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نام و یاد شهید مدنی
همچنان زنده است

سی و هفت سال گذشت اما نام و یاد شهید مدنی همچنان زنده و مانا
است  .سی و هفت سالی که هر سال به نام و یاد او انسانهای بزرگ گفتند
و نوشتند اما نه حرفها تکراری بود و نه کالم ها عادی شد بلکه هر روز در
میان فضایل آن بزرگ گنجی نهفته آشکار شد .
امسال نیز برآن شدیم تا در محضر بزرگان کالمی به گوش جان بسپاریم از
یاد بزرگ مردی که خاطرش تا همیشه جاودان خواهد ماند  .شهید آیت
ا ...مدنی درسال ۱۲۹۳هجری خورشیدی در آذرشهر از توابع تبریز ،به دنیا
آمد .شهید مدنی دروس ابتدایی علوم دینی را در حوزه علمیه یزد فراگرفت
و برای ادامهتحصیل عازم قم شد و در آنجا تحصیالت خود را به پایان
رساند .وقتی نواب صفوی مصمم به مبارزهمسلحانه شد ،در تهیه جنگافزار
وی را یاری کرد .سپس چندین سال در حوزهعلمیهنجف به تدریس
مشغول گشت .در حوزهنجف در بین دوستان معروف بود که «اسلحهای که
نواب صفوی تهیه کرد با پول کتابهای مدنی بود .از جمله شاگردان او در
این دوره میتوان به عارف حسینی اشاره نمود.
در سال  ۱۳۴۹به ایران بازگشت و بر اثر مخالفت با حکومت پهلوی دوم
به کنگان تبعید شد .به دنبال مبارزات مدنی ،وی طی دهه  ۱۳۴۰چندین
بار توسط ساواک دستگیر و تبعید شد .در چنین شرایطی مدنی به بیماری
سل ریوی مبتال شد .با برررسی پرونده پزشکی مدنی و قوت گرفتن احتمال
درگذشت مدنی در اثر این بیماری ،ساواک برای فرار از فشارهای طیف
مذهبی جامعه در سال  ۱۳۵۱مدنی را به دره مرادبیک در حوالی همدان
تبعید کرد .پس از پیروزی انقالب  ۱۳۵۷ایران برای حل مشکالت مردم
شهر همدان به صورت موقت ،به امامت جمعه آن شهر منصوب گردید.
در اولین انتخابات مجلس خبرگان به نمایندگی از همدان به مجلس راه
یافت .در آبان سال  ۱۳۵۸امام راحل ؛ ایشان را به عنوان امام جمعه
تبریز منصوب کرد .شهید مدنی سرانجام در  ۲۱شهریورماه  ۱۳۶۰در حال
اقامهنماز جمعه به مقام واالی شهادت رسیدند  .از آن پس هر صباحی که
گذشت در وصف تفکرات ؛ رفتار و منش شهید مدنی برگی زرین ورق خورد
و بیش از پیش شخصیت واالی ایشان مورد تقدیر و شناخت قرار گرفت .

خلوص و کار برای خدا
☻گوید  :ما چهار سال درشهر نجف در خدمت شهید مدنی بودیم .ایشان
منزلشان روضه داشتند و خودشان هم منبر میرفتند .در یک ماه رمضان
هم در بازار "حویش" در مسجدی که امام(ره) نماز میخواندند ،منبر
میرفتند ،شبهای احیا قرآن به سر میگرفتند و روز  21ماه رمضان نیز
امام(ره) پای منبر ایشان مینشستند .بدون تعارف آقای مدنی در بین همه
علما و مراجع نجف و بزرگانی مثل آیتاهلل خویی ،آیتاهلل حکیم ،امام(ره)،
آیتاهلل شاهرودی ،بقیه اساتید و بزرگان محبوبیت خاصی داشت و در تقوا
و اخالق نیز ایشان مشارالیه بالبنان بود.
در بین توده مردم نیز همینطور بودند ،علت محبوبیت ایشان طبق آیه
قرآن که میفرماید "کسانیکه ایمان به خدا داشته باشند و در سایه این
ایمان ،عمل صالح انجام دهند خدای متعال او را در بین مردم محبوب قرار
میدهد" است .من ندیدم کسی نسبت به شهید مدنی چه قبل و چه حاال
انتقادی داشته باشد و خرده بگیرد.
دلیل دیگر محبوبیت ایشان خلوص او و انجام کار برای خدا بود  .شهید
مدنی در مدتی که در همدان بود موضوع مؤسسات مهدیه را پیشنهاد دادند
که همچنان نیز هم فعال است و ازنظر کم و کیف هم روزبهروز ارتقا مییابد.
البته این هم یک قاعده است چراکه خداوند متعال ابدی است ،هرکس که
کارش را برای خدا انجام دهد نیز بقا پیدا میکند .غیر خدا فانی است هر
کاری که برای غیر خدا باشد بقاو ادامه ندارد .شهید مدنی در آخر هم در
روز جمعه با طهارت و در حال نماز به فیض شهادت رسید .اینها هم علل
و عواملی است که قداست ،تقوا و خلوص ایشان را تثبیت و تائید میکند.

