
   انوشه ميرمرعشي 
بي ش�ك يكي از دس�تاوردهاي نظ�ام جمهوري 
اسالمي در بخش انديشه و فرهنگ ديني، گسترش 
معارف اهل بيت)ع( در ميان خواص و عوام جامعه 
بوده است. گرچه پيش از پيروزي انقالب اسالمي 
و براس�اس ميراث ش�يعي، مردم ايران به شدت 
محب خاندان پ�اك رس�ول اهلل)ص( بوده اند، اما 
بعد از انقالب تروي�ج معارف و انديش�ه حضرات 
معصومين)ع( به عنوان كاري كه در دوره پهلوي 
با مانع جدي مواجه بوده اس�ت، به صورت كّمي و 
كيفي سرعت گرفت. يكي از اقدامات قابل تقدير 
در نظام جمهوري اسالمي كه به همت آستان قدس 
رضوي و علما و پژوهش�گران حوزه دين، با هدف 
گسترش معارف اهل بيت و شناخت و شناساندن 
حضرات ائمه معصومي�ن)ع(  طي چند دهه انجام 
گرفته، برگزاري كنگره جهان�ي حضرت رضا)ع( 
بوده است اما اينكه اين كنگره در چه تاريخي و با 
چه هدفي شروع به كار كرد؟ چطور ادامه پيدا كرد 
و چه دستاوردهايي داشته اس�ت را در مقال زير 
مورد بررسي قرار داده ايم. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

    
   كنگره اي براي شناخت پيشوايان دين

بعد از پيروزي انقالب اسالمي، روند شكل گيري نظام 
جمهوري اسللالمي و نهادهاي انقالبي تا بدان سان با 
حوادث و وقايع تلخ و شلليرين گوناگللون همراه بود 
كه فرصت كمتري براي فعاليت هاي بزرگ فرهنگي 
وجود داشت. به ويژه بعد از حمله ارتش بعث صدام به 
خاك ايران و همزمان با اقدامات مخربانه ضدانقالب و 
جريان منافقين و بني صدر، عماًل تمام قوت و قدرت 
نيروهللاي انقالبي، براي حفظ انقللالب و نظام صرف 
مي شد اما بعد از مقابله نظام با منافقين و فرار سران 
آنها از كشللور و ايجاد آرامش نسبي سياسي در ايران 
و مهم تر از آن منسجم شللدن روند دفاع از كشور در 
برابر ارتش صدام و سپس آزادسازي خرمشهر، شرايط 
براي پيشبرد اهداف فرهنگ ديني، در سطح وسيع 

فراهم شد. 
بر همين اسللاس در بهمن 1362. ش بود كه شوراي 
علمي آستان قدس رضوي، تصميم گرفت تا كنگره اي 
با هدف ايجاد حركتي علمللي، فرهنگي و تحقيقاتي 
براي شللناختن و شناسللاندن ائمه معصومين)ع( به 
ويژه امللام رضا)ع( در سللال 63 برگزار كنللد. به اين 
ترتيب با همت آسللتان قدس رضوي و تالش فراوان 
بسياري از علما و پژوهشگران و بعد از فراخوان براي 
ارسللال و دريافت مقاالت و پژوهش هاي انجام شده 
در اين زمينه، مقدمات برگزاري ايللن كنگره فراهم 

شد. نخستين كنگره در تاريخ 18 مرداد 1363. ش 
كه مصادف با ميالد حضرت ثامن الحجج)ع( بود، در 
مشهد مقدس به رياسللت آيت اهلل احمد جنتي آغاز 
شللد و تا پنج روز بعد ]22 مرداد[ ادامه پيدا كرد. در 
اين كنگره حجج اسالم سيدجواد مصطفوي، دبيري 
و سلليد جالل فياضي، معاونت اجرايللي كنگره را بر 
عهده داشتند. همچنين در اين كنگره آيت اهلل عباس 
واعظ طبسللي به عنوان توليت حللرم قدس رضوي، 
آيت اهلل عبداهلل جوادي آملي، آيت اهلل اكبر هاشللمي 
رفسللنجاني، آيت اهلل محمللد امامي كاشللاني و... به 
ايراد سخنراني درباره شخصيت و مقام امام رضا)ع( 
پرداختند و اساتيد و علماي بزرگي چون سيدجعفر 
مرتضللي عاملي، ناصر مكارم شلليرازي، سلليدجواد 
شهرسللتاني، محمدمهدي نجف و... با ارائه مقاله در 
اين كنگره شركت كردند. در اين دوره، از محققان و 
نويسندگان ايراني و خارجي )تقريباً 80 نفر( دعوت 
شده بودند كه حدود دو سوم اين افراد نتوانستند در 
اين همايش شركت كنند. شايد بتوان گفت عواملي 
چون جنگ تحميلي و تهديدات صدام، همزماني اين 
كنگره با اعزام زائران به حج و سللنگ اندازي رؤساي 
برخي كشللورهاي اسللالمي، مانع از آمدن محققان 

