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شــهيد آيــت ا... مدنى در ســال 
1293 هجرى خورشيدى در آذرشهر از 
توابــع تبريز، به دنيا آمــد.  وى دروس 
ابتدايى علوم دينــى را در حوزه علميه 
يزد فراگرفت و براى ادامه تحصيل عازم 
قم شد و در آن جا تحصيالت خود را به 
پايان رساند. وقتى نواب صفوى مصمم 
به مبــارزه مســلحانه شــد، در تهيه 

جنگ افزار وى را يارى كرد.
 سپس چندين ســال در حوزه علميه  
نجف به تدريس مشغول شد. در حوزه ى 
نجف در بين دوســتان معروف بود كه 
"اســلحه اى كه نواب صفوى تهيه كرد 
با پول كتاب هــاى مدنى بود." از جمله 
شاگردان ايشان در اين دوره مى توان به 

عارف حسينى اشاره كرد.
شهيد مدنى در ســال 1349 به ايران 
بازگشــت و بر اثر مخالفت با حكومت 
پهلــوى دوم به كنگان تبعيد شــد. به 
دنبال مبــارزات مدنــى، وى طى دهه 
1340 چنديــن بار توســط ســاواك 

دســتگير و تبعيد شد. در چنين شرايطى به بيمارى سل ريوى مبتال شد و 
با برررسى پرونده پزشكى مدنى و قوت گرفتن احتمال درگذشت ايشان در 
اثر اين بيمارى، ساواك براى فرار از فشارهاى طيف مذهبى جامعه در سال 
1341شهيد مدنى را به دره مرادبيك در حوالى همدان تبعيد كرد و ايشان 
تا سال 1351 همدان بودند و پس از يك وقفه دوباره از يكم دى ماه 1357
به همدان مى آيند پس از پيروزى انقالب براى حل مشــكالت مردم شــهر 
همدان به صورت موقت، به امامت جمعه آن شهر منصوب شد و در نخستين 
انتخابــات مجلس خبرگان به نمايندگى از همدان به مجلس راه يافت و در 
آبان سال 58 امام راحل؛ ايشان  را به عنوان امام جمعه تبريز منصوب كرد. 
شهيد مدنى سرانجام در 21 شهريورماه 1360 در حال اقامه ى نماز جمعه 
به مقام واالى شهادت رســيد. از آن پس هر صباحى كه گذشت در وصف 
تفكرات؛ رفتار و منش شــهيد مدنى برگى زرين ورق خورد و بيش از پيش 

شخصيت واالى ايشان مورد تقدير و شناخت قرار گرفت.
رشادت هاى شهيد مدنى در همدان 

آيت ا... مدنى، حركت تبليغى خود را از همدان و از روســتاى دره مرادبيك 
براى پياده كردن برنامه هاى اصالحى آغاز كرد، چنان كه خود فرموده است: 
"من ديدم بايد همــدان را حركت بدهم پس از يك ده كار را آغاز كردم تا 

مردم ببينند، سپس گرايش پيدا كنند."
وى دستور داد كسى حق ندارد بدون حجاب اسالمى وارد بشود. همچنين 
فروختن و خوردن مشــروبات را ممنوع كرد و دره مرادبيك، يك ده نمونه 
شــد. اين عمل شهيد مدنى سبب عالقه مردم متدين همدان به وى شد و 
پس از اينكه وى را شــناختند، گرد ايشان جمع شــدند و از شهيد مدنى 
دعوت به عمل آوردند تا به همدان بيايد كه با انتقال به همدان، فعاليت هاى 

خود را گسترش داد.
آيت ا... مدنى در سفرهاى خود به همدان، پيوسته ارتباط خود را با رهبرى 
مبارزات اســالمى حفظ كرده، در مراحل مختلف نهضت، نقش حســاس 
خود را ايفا مى كرد. همچنين مردم را با نقش هاى شوم رژيم طاغوتى آشنا 

ســاخته، در ســخنرانى هاى خود، آنان 
را بــه بيدارى و قيام دعــوت مى كرد. در 
سال 41، زمانى كه رژيم شاه با تبليغات 
گســترده خود مى خواســت رفراندم به 
اصطالح انقالب ســفيد را برگــزار كند، 
آيــت ا... مدنى در 9 آذر همان ســال در 
مسجد جامع همدان، ســخنرانى تندى 
عليه انتخابات انجمن هاى ايالتى و واليتى 
ايراد، و مردم را نسبت به عواقب شوم آن 
آگاه كــرد. وى در اين ســخنرانى گفت: 
"مردم، شما چقدر بى حس هستيد، اگر 
اين انتخابات ملغى نشود، در روز قيامت، 
شما مسئول مى باشيد. بايد با علماى قم 
همكارى و از آقايان پشــتيبانى كنيد."