همدان سالهای ۱۳۴۱تا ۱۳۵۱

ردپای رشادت ها
آیت اهلل مدنی ،حرکت تبلیغی خود را از همدان و
از روســتای دره مرادبیک برای پیاده کردن برنامه های
اصالحی آغاز کرد ،چنان که خود فرموده اســت(( :من
دیدم باید همدان را حرکت بدهم از یک ده کار را شروع
کردم تا مردم ببینند ،بعد گرایش پیدا کنند )).وی دستور
داد کســی حق ندارد بدون حجاب اسالمی وارد بشود.
همچنین فروختن وخوردن مشروبات را ممنوع کرد و دره
مرادبیک،یک ده نمونه شد  .این عمل ایشان باعث عالقه
مردم متدین همدان به او شــد و پــس از اینکه وی را
شناختند ،گرد او جمع شــدند و از وی دعوت به عمل
آوردند تا به همدان بیاید و ایشــان با انتقال به همدان
،فعالیتهای خود را گسترش داد .
آیت اهلل مدنی ،در سفرهای خود به همدان  ،پیوسته
ارتباط خود را با رهبری مبارزات اسالمی حفظ کرده
 ،در مراحل مختلف نهضت ،نقش حساس خود را ایفا
می کرد  .همچنین مردم را با نقشــهای شــوم رژیم
طاغوتی آشنا ساخته  ،در سخنرانیهای خود ،آنان را به
بیداری و قیام دعوت می کرد.در سال ، ۱۳۴۱زمانی
که رژیم شــاه با تبلیغات گسترده خود می خواست
رفراندم به اصطالح انقالب سفید را برگزار کند ،آیت
اهلل مدنــی در  ۹آذر  ۱۳۴۱درمســجد جامع همدان
 ،ســخنرانی تندی علیه انتخابــات انجمنهای ایالتی
و والیتی ایراد ،و مردم را نســبت به عواقب شوم آن
آگاه کرد .در این سخنرانی گفت (( :مردم ،شما چقدر
بی حس هســتید ،اگر این انتخابات ملغی نشود ،در
روز قیامت ،شــما مسئول می باشــید .باید با علمای
قم همــکاری کنید و از آقایان پشــتیبانی نمایید)).
اقدامات روشنگرانه آیت اهلل مدنی در همدان موجب
می شود که ساواک منطقه در تاریخ ۴۱/۹/۸طی نامه
ای از ریاست ســاواک مرکز درخواست کند که بعد
از مراجعــت وی به نجف،از ورود دوبــاره او به ایران
جلوگیری شــود .ســاواک مرکز به خاطره نداشتن
مجو ّزی برای جلوگیری از ورود وی ،با این پیشــنهاد
موافقت ،نکرده اما دستور می دهد اعمال و رفتار وی
تحت مراقبت قرار گیرد .

بــه گونه ای کــه تاریــخ تــردد وی میــان عراق
وایران،مســافرت به شــهر های مختلف،سخنرانیها
ومالقاتها ،طریقه و وسیله مســافرت و مرز خروجی
 ،همه و همه دقیقاً توســط عوامل ســاواک به مرکز
گزارش می گردد .بعد از قیام ۱۵خرداد و تبعید امام
 ،آیت اهلل مدنی به مبارزات خود شــدت بخشــیده ،
در فرصتهــای مختلف،با طرح مرجعیت حضرت امام
و با ایراد ســخنرانیهای انقالبی وافشــاگرانه ،مردم را
به هوشــیاری فراخواند  .وی با هماهنگی روحانیون
سر شناس همدان نیز اقداماتی به منظور رفع توقیف
روحانیون باز داشتی به عمل آورد.
رژیــم کــه بــا گســترش نفــوذ آیــت اهلل مدنــی در میان
مردم،بــه عنــوان یکــی از ســر ســخت ترین طرفــداران
امــام ،روبــه رو بــود ،در ســال  ،۴۶ســخنرانی عــده ای
از روحانیــون منطقــه از جملــه آیــت اهلل مدنــی را
ممنــوع کــرد .در چنیــن جــوی آیــت اهلل مدنــی بــا
شــهامت و شــجاعت ،مرجعیــت امــام را مطــرح و ،بــه
نفــع ایشــان تبلیــغ مــی کــرد ،بــه حــدی که ســاواک

طــی گزارشــی در تاریــخ ۴۹/۵/۳۱اعــام مــی دارد:
((نامبــرده (آیــت اهلل مدنــی )در همــدان بــه نفــع ]
امــام[ خمینــی فعالیــت وبیــش ازیــک ســوم اهالــی
همــدان را مقلــد ]امــام[ خمینــی کــرده اســت ودر هر
محفــل و مجلســی از ]امــام[ خمینــی تمجیــد مــی
کنــد و وی را اعلــم مجتهــد ]مجتهــد اعلــم[ قلمــداد
مــی نمایــد)).
آیــت اهلل مدنــی در دوران حضــور در همــدان ،عــاوه
بــر فعالیتهــای مبارزاتــی ،خدمــات ارزنــده ای نیــز
داشــته و آثــار مانــدگاری از خــو بــه یادگار گذاشــته
اســت کــه از آن جملــه مــی تــوان مدرســه ای ملــی
تحــت عنــوان مدرســه دینــی در روســتای دره
مــراد بیــک ،مدرســه علمیــه در همــدان ،مســجد
چهلســتون ،تأســیس صنــدوق قــرض ا لحســنه
مهدیــه (کــه کار خــود را بــا قبــض هــای ده ریالــی
آغــاز کــرد و حاصــل آن بانــک مهدیــه امــروزی
همــدان اســت) و همچنیــن ســاخت درمانــگاه
مهدیــه وداراالیتــام مهدیــه را نــام بــرد .