خارجي به ايران براي شركت در اين كنگره شد. 
جالب اسللت كه بيشللتر سللخنرانان در اين كنگره، 
بر جبران كم كاري هللا در زمينه شللناخت ائمه و به 
ويژه امام رضللا)ع( تأكيد داشللته اند. بلله طور مثال 
آيت اهلل خامنلله اي - كه در آن زمللان رئيس جمهور 
بودند- در پيللام به كنگللره  علمللي بين المللي امام 

علي بن موسي الرضا)ع( فرموده بودند: 
»بسم اهللهّ الرحمن الرحيم 

تشللكيل كنگره علمي زندگللي امام هشللتم در جوار 
تربت پاك آن بزرگوار و همزمان با سللالروز والدت آن 
حضرت، گام تازه اي در جهت روشنگري چهره تابناك 
ائمه معصومين )ع( و آشنايي با زندگينامه پر حماسه 
و پر رنج آن پيشوايان عظيم الشللأن است. بايد اعتراف 
كنيم كه زندگي ائمه )ع( به درسللتي شناخته نشده و 
ارج و منزلت جهاد مرارت بار آنان حتي بر شيعيانشان 
پوشلليده مانده اسللت. به رغم هزاران كتاب كوچك و 
بزرگ و قديم و جديد درباره زندگي ائمه، امروز همچنان 
غباري از ابهام و اجمللال، بخش عظيمي از زندگي اين 
بزرگواران را فراگرفته و حيات سياسي برجسته ترين 
چهره هاي خاندان نبوت كه دو قرن و نيم از حساس ترين 
دوران هاي تاريخ اسالم را در برمي گيرد، با غرض ورزي 
يا بي اعتنايي يللا كج فهمي بسللياري از پژوهندگان و 
نويسندگان روبه رو شده اسللت، اين است كه ما از يك 
تاريخچه  مدون و مضبوط، دربللاره زندگي پرحادثه و 

پرماجراي آن پيشوايان تهيدستيم... .« 

   تأسيس دانشگاه جامع رضوي)ع(
همزمان با برگزاري كنگره، دانشللگاه »علوم اسالمي 
رضوي« كنار حرم امام رضا)ع( در دو مدرسه علميه 
»ميرزا جعفللر« و »خيرات خان« بللا حفظ معماري 
سنتي و اسالمي آن تأسيس شد. البته اجازه ساخت 
اين دانشگاه، تحت نظر توليت آستان قدس رضوي، 
در سللال 58 از امام خميني)ره( گرفته شده بود، اما 
به دليل كمبود اعتبارات و مشكالتي كه كشور نوپاي 
اسالمي با آن مواجه بود، ساخت آن چند سالي طول 
كشيد. اين مجموعه با رويكرد دانشگاهي - حوزوي 
و با هدف تربيت فقيه، محقق و مدرس در رشته هاي 
مختلف علوم اسالمي، به منظور تأمين نياز حوزه هاي 
علميه و دانشگاه ها در درجه اول، تربيت مبلغ اسالمي 
به منظور نشر و ترويج فرهنگ اسالمي و معارف اهل 
بيت )ع( در درجلله دوم و در نهايت بللا هدف تربيت 
قاضي و حقوقدان متعهد و متخصص براي كشللور و 
تربيت نيروي انساني كارآمد تأسلليس شد. آيت اهلل 
خامنه اي در همان متن پيام به كنگره، ضمن اشاره به 
افتتاح اين دانشگاه فرموده بودند: »دانشگاه اسالمي 
رضوي كه امروز به ميمنت سللالگرد والدت اين امام 
بزرگوار و در پرتللوی فيوضات معنللوي مرقد پاك و 
تابناك آن حضرت گشللايش مي يابد، خوب اسللت 
بخشي از تالش و فعاليت خود را به روشنگري تاريخ 
درس آموز زندگينامه 250 سللاله ائمه اهل بيت )ع( 
اختصاص دهد و طي كاري جمعي و همه جانبه، تاريخ 
سياسي زندگي ائمه را با توجه به عنصر مبارزه - كه 
محور اصلي اين تاريخ است- براي نسل هاي امروز و 

