ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﮭﺎدت آﯾﺖﷲ اﺷﺮﻓﯽ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ

آﯾﺖﷲ ﻋﻄﺎء ﷲ اﺷﺮﻓﯽ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ ،ﺳﺎل  ١٢٨١ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ در ﺧﻤﯿﻨﯽﺷﮭﺮ اﺻﻔﮭﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را در
ﺧﻤﯿﻨﯽﺷﮭﺮ ﮔﺬراﻧﺪ و در ﺳﻦ  ١٢ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮای اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ راھﯽ اﺻﻔﮭﺎن ﺷﺪ .طﯽ ﺣﺪود  ١٠ﺳﺎل از ﻣﺤﻀﺮ ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﭼﻮن آﯾﺖﷲ
ﺳﯿﺪﻣﮭﺪی درﭼﮫای،آﯾﺖﷲ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻒآﺑﺎدی ،ﻣﺮﺣﻮم ﻓﺸﺎرﮐﯽ و ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺪرس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،وی دوران طﻠﺒﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻋﺴﺮت و ﻣﺸﻘﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺬراﻧﺪ و در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ در ﺣﻮزه اﺻﻔﮭﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ھﺮ ھﻔﺘﮫ
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯿﺎن اﺻﻔﮭﺎن ﺗﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﮭﺮ را ﮐﮫ  ١٢ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮد ،طﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
اﯾﺸﺎن در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ در اﺻﻔﮭﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:ر زﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺠﺮهای ﺑﺎ ﺳﮫ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ در ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﻮرﯾﮫ اﺻﻔﮭﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ -
ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از روزھﺎ ﻧﮫ ﭼﺎی داﺷﺘﯿﻢ ﻧﮫ ﻧﻔﺖ و ﻧﮫ ﻗﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﺷﺐ از ﻧﻮر ﭼﺮاغ ﻧﻔﺘﯽ ﺗﻮاﻟﺖھﺎی ﻣﺪرﺳﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدم .در
روزھﺎی ﺟﻤﻌﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ دور اﻓﺘﺎده اﺻﻔﮭﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻢ و از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ درآن ﻣﺴﺠﺪ درس ھﺎی ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ را دوره ﻣﯽﮐﺮدم .در
ﻣﺪت دوازده ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﮫ آﻧﺠﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻏﺬای ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪاری داﻧﮫ ذرت ﺑﺮﺷﺘﮫ ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ١٣٠٢و در ﺳﻦ  ٢٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺟﮭﺖ اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻧﯿﻞ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯿﮫ و دﯾﻨﯽ رھﺴﭙﺎر ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻗﻢ ﺷﺪ .در ﺗﻤﺎم طﻮل ﻣﺪت
 ٢٣ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ در ﻗﻢ،اﯾﺸﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﺳﮫ ﯾﺎ ﭼﮭﺎر ﻣﺎه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻘﯿﮫ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ را ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺠﺮد ﺳﭙﺮی ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ھﻤﮫ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ آن زﻣﺎن ،در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻨﯽ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﮫ ﺧﺮج ﻣﯽداد .ﭘﺲ از اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ از ﻓﻀﻼ و ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻧﺎﻣﯽ
و ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻗﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .در ﺳﻦ  ٤٠ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺟﺎزه اﺟﺘﮭﺎد ﺧﻮد را از آﯾﺖﷲ ﺧﻮاﻧﺴﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

در ﺳﺎل  ١٣٣٥ﺑﻨﺎ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺟﮭﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف و اﺣﮑﺎم دﯾﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﮫ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ اھﺎﻟﯽ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﻋﺰام و رﺣﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﻓﮑﻨﺪ و ﭘﺲ از ورود ﺑﮫ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه طﻼب و ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد.