آیت ا...مدنی مرید امــام خمینی (ره) بود

جلیــل بوجــار ،از مؤسســین کمیتــه امداد
خمینی(ره) در اوایل انقالب و مدیر پیشین کمیته امداد
امام خمینی(ره) اســت که از معاشرین شهید مدنی
بودند از خاطرات شهید مدنی چنین می گوید :
آشــنایی من با شــهید مدنــی به قبــل از انقالب
در ســالهای  1341برمیگردد کــه منزل ما در
همســایگی منزل آیتاهلل مدنی بود .ابوی به منزل
ایشان رفت و آمد داشتند و شهید مدنی سالی یکی
دوبار به ویژه ایام ماه رمضان به منزل ما میآمدند.
در روز اول دی ماه سال  57قرار بود تا آیت اهلل مدنی پس
از تبعید از جاده مالیر وارد شهر همدان شود به یاد دارم
جمعیت بسیاری زیادی از مردم همدان و حومه در مسیر
این جاده برای استقبال جمع شده بودند که این شهید
وارد همدان و از آنجا برای سخنرانی به مسجد جامع شهر
رفت .رفتار ایشان بسیار متواضعانه داشتند ،من با آن
سن پایین هنگامیکه به ایشان سالم عرض میکردم
پاسخ سالم ایشان به گونهای بود که ما را شیفته خود
میکرد .شــهید مدنی مرید امام (ره) بود و هر چه که
امام می خواستند ایشان با دل و جان انجام می دادند.
در سال  1357سرباز وظیفه در کرمانشاه بودم هر بار
که به همدان میامدم خدمت شهید مدنی میرسیدیم
دیگر با ایشان انس پیدا کرده بودیم؛ اعالمیههایی که از
امام خمینی(ره) به دست شهید مدنی میرسید همراه
امیر چلویی که در آن زمان در همدان سرباز بودند،در
مناطق نظامی مانند پادگان به صورت مخفیانه توزیع
میکردیم.
آزادی همافرها در کمتر از 48ساعت
همافران پایگاه ســوم شکاری در همدان در اربعین
ســال  57علیه طاغوت راهپیمایی و تحصن کرده

بودند و پس از آن توســط فرمانــده پایگاه زندانی
شدند و بعد از دســتگیری بحث اعدام آنها بود که
خبر به شــهید مدنی رسید ایشــان بسیار ناراحت
شــدند و بالفاصله با فرماند پایگاه تماس گرفتند و
بــه فرمانده گفتند که باید همافران را آزاد کنند در
غیــر این صورت همراه با مردم خاک پایگاه را به تو
بره خواهیم کشــید که فرمانده با مشاهده قاطعیت
این شهید بزرگوار دســتور آزادی همافران را صادر
می کند .این سخن شهید مدنی باعث شد که کتر از
48ساعت همافرها آزاد شدند.
بیان خاطرات روز حماسه ساز  21بهمن ماه
مردم همدان
در رابطــه با  21بهمن مــاه  ، 57ما در آن زمان در
همسایگی شهید مدنی زندگی و ایشان تبعیت می
کردیم و من در لشکر  83زرهی در پادگان بیستون
کرمانشاه مشــغول به خدمت سربازی بودم که امام
خمینی (ره) دســتور می دهند که سربازخانه ها را
خالی کنید و من سرباز فراری امام شدم.
در  21برنامه ریزی شــده بود که توســط تیپ 81
زرهی کرمانشــاه قرار بود به کمــک ارتش تهران
بروند و کودتایی انجام پذیرد که آیت ا ...مدنی برای
جلوگیری از حرکت ستون برنامه ریزی می کنند و
از مردم کمک می خواهند که مردم همدان و حومه
صبح روز  21بهمن  57با وســایل و لوازم چوبی و
آهن قراضه و غیره کوهی از مانع را برای جلوگیری
از حرکــت تانک ها در  4راه چــراغ قرمز ان زمان
تشــکیل می دهند .جمعیت بسیاری حضور یافتند
و درســاعت  11تا  12سخنرانی مدنی برگزار شد و
انصافاً مدیریت به جای این بزرگوار بود که توانست

با ســخنان قاطع توآم با محبت نظامیان را منصرف
کرد و در پی آن آنها تســلیم شدند و منازل امن را
برای اســتقرار سالح های غنیمتی انتخاب کردند و
این حرکت شــهید مدنی موجب شد که این ستون
نتواننــد حرکت کنند .در پی آن برخی نظامیان که
از هــم دوره ای های من بودند در زمان خدمت در
کرمانشــاه به منزل ما آمدند و شهید مدنی گفتند
به آنها غذا و مقداری پول برای بازگشتشــان به آنها
بدهیــد که آنها نگران بودنــد و می گفتند که ما را
اعدام می کنند و ما به آنها قوت قلب می دادیم که
نگران نباشید چرا که انقالب ا پیروز می شود .شهید
مدنی واقعا الگویی در ابعاد مختلف به صورت جامع
و کامل بودند و این موضوع باعث تمایز ایشان بود؛
عالوه بر رفتار متواضعانه ،شــجاعت ،شهامت ایشان
بینظیر بود.سادهزیستی ایشان زبانزد بود.
بارهــا برای ابالغ پیام امام خمینــی(ره) از عراق به
مردم ایران خطر میکردند و شجاعانه اعالمیههای
امام خمینی(ره) را شجاعانه با خود حمل میکردند.
والیتپذیری از دیگر ویژگیهای شــهید مدنی بود
که سرباز محض امام خمینی(ره) بود و با دل وجان
اوامــر امام را اطاعت میکردند .به محض اینکه پیام
امــام خمینی(ره) برای حضور در تبریز به ایشــان
میرسد در وســط هفته به دلیل اینکه تکلیفمدار
بود ،همدان را به مقصد تبریز و آذرشهر ترک کرد.
آیــتاهلل مدنــی حامــی ضعفــا و فقــرا بــود کــه
تشــکیل مجموعــه مهدیــه در ایــن راســتا بــود.
مجاهــد خســتگیناپذیر و مقــاوم بودنــد کــه
همــواره در راه اســام حرکــت میکردنــد و بــر
گــردن همــه مــردم همــدان حــق دارنــد.
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آيتا ...موسوي اصفهاني :