فرداي جهان اسالم ترسيم كند... .« 
   حادثه شگفت انگيز كنگره دوم 

دوميللن دوره كنگللره جهاني امام رضا)ع( در سللال 
1365. ش و بلله دبيري حجت االسللالم اسللماعيل 
فردوسي پور برگزار شد. البته در جريان انجام مقدمات 
برگزاري اين كنگره، اتفاقي شگفت انگيز رخ داد كه 
منجر بلله چاپ كتاب »گزارشللي از سللابقه تاريخي 
و اوضاع كنوني حوزه علميه مشللهد« بلله قلم مقام 
معظم رهبري شد. اما ماجراي جالب چاپ اين كتاب 
بنا بر آنچه آيللت اهلل خامنه اي در مقدملله آن كتاب 
نوشللته اند، به اين قرار اسللت كه در سال 1346. ش 
يكي از دانشجويان مؤسسلله علوم اجتماعي )وابسته 
به دانشللگاه تهران( براي بخش تحقيقات ديني اين 
مؤسسلله، از آيت اهلل خامنه اي به اصللرار مي خواهد 
كه رسللاله اي را درباره حوزه هاي علميه مشهد تهيه 
كنند. ايشللان هم كار تحقيق و پژوهش را شللروع  و 
جزوه مناسللبي تهيلله مي كنند و براي آن مؤسسلله 
مي فرسللتند. البته بعد از آن قرار مي شود تحقيقات 
ديگللري در همين زمينلله انجام بدهنللد و براي آن 

تاريخچه برگزاري كنگره ادواري امام رضا)ع( به مناسبت سالروز برگزاري اولين دوره آن
مؤسسه بفرستند. پس از مدتي آيت اهلل خامنه اي 
توسط شهيد آيت اهلل مطهري، از وابستگي مسئول 
بخش ديني آن مؤسسه به دربار پهلوي و انحرافات 
عقيدتي او مطلع مي شوند. اطالع از اين موضوع 
باعث مي شود رهبر انقالب، ادامه پژوهش براي 
مؤسسلله را متوقف كنند و در عين حال از اينكه 
اين رساله پژوهشي به دسللت يك فرد منحرف 
و وابسللته به دربار افتاده بوده، ناراحت باشللند 
اما ايشللان مدتي بعد، با تماس فللردي از همان 
مؤسسه، متوجه مي شوند كه اصل پاك نويس آن 
رساله گم شللده و اينكه مسئوالن مؤسسه تقاضا 
داشته اند آن رساله دوباره بازنويسي شود كه البته 
ايشان بهانه مي آورند و با خيال راحت، از زير بار 

اين تقاضا شانه خالی مي كنند. 
سللال ها مي گذرد و بعد از برگزاري كنگره اول، 
ايشللان بللا مشللاهده پيش نويس هللاي نامنظم 
خود درباره حوزه هاي علميه شللهر مشهد، آرزو 
مي كنند كه كاش بشود زمينه اي براي چاپ اثري 
با اين موضوع، براسللاس همان دستنوشته هاي 
نامنظم توسط آستان قدس رضوي فراهم شود. 
تا اينكه در سللال 1364. ش و در دوره رياسللت 
جمهوري ايشللان، اتفللاق عجيبللي مي افتد كه 

رهبري درباره اش چنين مرقوم كرده اند:
»كسي به دفتر كار من مراجعه و ادعا كرده بود كه 
كتابي از من و به خط مرا در اختيار دارد و به كسي 
جز خود من تسليم نخواهد كرد! نه من و نه آنها كه 
از او شنيده بودند، جدي نگرفتيم و موضوع حمل 
بر اين شد كه بهانه اي براي ديدار بدون وقت قبلي 
است. اما او اصرار كرده و اوراقي چند را ارائه داده 
بود. اوراق را براي اطمينان از حقيقت حال نزد من 
آوردند. همان نوشللته بود و همان خط كه پس از 
18 سال، به من برمي گشللت... جوان فرهنگي و 
فاضلي كه ساعتي بعد با اصل نوشته نزد من آمد، 
آن را در كتابخانه مصادره شده يكي از وابستگان 
رژيم گذشللته يافته بود... اما اين نوشته اگر بايد 
مورد لطف و توجه قرار گيرد - الاقل به نظر شخص 
بنده- بدان جهت نيسللت كه بللراي آن زحمتي 
كشيده شده است، بلكه بيشتر از آن روست كه اين 
اوراق، رنجنامه خاموش قشري مظلوم و مستضعف 
اسللت]منظور طالب حوزه هاي علميه مشللهد[. 
قشللري و جامعه اي كه آن روز، با همه تنگدستي 
و قناعت، يك لحظه از چشللم انتقامجوي و بهانه 

