان و موجب 
تحوالتی عظيم شد تا آنجا كه در بعد فقاهت، 
شخصيتی علم��ی و مرجعی ب��زرگ، در بُعد 
تربيت و پرورش شاگرد، استاد و معلمی نيكو 
و زبردس��ت و در بعد جهاد، مب��ارزه و ستيز با 
ظالم��ان، طاغيان و دشمنان خ��دا، تجسمی 
برای آيه شريفه) اَِشّداُء َعلَی الُكّفارِ( بود و در بعد 

خدمات اجتماعی، پدری مهربان برای امت.

البته قبل از هر چيز بايد ب��ه اين نكته اشاره 
كرد كه مقصود نه آن است كه صرفاً بخواهيم 
عالقه مندان را در جريان زندگی و رويدادهای 
تلخ و شيرين و انقالبات فكری مرجعی عاليقدر 
و پيشوايی روحانی گذاشته باشيم، بلكه انگيزه 
ما بيشتر آشنايی با مجتهدی جامع الشرايط، 
فقيهی عادل، پارسايی كهنس��ال، نمونه ای 
ب��ارز از تق��وا و ورع، مجسم��ه ای از زهد به 
معنای واقع��ی و حقيق��ی آن، مثالی از ترك 
دنيا و خدمت به جامع��ه اسالمی و قهرمانی 
به استواری كوه در صحنه های مبارزه و پيكار 
با ظلم و ستم اس��ت همچنانكه منبر درس و 
بحث وی در حوزه ه��ای علميه نجف اشرف، 
مشهد مقدس و ارشاد و حركت های همه جانبه 
و انقالبات فكری اش، در اين مسير غرورآفرين 

و الهام بخش است.
باشد ت��ا حوزه های علمي��ه، مجامع علمی و 
روحانی، رهروان علم و دانش و جوانان دلير و 
به پاخاسته ما با مروری بر اين كتاب، در جهت 
تحصيل و فراگيری علوم اسالمی و به دست 
آوردن مدارج عاليه كمال و مراحل رفيعه تقوا 
و خودسازی و مبارزه و پايداری در راه هدف 
مقدس اسالمی، خوشه های پرباری برچينند 
و هر گاه كه موج سركش مشكالت و مصائب 
بر صورت آنه��ا تازيانه بكوب��د و عنان صبر و 
بردباری را از ك��ف آنان بربايد و ب��ه ويژه در 
مسير مبارزه با ظالمان و ستمگران، آنان را با 
دشواری و سست گامی مواجه سازد، با نگاهی 
الهام گيرنده به چهره ربانی و ملكوتی پر نشاط 
اين قبيل كهن آزادمردان ك��ه بسان كوهی 
استوار و محكم در نش��يب و فرازها و جنگ 
و گريزهای مداوم تاريخ، همواره استقامت و 
پايمردی از خود نشان داده اند، روحی تازه و 
روانی آرام و اراده ای آهنين و عزمی راسخ تر 
بيابند و مصممانه و دليرانه برای دستيابی به 
پيروزی نهاي��ی و تحقق كامل حكومت عدل 
اسالمی گ��ام بردارند آنچنان كه پيش��وايان 
ما عمل نمودند و م��ا را نيز بدان حركت های 

سازنده رهنمون شدند.

در حاشيه بازنشر يادنامه تاريخي آيت اهلل العظمي سيدعبداهلل شيرازي

درباره »چهره اي پرفروغ«

  آيت اهلل العظمی سيد عبداهلل شيرازی در عيادت از مجروحان انقالب در مشهد

آي�ت اهلل العظم�ی س�يد عبداهلل 
ش�يرازی نه تنها به عنوان فقيهی 
جامع الش�رايط و عالمی مجاهد و 
مبارز در ش�يراز و نجف اشرف قد 
علم نمود، بلك�ه در ابعاد و جوانب 
مختلف، نمونه ای بارز و منشأ آثاری 
فراوان و موج�ب تحوالتی عظيم 
ش�د تا آنجا ك�ه در بع�د فقاهت، 
شخصيتی علمی و مرجعی بزرگ، 
در بُع�د تربيت و پرورش ش�اگرد، 
استاد و معلمی نيكو و زبردست بود