آيتا ...محمدي نماینده ولی فقیه در استان همدان

خداي متعال شهيد مدني(ره) را
الگوي مردم قرار داده است

حضــرت آيــتا ...محمــدي نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و
امــام جمعــه همــدان در وصــف شــهید مدنــی و خاطــرات ایشــان
چنیــن میگویــد  :خــداي متعــال ايشــان را شــاخص و معيــار قــرار
داده تــا الگــوي مــردم باشــند .اگــر اينهــا نباشــند مــردم درس
خوبيهــا ،فضيلــت ،ارزشهــا ،معنويتهــا ،رشــد ،ترقــي و تعالــي را
از چــه كســي يــاد بگيرنــد؟ منتها اگــر بخواهيــم جامعه از وجودشــان
اســتفاده كننــد ،بايــد مــا نســل دوميهــا و ســوميها بتوانيــم آن را
منتقــل كنيــم .مثــ ً
ا از طريــق هميــن يادوارههــا ،روزنامههــا،
صداوســيما ،روحانيــون ،ائمــه جمعــه و كســاني كــه يــك عمر بــا اين
افــراد حشــر و نشــر داشــتهاند ،ايــن مطالــب را بگوينــد و منتقــل
كننــد .انشــاءا ...مــردم هدايــت ميشــوند ،آنهايــي كــه لياقــت دارنــد
بــه آن درجــه ميرســند و حتــي ممكــن اســت بــه مــدارج باالتــر
هم برسند.
در وهلــه اول بگويــم كــه بســيار متأســف هســتم كــه در زمــان حيات
پربركــت ايــن عالــم بزرگــوار حضــرت آي ـتا ...حــاج ســيد اســدا...
مدنــي ،بــا ايشــان مالقــات و ديــداري نــه در نجــف و نــه در ايــران
نداشــتم.
خاطــره خيلــي خوبــي كــه مــن از ايشــان بــه يــاد دارم كــه هيــچ
وقــت آن را فرامــوش نميكنــم مربــوط بــه اوايــل انقــاب ميشــود
كــه تــازه نمازهــاي جمعــه در مراكــز اســتانها و شــهرهاي بــزرگ
در حــال شــكلگيري بــود .در يــك برنامــه تلويزيونــي ديــدم كــه در
حــوزه علميــه قــم ،در جلسـهاي كــه بزرگانــي چــون شــهيد صدوقــي
و شــهيد اشــرفي حضــور داشــتند ،از ايشــان بــه دليــل ايمــان و
عرفانــي كــه داشــتند ،خواســتند تــا موعظــه بــراي آن جمــع ايــراد
بفرماينــد .انفــاس ايشــان چنــان تأثيرگــذار بــودك ه تــا االن كــه
بيــش از  30ســال از آن زمــان ميگــذرد ،هنــوز در اعمــاق جــان
مــن نقــش بســته اســت .فرمودنــد ،در شــبي كــه رســول اكــرم پيــش
همســرش عايشــه حضــور داشــت ،عايشــه در نيمههــاي شــب بيــدار
ميشــود و ميبينــد كــه ايشــان در بســتر نيســتند .بــا توجــه بــه
حــس هووگــري و حســادت بســياري كــه در وجــودش داشــت ،گمان
كــرد كــه پيامبــر ايشــان را بــه خــواب ســپرده و بــه نــزد همســران
ديگــرش رفتــه اســت .بــه پيــش بقيــه همســران رفــت و پيامبــر را
آنجــا نيافــت .بعــد از كلــي جســتجو ،حضــرت رســول را در گوشــه در
حــال ســجده يافــت .ســجدهاي كــه ايشــان گويــي فرشــي از زميــن
ـم
اســت و بــا يــك دنيــا تضــرع و زاري ايــن دعــا را ميخواننــد« :اللّ ُهـ َّ
طر َفــه َع ْيــن أبَــداً» .يعنــي خدايــا بــه انــدازه
ال تَ ِكلْنــي إِلــي نَفْسِ ــي ْ
چشــم بــه هــم زدنــي مــرا بــه حــال خــود واگــذار.
شــهيد مدنــي ايــن مطالــب را ميگفــت و خــود اشــك ميريخــت.
ـت بــه
ـح مــا أن َعمـ َ
در فــراز دوم ميفرماينــد« :إلهــي ال تَسـ ُلبني صالِـ ً
طرفــه َع ْيــن أبَــداً» .يعنــي خدايــا ،بهتريــن نعمتهــا ،لطــف و
ـي ْ
علـ ًّ
كرامتــي كــه بــه مــن كــردي ،هرگــز ايــن نعمتهــا را بــه انــدازه
يــك پلــك برهــم زدنــي از مــن نگيــر.
واقعــاً مــا هــر جــا كــه ديديــم و شــنيديم همــه جــا ســخن از
بزرگــواري ايشــان بــوده اســت .حــال چــه در ايــران و چــه در نجــف
و يــا هــر جــاي ديگــري كــه ايشــان در آنجــا بودنــد.