طلب دستگاه جبار دور نبود... .« 
به اين شللكل رساله پژوهشللي گمشده، صحيح 
و سالم پيدا مي شود و سللال بعد از آن، يعني در 
تير 1365. ش توسللط كنگللره جهاني حضرت 
رضا)ع( به چاپ مي رسد. البته گفتني است اين 
كتاب در چهار بخش اصلي تنظيم شده كه شامل 
»موقعيت تاريخللي و جغرافيايي حللوزه علميه 
مشهد«، »تشللكيالت و وضع درسي حوزه هاي 
علميه مشهد«، »اساتيد و طالب« و »فعاليت هاي 

حوزه علميه و اثر رويدادهاي جديد« مي شود. 
   كنگره هاي بعدي و دستاوردهاي آن 

دو سللال بعد از كنگللره دوم، سللومين دوره اين 
كنگره، در سللال 1367. ش برگزار شد و موضوع 
اختصاصي آن هم بررسللي زندگاني امام موسللي 
بن جعفرالكاظم)ع( بود. به اين ترتيب هر دو سال 
يك بار، اين كنگره با پرداختي اختصاصي به يك 
موضوع و به ويژه زندگاني و مبارزات حضرات ائمه 
ادامه پيدا كرد. تااينكه از سال 1393. ش برگزاري 
كنگره به شكل سللاالنه برگزار شد و تنها در سال 
99، به دليل شيوع وسيع بيماري كرونا دچار توقف 
گرديد اما دوباره در سال گذشته و در سال جاري 
با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي، همزمان با 
سللالروز ميالد حضرت علي بن موسللي الرضا)ع( 
برگزار شللد. البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه 
برگزاري 19 دوره اين كنگره، دستاوردهاي علمي 
و معرفتي فراواني در زمينه زندگاني امام رضا)ع( 
و ساير ائمه و شناخت حيات سياسي، مبارزاتي و 
اجتماعي آنها داشته است. به ويژه اينكه مي توان 
عالوه بر چاپ صدها مقاله، انتشللار كتب متقن و 
مستند را از نتايج تداوم برگزاري اين كنگره جهاني 
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   كالم آخر 

در تاريخ معاصر كشورهاي اسالمي، دشمنان اسالم 
با شبهه افكني درباره معارف اسالمي از يك طرف و 
بايكوت كردن معارف ديني و تاريخ تمدن درخشان 
اسللالمي كه برگرفته از انديشلله امامان شيعه بوده 
است، سعي در تضعيف اسالم و مسلمين داشته اند. در 
ايران ما نيز بعد از شكست جنبش مشروطه و تسلط 
عناصر غربگرا و وابسته به سفارتخانه هاي بيگانه در 
عرصه سياست، جرياني براي حذف انديشه ديني و 
به ويژه معارف شيعي، با تمام قوا به ميدان آمد. البته 
با روي كار آوردن پهلوي ها به وسيله انگلستان، اين 
جريان به شكل حكومتي به فعاليت خود ادامه داد و 
عناصر ضددين با شدت و حمايت بيگانگان، به ترويج 
تفكر خود اقدام مي كردند. اما با شروع نهضت اسالمي 
مردم ايران به رهبري امام)ره( و سپس بعد از پيروزي 
انقالب اسالمي، مقابله با اين جريان موجب شد قدرت 
دشمن در حمله به انديشه ديني كم شود. آنچنان كه 
به قول حضرت آيت اهلل جوادي آملي، انقالب اسالمي 
سدي مقابل سياست هاي ضد ديني پهلوي ها شد. 
ايشان در سللخنراني اي كه در دومين دوره كنگره 