ﺑﺎ اوج ﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ رھﺒﺮی ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺣﺮﮐﺖھﺎی وﺳﯿﻌﯽ را در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﮐﺮد  .ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﮫ ﺗﺎ آن روز ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﺪاﺷﺖ در واﻗﻊ ﺟﺮﻗﮫای ﺑﻮد در ﺟﮭﺖ ﺷﻌﻠﮫور ﺷﺪن ﯾﮏ آﺗﺶ ﻋﻈﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ،ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﮭﺎدت
آﯾﺖﷲ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ دﻋﻮت و اطﻼﻋﯿﮫ ﺷﮭﯿﺪ اﺷﺮﻓﯽ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ در ﻣﺴﺠﺪ آﯾﺖﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ .در ﻣﺠﻠﺲ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﭘﺮ ھﯿﺠﺎن و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺳﺎواک ﺑﺎ و ﺟﻮد ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو وﻗﻮای ﺧﻮد ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺸﺪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﮫ طﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ از ﺷﮭﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﯿﺪ:
1ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺑﺎﺧﺘﺮان و اداره اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ٦٠ﻧﻔﺮ طﻼب.2ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ ﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی.3ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ ﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﮫ ﻗﺮﯾﺐ دو ھﺰارﺟﻠﺪ ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی آن اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.4ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﺟﮭﺖ ﺧﻮاھﺮان ،ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺷﮭﺎدت اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺤﺮاب ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪ.5اﯾﺠﺎد وﺣﺪت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﮫ و ﺳﻨﯽ ﮐﮫ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت آن ﺷﮭﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ در طﻮل ﺗﺼﺪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻌﻨﻮان اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫدر اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮادران اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮐﮫ اﺛﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺘﮫ
اﺳﺖ.
6ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﺧﺘﺮان ﮐﮫ از ﺑﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.7اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎﺑﮭﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﺟﻨﮕﯽ و ﺟﺒﮭﮫ ﺟﻨﮓ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﻨﮕﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺳﯿﻞ زدﮔﺎنﺧﻮزﺳﺘﺎن و زﻟﺰﻟﮫ ﮐﺮﻣﺎن و طﺒﺲ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم وﺟﻮه اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ ﺟﻤﻊ آوری و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﺑﺮادران
رزﻣﻨﺪه ﺻﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﻣﺮدم و ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﮭﮫ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺟﺒﮭﮫ ھﺎی ﺟﻨﮓ ،آﯾﺖﷲ اﺷﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﮭﻢ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺟﻨﮓ ،در ﻣﺪت  ٢٥ﻣﺎه در ﺗﻤﺎم ﺧﻄﺒﮫھﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮫ و ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎ و ﭘﯿﺎمھﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺟﺒﮭﮫ ھﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزﯾﺪ.
ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺤﺮاب ،داﺋﻤﺎ ً ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﮭﮫھﺎ ﺑﮫ دﯾﺪار رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺖ و ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ .و ﺑﺎ ﯾﮑﺎﯾﮏ رزﻣﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺼﺎﻓﺤﮫ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﮫ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد" :وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﺟﺒﮭﮫ ﻣﯽروم ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ روﺣﯿﮫ ام ﻗﻮی ﻣﯽ ﺷﻮد".
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮐﮭﻮﻟﺖ ﺳﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖھﺎی طﻮﻻﻧﯽ و راهھﺎی ﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮر را ﺑﮫ ﻋﺸﻖ دﯾﺪار دﻻور ﻣﺮدان ﺟﺒﮭﮫ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ در
ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻣﯽﭘﯿﻤﻮد .ﺑﺎرھﺎ در ﺟﺒﮭﮫھﺎی اﯾﻼم ،ﻗﺼﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﭘﺎدﮔﺎن اﺑﻮذر ،ﮔﯿﻼن ﻏﺮب ،ﻧﻮﺳﻮد ،ﺑﺴﺘﺎن ،آﺑﺎدان ،ﺧﺮﻣﺸﮭﺮ ،ﺳﻮﻣﺎر
ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی دﻟﻨﺸﯿﻦ ،ﺑﮫ ﺳﭙﺎھﺎن اﺳﻼم روﺣﯿﮫ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﭘﺲ از آزادی ﻗﺼﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﮫ آن ﺷﮭﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن دو
رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺷﮑﺮ در ﻣﺴﺠﺪ اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﺧﻮد را ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی آورد.
وﺟﻮد آن روﺣﺎﻧﯽ ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر در ﻣﻨﺎطﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺒﺐ دﻟﮕﺮﻣﯽ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﺑﺴﯿﺎر در آﻧﮭﺎ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﺲ از
ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺟﻨﻮب ،ﻋﺎزم ﺷﮭﺮ آزاد ﺷﺪه ﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و زﯾﺮ ﺑﻤﺒﺎران وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ دﺷﻤﻦ وارد ﺷﮭﺮ ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻋﺎزم آﺑﺎدان ﺷﺪ .ھﻨﮕﺎم

آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺘﺢاﻟﻤﺒﯿﻦ در دوم ﻓﺮوردﯾﻦ ،١٣٦١در ﻗﺮارﮔﺎه ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﻀﺮت زھﺮا ﺳﻼم ﷲ ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﻮد.
در دوﻣﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﭘﺲ از آزادی ﺧﺮﻣﺸﮭﺮ،ﻋﺎزم اھﻮاز ﺷﺪ و ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﻧﻤﺎز ﺷﮑﺮ را ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﺟﺎی
آوردﻧﺪ.ﺑﻌﺪاز ظﮭﺮ ھﻤﺎن روز ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن،وی و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ اھﻮاز ﻋﺎزم ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺮﻣﺸﮭﺮ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ورود ﺑﮫ ﺷﮭﺮ،ﺑﮫ
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ در ﺟﻤﻊ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و ﻓﺮﻣﻮد" :اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از روزھﺎی ﻣﮭﻢ اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﻮمﷲ اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﮫ آرزوھﺎی ﻣﻦ ﻓﺘﺢ
ﺧﺮﻣﺸﮭﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺤﻤﺪﷲ ﻣﻦ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪم و اﯾﻦ روز را دﯾﺪم".
در ﺷﺐ ﺟﻤﻌﮫ ھﺸﺘﻢ ﻣﮭﺮ  ١٣٦١در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻏﺮب ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﮭﯿﺪ و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی آﻏﺎز
ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن در آن ﺷﺐ ﺣﺎل ﻋﺠﯿﺒﯽ داﺷﺖ و ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ آرام ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﮫ دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ﻟﺤﻈﮫای ھﻢ ﺑﮫ اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﻧﭙﺮداﺧﺖ .ﻧﺰدﯾﮑﯽھﺎی ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔﻠﻮﻟﮫ ﺗﻮپ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭼﺎدر اﯾﺸﺎن ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺟﮭﺖ ﺗﺮک آن ﻣﺤﻞ اﺻﺮار ﮐﺮدﻧﺪ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ":ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﯽ روم و آﻣﺎده ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫای ھﺴﺘﻢ ،زﯾﺮا
ﺧﻮن ﻣﻦ رﻧﮕﯿﻦﺗﺮ و ﺟﺎن ﻣﻦ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ از اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان رزﻣﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﻢ ".ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﻋﺒﺎ و
ﻋﻤﺎﻣﮫ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮ ﺳﺮ و دوش اﯾﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﻋﺼﺎ را ﺑﮫ دﺳﺘﺶ داده و او را ﻋﺎزم ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮐﺮد.
در ﭘﺸﺖ ﺟﺒﮭﮫ ھﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﭼﺸﮕﯿﺮی داﺷﺖ ﮐﮫ از ﺟﻤﻠﮫ آﻧﮭﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎﺑﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﮐﻤﮏھﺎی ﻧﻘﺪی ﺑﮫ ﺟﺒﮭﮫھﺎ ﺑﻮد.
ﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺟﮭﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺟﻨﮓ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺟﮭﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮔﯿﻼن ﻏﺮب ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺘﺎن
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.
ﺷﮭﯿﺪ اﺷﺮﻓﯽ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ وﺣﺪت ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﮫ و ﺳﻨﯽ اھﻤﯿﺘﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﯽداد و اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪ.
آﯾﺖﷲ اﺷﺮﻓﯽ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ ﭘﺲ از  ٨٠ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ اﺳﻼم و ﻗﺮآن ،ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰدوران آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ
ﮐﻮردل،ظﮭﺮ  ٢٣ﻣﮭﺮﻣﺎه  ١٣٦١در ﺳﻨﮕﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮫ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ و در ﻣﺤﺮاب ﻧﻤﺎز ﺑﮫ اﻓﺘﺨﺎر ﺷﮭﺎدت ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ و طﻮﻣﺎر زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎرش ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺴﺘﮫ ﻧﺸﺪ،ﺑﻠﮑﮫ ورﻗﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮرد و ﻧﺎﻣﺶ در ﺻﺤﻨﮫ ﮔﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﯽ درﺧﺸﺪ.