اخالق نيكو برجســته ترين
شاخصه شهيد محراب بود
نمایــده مردم همــدان در مجلس خبرگان
رهبــري از زندگي شــهيد مدني(ره) و تفســير و
توصيف ويژگيهاي رفتاري و اخالقي آن شــهيد
بزرگوار آيات بســياري را به نقــل از قرآن قرائت
ميكنند و چنین می گویند :
يكــي از مســائلي كه در قــرآن كريم بســيار به
آن توصيــه شــده ،اقتدا بــه الگوهــاي موفيق و
شخصيتهاي شناخته شده است .نمونههاي بارزي
هست كه در مكتب اسالم به آنها ميرسيم.
ان ل َ ُك ْم
در اين مســأله در قــرآن در آيه «لَق ْ
َــد َك َ
كان يَ ْر َجو اهلل
في َر ُســول اهللِ ا ُ ْس َوه َح َســ َنه ل ِ َم ْن َ
َوال ْ َيــو َم اآلخ َِر َو َذ َك َر اهلل كثيراً ».صريحاً به حضرت
محمد(ص) اشاره شده است و در ادامه آيه مذكور
به شــاخصههايي همچون موحد بــودن ،ايمان به
معاد و اهل ذكر كثير الهي بودن اشاره ميكند كه
اگر در فردي وجود داشــت ،او را الگوي خود قرار
دهيم .اين شاخصهها ميتواند يك فرد را به مقامي
برساند كه الگويي براي ديگر بندههاي خدا شود.
يكي از شاخصههاي بسيار حرزي كه در حد اعلي
در شهيد مدني ســراغ دارم و نهتنها من ،كه همه
افرادي كه با وي نشست و برخاست داشتند به آن
اذعان دارند و در زندگي ايشــان بسيار محسوس
بوده ،اخالق نيكو و اخالق مقرون به عمل ايشــان
است.
تقوا و علم شهيد مدني(ره):
آن شــجاعت و زيركــي و درايتي كه داشــتند،
زمانشناســي و ايثار و ازخودگذشتگي كه از خود
نشــان ميدادند ،همگي از ويژگيهاي برجســته
ايشان است.
يكي از شاخصههاي بسيار محرزي كه در حد اعلي

در شهيد مدني ســراغ دارم و نهتنها من ،كه همه
افرادي كه با وي نشست و برخاست داشتند به آن
اذعان دارند و در زندگي ايشــان بسيار محسوس
بوده ،اخالق نيكو و اخالق مقرون به عمل ايشــان
است.
يــادم ميآيــد آن زمــان كــه جريــان شــهادت
آيــتا ...قاضــي در تبريــز اتفــاق افتــاد ،امــام(ره)
تعبيــر خيلــي عالــي داشــتند و فرمودنــد« :پرچم از
دســت هــر فرمانــدهاي كــه افتــاد ،فرمانــده ديگري
جايگزيــن او ميشــود ».هميــن طــور هــم شــد
و بعــد از ايشــان ،شــهيد مدنــي ايــن پرچــم را در
تبريــز بــه دســت گرفــت و وقتــي كــه ايشــان هــم
شــهيد شــدند ،اگــر اشــتباه نكنــم آيـتا ...ملكوتــي
امامــت جمعــه تبريــز را بــر عهــده گرفتنــد.

شــهید مدنــی یــک فقیــه مجتهــد و یــک
مبــارز انقالبــی بــود و نــه تنهــا در حوزههــای
اخــاق و خودســازی ،بلکــه در همــه مســائل تابع
امر والیت فقیه بود.
ســیدمحمد کاظم حجازی ،مدیرعامل مؤسسه
شــهید مدنی همــدان با عنوان ایــن مطلب در
موصف شهید مدنی چنین گفت:
شهید مدنی با وجوه شخصیتی واالیی که داشت
میتوانست بر اســاس تشخیص خود عمل کند،
امــا همواره تابع مقام والیت و امام راحل(ره) بود
و هیچگاه از ایشان فاصله نگرفت ،امروز باید بیش
از پیش با فرهنگ عملی شهید مدنی آشنا شویم.
وی افزود :امروز که  37ســال از شهادت آیتاهلل
مدنی میگذرد ،هنوز نام و یاد این شهید بزرگوار
در بین مردم زنده و جاوید اســت ،تشــخیص و
تیزبینی ایشان نسبت به مسائل جامعه به قدری
بود که وقتی دید تفکر بهائیت در حال گسترش
در جامعه اســت ،بالفاصله با بنیان نهادن مسجد
مهدیه برای مقابله با این انحرافات و فعالیتهای
انجمن حجتیه اقدام کرد.
حجازی عنوان کرد :ملت ایران ملتی والیتمدار
هستند و آنها هیچ وقت از مقام والیت دور نشده
و این انقالب با والیتپذیری مردم بود که به

نتیجه رسید .مدیرعامل موسسه شهید مدنی
همدان با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در
دیدار و حفظ ارتباط با خانواده شهدا اظهار کرد:
باید با زندگی و شخصیت کسانی که زندگانی آنها
به شهادت ختم شده است بیشتر آشنا شویم.
مدیرعامل مؤسسه شهیدمحراب نیز با اشاره به
اینکه شهیدمدنی را باید شناخت تا بتوان به
جامعه شناساند ،ابراز کرد :شهیدمدنی به خاطر
رویکرد و منش روشنگری خود ،بارها و بارها از
سوی رژیم شاهنشاهی تبعید شد اما همواره در
راستای مقابله با اهداف ضد دینی نظام سلطنتی
بر روی منبرها و مساجد به راهنمایی و هدایت

يكي از بزرگترين ويژگيهاي ايشان ،اطاعتپذيري
از ولي فقيه بود .ما طلبهها بايد بيشتر به عمق اين
مطلب برسيم كه كسي كه خود داراي مرتبه عالي
علمي و اجتهادي بودند و در ســطح عالي تدريس
قرار داشــتند و از لحاظ نفــوذ اجتماعي هم نفوذ
قابل توجهي در شهرهاي كشور داشتند ،اما با اين
همه خود را ملزم به اطاعت از ولي امر و ولي فقيه
ميدانســتند و اين اطاعتپذيري تا حدي بود كه
وقتي فرمــان امام خميني(ره) مبني بر امامجمعه
تبريز شدن به ايشان ابالغ شد ،سريع آماده رفتن
شدند .من شــنيدهام كه يكي از آقايان به آيتا...
ميگويند كه تا جمعه صبر كنند اما ايشــان گفته
بود« :نه و نميتوانم صبــر كنم؛ چراكه اطاعت از
ولي امبر بر من واجب است و فورا ً بايد انجام شود».