ايراد كردند، در اين زمينه بيان داشتند: 
»قرآن در چنگ طاغوت بود، دي اسير بود. شما 
آن تاريخ 23 ساله ]منظور كتاب 23 سال نوشته 
علي دشتي[ را خوانده ايد يا نه؟ هيچ مسلماني به 
خود اجازه مي دهد كه آن كتاب تاريخ 23 ساله را 
بخواند و فرياد نزند؟ و االن ممنون انقالب نباشد. 
آن تاريخ 23 سللاله را خوانده يللا نخوانده ايد كه 
رسللول اهلل )ص( را اهانت و او را در سطح وسيع 
پخش كردند... يك مقدار نقطه ضعف هايي را ما 
داريم، اما دين را از اين قفس بللاز كرديم، قرآن 
را آزاد كرديم. انقالب اسللالمي كه دارد به لطف 
الهي پيش مللي رود، ما بايد بكوشلليم كه خود را 
دريابيم. اگر يكسري به جبهه ها بزنيم، مي بينيم 
در جبهه ها چه مي گللذرد... اينجا اگر كنگره اي، 
سللميناري، سللخنراني و نامه هايي كه براي ما 
مي آيد، يا فالن چيز كم اسللت يا فالن چيز زياد 
اسللت، اما آنجا سللخن اين اسللت چه كنيم كه 
ولي عصر)عج( را ببينيم، چه كنيللم كه در قلب 
ما جز مهر حق چيزي نباشللد، چلله كنيم كه به 
لقاي حق بشتابيم. سخن اين است و وعده الهي 
هم يقيني اسللت. هرگز خدا چنين ملتي را رها 
نمي گذارد و به لطف الهي انقالب را پيش مي برد. 

بكوشيم كه عقب نمانيم... .« 
در واقع با گسللترش معارف دينللي در دو بخش 
معارف قرآني و معارف شلليعي، در سطح وسيع 
و با تقويت بنيان توحيدي انديشلله ايرانيان، كار 
دشمنان در ايجاد شبهه ذهني و ايجاد بدگماني 
به دين و دينداري و دينداران، بسلليار سخت تر 

شده و خواهد شد. 
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»سپهبد تيمور بختيار به روايت اسناد 
ساواك« در آيينه مروري كوتاه

برگ هايي درباره حيات 
سياسي »پدر ساواك«
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   محمدرضا كائيني
اثري كه هم اينك 
در معرفي آن سخن 
مي رود، به بازخواني 
حيللات سياسللي 
تيمور بختيار اولين 
رئيس سللاواك در 
آيينه تحليل و سند 
پرداخته اسللت. او 
كه نخست در قامت 
»قصاب تهللران« 
ظاهر شللده بود، رفته رفته به مخالف جدي شللاه 
مبدل و نهايتاً از سللوي وي، از ميان برداشته شد! 
»سللپهبد تيمور بختيار به روايت اسناد ساواك« 
توسط منيژه صدري تأليف و تدوين و از سوي مركز 
اسناد انقالب اسللالمي، روانه بازار نشر شده است. 
مؤلف در ديباچه خويش بر اين اثر، در باب محتواي 

آن چنين آورده است:
»سللرتيپ تيمور بختيار كه روز 29مرداد 1332 
به سمت فرماندهي لشكر 2 زرهي منصوب و پس 
از چند ماه با حفظ سللمت، فرماندار نظامي تهران 
شللد، از جمله افرادي اسللت كه در دوران تثبيت 
ديكتاتللوري مطلقه شللاه، نقش مهمللي به عهده 
داشللت. وي كه به عنوان پدر سللازمان اطالعات 
و امنيت كشللور معروف شللد و از منسللوبين ثريا 
بختياري همسر شللاه بود، در پايان سال1339 از 
كار بركنار و نهايتاً در 6بهمن 1340، از ايران خارج 
شد. وي كه از سللال 1341 به تدريج فعاليت عليه 
رژيم شاهنشاهي را آغاز كرد، به يكي از دردسرهاي 
رژيم تبديل شد و سرانجام در سال 1349 به قتل 
رسيد و اين سؤال را پيش روي همگان قرار داد كه 
وي تحت چه شرايطي پس از كودتاي 28 مرداد، 
به سللرعت مدارج ترقي را طي كرد و جزو نخبگان 
سياسي- نظامي ايران گرديد و به چه دليل دوران 
اقتللدارش، دولت مسللتعجل بللود؟ فرضيه اصلي 
پژوهش حاضر كه بر پايه اسللناد منتشللره و غير 
منتشره ساواك و كتب تاريخي محققان و مورخان 