آیت ا...مدنی را باید شناخت
تا بتوان ب ــه جا معه شناس ــاند

مردم پرداخت.
سید محمدکاظم حجازی با بیان اینکه شهید
مدنی در آن دوران نسبت به ایجاد کانون اسالمی
خواهران اقدام کرد ،گفت :این کانون در حال
حاضر نیز فعال است و توانسته در مسیر تبیین و
تشریح زوایای انقالب و اهداف آن گامهای مثبتی
را بردارد.
وی اضافه کرد :رهبری مردم و مدیریت
شهیدمدنی در جلوگیری از عبور تانکهای
ارتش وقت شاهنشاهی از همدان که به قصد
کشتار مردم تهران انجام میشد را میتوان یکی
از کارهای شاخص ایشان عنوان کرد چون اگر
زمانشناسی شهیدمدنی و مردم همدان نبود،
باید منتظر وقوع فاجعهای عظیم در پایتخت بود
که میتوانست مسیر پیروزی انقالب اسالمی را
تغییر دهد .مدیرعامل موسسه شهیدمحراب
با اشاره به توجه شهیدمدنی به مردم به ویژه
محرومان جامعه افزود :توجه شهیدمدنی به
نیازهای معیشتی قشر محروم و جامعه و توجه
دادن ثروتمندان به رفع نیازهای آنان از دیگر
موضوعاتی بود که سبب شد شهیدمدنی نسبت
به راه اندازی صندوق قرضالحسنه مهدیه
موسسه داراالیتام اقدام کنند.

به مناسبت سی و هفتمین سالگرد شهادت عالم مجاهد شهید مدنی
09183151437
صاحب امتياز و مديرمسئول :نصرتا ...طاقتي احسن
تلفن)081( 38264433:
سردبير ........................................... :يدا ...طاقتي احسن
دورنگار)081( 38279013 :

جذب به دین
با نرمی و خوش اخالقی
حسین شریفی ،رئیس شورای هیئات مذهبی استان همدان و فعال
مذهبی از معاشرین با شهید مدنی است  .وی در زمینه سابقه آشنایی با شهید
می گوید  :از سال ( 70هجری قمری) در نجف اشرف با مرحوم آیت اهلل مدنی
ارتباط پیدا کرد  ،البته منظور من از ارتباط ،ارتباط خیلی نزدیک است و اال
قبل از تشرف من به نجف ،مرحوم آیت اهلل مدنی مریض شده بودند و به تهران
آمدند و من در مدرسه مروی در خدمت ایشان بودم و بعد هم که در
بیمارستان بستری شدند  .ولی آن ارتباط نزدیک و تنگاتنگ در نجف اشرف از
سال  70ه ق به بعد تحقق پیدا کرد .
حسین شریفی مهم ترین ویژگی شهید مدنی در حوزه فعالیت های سیاسی
را چنین توصیف می کند:
اگر راهی را حق تشخیص می داد ،دیگر از جان و مال مضایقه نداشت; در رابطه با
انقالب این گونه بود ،امام خمینی(ره) پس از مرحوم قاضی (رحمت اهلل علیه) ایشان
را به سمت امام جمعه تبریز منصوب کرد; ایشان بدون کمترین تردید پذیرفت .
ایشان فرد بسیار با حقیقتی بود و به دنبال ریاست ،زعامت و امثال ذلک نبود  .هدف
او این بود که بتواند به دین خدمت کند ،از هر راهی که میسور باشد و در خدمت
به دین اصال مضایقه نداشت; بارها در نجف کتک خورد ،مرحوم حاج آقا اسد اهلل را
برای امر به معروف و نهی از منکر بسیار کتک زدند ،ولی دست برنداشت .
چون می گفت من باید دین خود را حفظ کنم ،به هر نحو که شده ،اگر به من
توهین می کنند ،بکنند و بد و بیراه می گویند ،بگویند! این استقامت ،کار هر
کسی نبود  .حتی جوان ها اگر کتک می خوردند ،دیگر دنبال کار نمی آمدند
 .اما این مرد را در سن  50سالگی در بازار قبله زدند و فحش دادند ،ولی او به
برنامه اش ادامه داد  .ایشان فردی بسیار اجتماعی بود ،با آن که در دین آدمی
بسیار متعصب بود ،ولی با بی دین ها به گونه ای مراجعه و معامله می کرد که
آنها را جذب می کرد .
در نجف روزی به ایشان گفتم که فالن کس بسیار به شما اظهار عالقه می
کند ،قصابی بود که بسیار شرور بود  ،فرمود این قدر با او نرم رفتار کردم
که االن به حرف من گوش می دهد  .گرچه تعصب دینی داشت و اگر یک
خالفی می دید ،متاثر می شد ،اما برای جذب افراد به دین ،با مردم به نرمی
و خوش اخالقی صحبت می کرد .