داخلي و خارجي و همچنين براساس خاطرات افراد 
همدوره بختيار فراهم آمده، اين است كه در دهه 
1330 و پس از كودتاي28مرداد، سللاختار قدرت 
سياسللي به سللمت ديكتاتوري مطلقه و سركوب 
تمامی نيروها و گروه هاي اجتماعي در حركت بود و 
در نتيجه از تمامی عوامل و ابزارها در جهت تثبيت 
قدرت خويش بهره مي برد و در عين حال نسبت به 
خطر يا خطرات احتمالي حساس و سختگير بود. 
بالطبع نيروهاي مستقل كه داراي پايگاه اجتماعي 
يا شغلي و مالي نيرومند بودند و امكان خطرآفريني 
براي رژيم سياسللي از جانب آنهللا محتمل به نظر 
مي رسيد، به طرق مختلف از صحنه سياسي كشور 
كنار زده شدند. بنابراين بختيار به دليل شخصيت 
مقتدر و پايگاه گسترده در ميان عشاير و نيروهاي 
نظامي و با توجه به امكانات مالي و روابط گسترده 
داخلي و خارجي، مي توانست خطري بالقوه براي 
رژيم سياسي شاه محسوب شود. به همين علت با 
حصول آرامش نسللبي در حيات سياسي- مدني 

ايران، در اواخر دهه 30 از كار بركنار شد. 
كتاب حاضر بر مبنللاي فرضيه فوق، صورتبندي 
و تنظيم گرديده اسللت. در فصل نخست، اوضاع 
كلي دهلله 1330 و عملكرد شللاه جهت تثبيت 
نظام سياسي خويش بررسي شللده است. فصل 
دوم تاريخچه زندگي تيمور بختيار، نقش وي در 
تثبيت نظام شاهنشاهي و سپس مسئله اموال و 
دارايي هاي وي به عنوان عاملي خطرسللاز براي 
رژيم بررسي شده اسللت. فصل سوم به مجموعه 
اقدامات و فعاليت هاي بختيار در خارج از كشور، 
طي سللال هاي 40 تا 47 اختصاص دارد. در اين 
قسمت كتاب نخسللت پايان مي يابد. كتاب دوم 
به بررسي دسللتگيري و اسللترداد وي پرداخته 
است. كتاب سللوم به بررسي فعاليت هاي بختيار 
به عنوان اپوزيسلليون در عللراق اختصاص دارد. 
در اين قسللمت روابط وي با احللزاب، گروه هاي 
سياسي خارج از كشور، دانشجويان مقيم خارج، 
دولت عراق و ترور بختيار مورد ارزيابي و تحليل 

قرار مي گيرد... .« 

   تيمور بختيار، در حاشيه كوهنوردي

آيت اهلل خامنه ای: »كسی به دفتر كار من 
مراجعه و ادعا كرده بود، كتابی از من و به 
خّط مرا در اختيار دارد و به كسی جز خود 
من تسليم نخواهد كرد! موضوع حمل بر 
اين شد كه بهانه ای برای ديدار بدون وقت 
قبلی است. اما او اصرار كرده و اوراقی چند 
را ارائه داده بود. اوراق را برای اطمينان از 
حقيقت حال نزد من آوردند. همان ]جزوه 
حوزه علميه مشهد[ بود و همان خط كه 
پس از 18 سال، به من بر می گشت. جوان 
فرهنگی و فاضلی كه ساعتی بعد با اصل 
نوشته نزد من آمد، آن را در كتابخانه يكی 
از وابستگان رژيم گذشته يافته بود...«

كنگره اي كه تاريخ ساز شد 
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در جريان انجام مقدمات برگزاري 
كنگ�ره ام�ام رض�ا)ع(، اتفاق�ي 
ش�گفت انگيز رخ داد كه منجر به 
چاپ كتاب »گزارش�ي از س�ابقه 
تاريخ�ي و اوض�اع كنون�ي حوزه 
علميه مشهد« به قلم رهبر معظم 
انقالب اس�المي ش�د. اما ماجراي 
جالب چاپ اين كتاب، بنا بر آنچه 
آي�ت اهلل خامن�ه اي در مقدمه آن 
كت�اب نوش�ته اند، ب�ه اي�ن قرار 
است كه در س�ال 1346. ش يكي 
از دانش�جويان مؤسس�ه عل�وم 
اجتماع�ي )وابس�ته به دانش�گاه 
تهران(، براي بخش تحقيقات ديني 
اين مؤسسه، از آيت اهلل خامنه اي 
به اص�رار مي خواهد رس�اله اي را 
درب�اره حوزه هاي علميه مش�هد 
تهيه كنند. ايشان هم كار تحقيق 
و پژوه�ش را ش�روع مي كنن�د... 
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