شهریورماه 1397
( www.hamedanpayam.comسایت)
 ( info@hamedanpayam.comایمیل )

ليتوگرافي و چاپ :پيام رسانه (همدان)
نشاني :همدان ،خيابان مهديه ،روبروي
دبيرستان شريعتي ،ساختمان پيام

صفحه آرا :حمید سلیمی  -مدیر ویژهنامه :مریم مقدم

اخالص و جدیت
دو ویژگی مهم شهید

آیت اهلل عندلیب زاده،
یکــی از علمــا و بــزرگان
همدان که در شهر قم درس
خارج فقــه دارنــد ،درباره
شــخصیت شــهید مدنــی
چنین مــی گوید  :یک ماه
قبل از انقالب با ایشان آشنا
شــدم به این صــورت که
ایشــان در فصل تابستان از
نجــف به همدان ســفر می
کردنــد در منــزل خــود
جلساتی برای طالب برگزار
می کردنــد کــه آرام آرام
جلســات ایشــان منجر به
تأسیس مؤسسه مهدیه شد.
شــهید مدنی از دوســتان
نزدیک پدرم بود.
در اوج ورود ایشــان در
همــدان مــن در قــم
حضــور داشــتم و نتوانســتم از محضــر ایشــان
زیــاد بهــره ببــرم.
اخالص و نیت پاک مهم ترین خصوصیت ایشان

بود .دومین ویژگی ایشــان که باید الگوی همه
مردم و مســئولین قرار گیــرد ،جدیت وی بود
چراکه کــه از زمان آغاز هــر کاری برای اتمام

آن با جدیت تالش می کرد .راه اندازی
مجموعه مهدیه همدان کار ســنگینی
بود که برخی تحقــق آن را محال می
دانســتند اما با جدیت تمــام پای کار
ایستاد تا کار به اتمام رساند.

خواب عجیب
مدتــی بــه حــرم حضــرت معصومــه مــی
رفتــم امــا از ســر غفلــت بــه قبــر شــریف
شــهید مدنــی نمــی رفتــم  .تــا اینکــه
شــبی در خــواب دیــدم ســینی که نــان و
ســبزی و پنیــر در آن بــود در جلــوی من
قــرار دادنــد کــه در ایــن هنــگام شــهید
مدنــی بــه مــن گفتنــد :مــا را هــم از ایــن
نــان و پنیــر بهــره منــد کــن ...از ایــن
خــواب متوجــه شــدم کــه شــهیدمدنی
بــه مــن فهماندنــد کــه چــرا وقتــی بــه
حــرم حضــرت معصومــه مــی آیــی ولــو
بــا یــک صلــوات مــا را بهــره منــد نمــی
کنــی! لــذا از ایــن پــس هــر بــار در زیــارت خــود
در حــرم حضــرت معصومــه شــهید مدنــی را یــاد
مــی کنــم.

مبارزه با خطوط انحرافی رژیم گذشته

حجت االســام رضا حق طلب ،از سال
 1341وارد مدرسه علمیه آخوند معصومی در
سن  18سالگی شده و تحصیالت حوزه را در
محضر اســاتید برجســته حوزه گذارند وی از
شــاگردان آیت ا..انصاری همدانی اســت که
محضر شــهید مدنی را درک کرده است و از
خاطرات شهید چنین میگوید :
نحوه آشنایی با شهید مدنی
در آغاز طلبگی شنیدم که یکی از علمای نجف
در همدان اقامت دارد و در منزل یکی از افراد
متدین همدان هر روز صبح به تفسیر قرآ کریم
میپردازد که توســط یکی از دوستان در درس
تفسیر شهید مدنی شرکت کردم.
در منبرهــای ایشــان در مســجد مهدیه نیز
شرکت میکردم و در منزل شهید مدنی یکی از
درسهای حوزه را در خدمت ایشان گذرندام و
تا زمان حضور ایشان در همدان ارتباطم با این
شــهید برقرار بود تا جایی که در زمان حضور
ایشان در تبریز با وی نیز ارتباط داشتم چراکه

طاهره دوروزی ،مدیــر کل امور بانوان
اســتانداری همدان درباره شخصیت دینی و
انقالبی آیتاهلل مدنی دومین شــهید محراب
چنین می گوید :
رشــادتهای مردم در  ۱۷شهریور ۵۷باعث
شــد تا نهال انقالب با خون شهدا پربار شود
و حضور شهیدمدنی در همدان از نعمتهای
بزرگ برای مردم این شهر بود و خدمات این
شهید هیچگاه از ذهن مردم پاک نخواهد شد.
شهید مدنی از مردان تاریخساز این مملکت
اســت،بیت شــهید مدنی در همدان بهترین
مکان برای فعالیتهای فرهنگی است و باید
مدیریت خوبی در حفظ و نگهداری آن لحاظ
شود.
خدمات شهیدمدنی در همدان باید برای نسل

عالقه بسیاری به شهید مدنی پیدا کردم.
آیت اهلل شــهید مدنی به جاهــای مختلفی
تبعید شدند و در ایامی که در نورآباد ممسنی
تبعید بودند ،ما به زیارتشــان رفتیم  .همانجا
هم جلساتی داشتند و مردم را بیدار می کردند
و یک شور و هیجان در آن منطقه ایجاد شده
بود  .بطوری که از کازرون و شیراز و  ...مرتب

جمعیت های زیــادی رفت و آمد می نمودند
و از رهنمودهای ایشــان استفاده می کردند و
یک حرکت و تحولــی در مردم آنجا به وجود
آورده بود که دستگاه می خواست زمینه آزادی
ایشــان را فراهم آورد ،ولی سعی می کرد که
ایــن بزرگوار تقاضای آزادی کرده و یا کســی
برای ایشــان تقاضای آزادی کند ،ولی ایشان

گفته بودند که من رژیم را به رســمیت نمی
شناسم تا تقاضای آزادی کنم و راضی نیستم
که کســی برای من تقاضای آزادی کند  .در
مبارزات ایشــان با رژیم ،در هر جا ،آثار روشن
و علنی دارد; از جمله مبارزات ایشان ،مبارزه
با خطوط انحرافی رژیم گذشــته زمینه از بین
بردن کسروی بود  .وقتی آیت اهلل شهید مدنی
در نجف بــود ،موجب حرکــت مرحوم نواب
صفوی به ایران شــد; شــهید آیت اهلل مدنی
مقداری کتاب می فروشد و پولش را در اختیار
نواب قرار می دهد تا وی به ایران بیاید و جلوی
این فرد فاســد که با اعتقادات مردم بازی می
کرد را بگیرد  .به یاد دارم که اسلحه ای را که
ایشــان تهیه کرده بود ،از پول کتاب هایی بود
که شهید آیت اهلل مدنی فروخته بودند که بعد
مسئله فدائیان اسالم پدید آمد .
پس از انقالب ایشــان در همدان بودند و امور
آنجــا را اداره می کردند و از ســوی امام (ره)
بــه نمایندگی و امامت جمعــه آنجا منصوب

شــهید محر ا ب ا ز مر د ا ن تا ر یخ ســا ز ا ســت
جوان بازگو شود ،چراکه شهید مدنی همیشه
در یاد مردم همدان باقی خواهد ماند .شهید
مدنی با وجود تحمل شــکنجههای متعدد،
تبعیــد و تهدید در رهبری حــوادث قبل از
انقالب راسخ بود.
علما نقش مهمــی در تربیت جوانان و هدایت
جامعه بر عهده داشتند ،بدون شک شهدا بصیرت
خود را از همجواری با علما کســب کردند تا در
راه خدا و اهل بیت (ع) قدم بردارند .شهیدمدنی
در همدان در رهبری و هدایت انقالبیون نقش
داشت ،بعد از گذشت  ۳۴سال همچنان مردم
همدان از اقدامات و کارهای این شهید با احترام
یاد میکنند .شــهیدمدنی در مبارزه با طاغوت
بسیار شجاع و نترس بود ،شهید مدنی از امام
راحل چنان دســتور میگرفت که یک عبد از

موالیش اطاعت میکند.
درک شــهید مدنی از شرایط کشور و تالش
برای آگاهســازی جامعه از موضوعاتی بود که
باید نسبت به تشریح آن در جامعه اقدام شود.
شهید مدنی در مسئله اول یعنی کسب علم ،با
سختیهای فراوان در  30سالگی از سه نفر از
مراجع بزرگ زمان خود اجازه اجتهاد دریافت
کردند  .آیتاهلل مدنی در چهارسالگی پدر و
در  16ســالگی مادر خود را از دســت دادند،
پس از گذرانــدن دوره تحصیالت ابتدایی در
محل زندگی برای ادامه تحصیل عازم قم شده
و نزد اساتید بزرگ مشغول به ادامه تحصیل
شــدند .شهید آیتاهلل مدنی پس از قم برای
ادامه تحصیل بــه حوزه علمیه نجف عزیمت
کردند ،شــهید مدنی در نجف با فعالیتهای

چشــمگیر الگویی به تمام معنا در مبارزه با
ظلم ،جهاد در راه خدا و تقوا بودند .شــهید
آیتاهلل مدنی جرقه انقالب اسالمی ایران را به
وسیله امام راحل و مراجع آن دوران در نجف

شــده بودند تا ترور مرحوم جناب آقای قاضی
(ره) پیــش آمد  .پس از تحرکات ضد انقالب،
از جملــه خلق مســلمان ،امام ایشــان را به
نمایندگی اســتان آذربایجان و امامت جمعه
تبریز منصوب کرد  .از آن به بعد وضع تازه ای
در آذربایجان پیدا شد .
با روش و رفتاری که این شهید عزیز داشتند،
می تــوان گفت که ضد انقــاب ،به خصوص
حزب خلق مسلمان ،دیگر نمی توانست نقش
بارزی داشــته باشد  .بلکه ایشــان به واسطه
برنامــه و فعالیت هایی که در آنجا انجام دادند
و بیداری ای که به مردم آن سامان دادند و در
خطبه های نماز جمعه مســائلی را که مطرح
کردند ،در حقیقت وضع آذربایجان را دگرگون
کــرد ،به گونه ای که دیگر جایی برای رشــد
ضد انقالب باقی نماند و باید گفت که مرحوم
شــهید آیت اهلل مدنی نقش بسیار مهمی در
تثبیت انقالب و حکومت اسالمی در آذربایجان
داشتند .

دید و اولین شخصی بود که در نجف دروس
خود را تعطیل کرده و در شــهرهای مختلف
عراق شــروع به تبلیغ کرد و این شــخصیت
بزرگ از سال  41الی  51در نجف به تدریس
و تبیین احکام اسالم و انقالب پرداخت.
ایشان شــخصیتی مؤثر در استان همدان و
در ســطح کشور در دوران انقالب داشت که
پس از پیروزی انقالب بسیاری از کالنتریها
را مردم فتح کردنــد و صالحهای موجود در
این کالنتریهای به منزل شهید مدنی منتقل
شدند .شــهید مدنی جهادگر بسیار بزرگی
بودند ،شــهید مدنی عالوه بر اینکه با لباس
سپاه در جبهه مبارزه با دشمن حضور داشتند
اما جهاد گســتردهتر ایشان جهاد در اسالم و
قدم برداشتن در راه خدا بود.