اقدامــات روشــنگرانه آيــت ا... مدنى در 
همدان موجب مى شود كه ساواك منطقه 
در تاريخ 41/9/8 طى نامه اى از رياســت 
ســاواك مركز درخواســت كند كه پس 
از مراجعت وى به نجــف، از ورود دوباره 
ايشــان به ايران جلوگيرى شود. ساواك 
مركــز به خاطره نداشــتن مجوزى براى 
جلوگيرى از ورود وى، با اين پيشــنهاد موافقت نكرده اما دســتور مى دهد 

اعمال و رفتار شهيد مدنى تحت مراقبت قرار گيرد.
ايــن مراقبت ها به گونه اى بوده كــه تاريخ تردد وى ميان عــراق و ايران، 
مســافرت به شهرهاى مختلف، ســخنرانى ها و مالقات ها، طريقه و وسيله 
مســافرت و مرز خروجى همه و همه دقيقا توســط عوامل ساواك به مركز 
گزارش مى شــد. پس از قيام 15 خرداد و تبعيد امام خمينى (ره)، آيت ا... 
مدنى به مبارزات خود شــدت بخشــيده و در فرصت هاى مختلف، با طرح 
مرجعيت حضرت امام (ره) و با ايراد سخنرانى هاى انقالبى و افشاگرانه، مردم 
را به هوشــيارى فراخواند. وى با هماهنگى روحانيون سرشناس همدان نيز 

اقداماتى به منظور رفع توقيف روحانيون بازداشتى به عمل آورد.
رژيم كه با گســترش نفوذ آيت ا... مدنى در ميان مــردم، به عنوان يكى از 
سرسخت ترين طرفداران امام راحل (ره) روبه رو بود، در سال 46 سخنرانى 
عــده اى از روحانيون منطقه از جمله آيت ا... مدنى را ممنوع كرد. در چنين 
فضايى آيت ا... مدنى با شهامت و شجاعت، مرجعيت امام را مطرح و به نفع 
ايشــان تبليغ مى كرد به حدى كه ساواك طى گزارشى در تاريخ 49/5/31

اعــالم مى كند: "نامبرده (آيت ا... مدنى) در همــدان به نفع [امام] خمينى 
فعاليت و بيش از يك سوم اهالى همدان را مقلد [امام] خمينى كرده است 
و در هر محفل و مجلســى از [امــام] خمينى تمجيد مى كند و وى را اعلم 

مجتهد [مجتهد اعلم] قلمداد مى نمايد."
آيت ا... مدنى در دوران حضور در همدان، عالوه بر فعاليت هاى مبارزاتى، 
خدمات ارزنده اى نيز داشــته و آثار ماندگارى از خود به يادگار گذاشته 
اســت كه از آن جمله مى توان تأســيس مدرســه اى ملى تحت عنوان 
مدرســه دينى در روســتاى دره مرادبيك، تأســيس مدرسه علميه در 
همدان، تأســيس مسجد چهلســتون، تأســيس صندوق قرض الحسنه 
مهديــه (كه كار خــود را با قبض هاى ده ريالى آغــاز كرد و حاصل آن 
بانك مهديه امروزى همدان است) و همچنين ساخت درمانگاه مهديه و 

دارااليتام مهديه را نام برد.

شهيد آيت ا... مدنى به دليل روحيه شجاعى كه 
در بين همگان معروف بوده، نقش محورى در پيروزى 
انقالب داشته و در واقع از افراد شاخص و انسجام بخش 

به نيروهاى انقالبى در همدان بودند.
نماينده ولــى فقيه و امام جمعه همــدان به بيان 
فضايل اخالقى شــهيد آيت ا... مدنى اشــاره كرد و 
گفت: شــهيد آيت ا... مدنى با روحيه انقالبى خود 

نقش بسيار محورى در پيروزى انقالب داشتند.
حجت االسالم حبيب ا... شعبانى گذرى به زندگينامه 

شهيد آيت ا... مدنى زد و گفت: شهيد آيت ا... مدنى  قبل از انقالب در نجف 
تشــريف داشتند و در همان زمان كه در اين شــهر بودند به دليل روحيه 
انقالبــى بارزش يك تفاوتى با خيلى از مبارزين انقالبى داشــتند و آن هم 

ارتباط هاى خاص وى با امام خمينى(ره) در نجف داشتند.
وى ادامه داد: در مدت 15 سال كه حضرت امام خمينى(ره) در حال تبعيد 

بودند شهيد ارتباط هاى انقالبى با حضرت امام(ره) داشتند.

شعبانى بيان كرد: شهيد آيت ا... مدنى پس از قيام 
15 خرداد سال 1342 و پس از آن مقاله اى كه بر 
عليه امام خمينى(ره) و شهادت آقا مصطفى نوشته 

شد، به طور جدى وارد عرصه انقالب شد.
وى اظهار كرد: شــهيد آيت ا... مدنى مدتى پيش از 
پيروزى انقالب و پس از رحلــت آيت ا... آخوند به 
همدان آمدند و نقش رهبرى و انســجام بخشى به 

نيروهاى انقالبى را در اوج انقالب داشتند.
شــعبانى ادامه داد: اگر نگاهى به مدتى كه شهيد 
آيت ا... مدنى در همدان حضور داشــتند بيندازيد، متوجه خواهيد شد كه 
خيلى از تظاهرات و اتفاقات در همدان با تالش و وحدت بخشــى كه شهيد 

در حوزه و شهر داشتند اتفاق مى افتاد.
وى در پايان تاكيد كرد: شــهيد آيت ا... مدنى به دليل روحيه شــجاعى كه 
دربين همگان معروف بوده، نقش محورى در پيروزى انقالب داشــته و در 

واقع از افراد شاخص و محورى در بحث انقالب تلقى مى شود.

شهيد مدنى 
از نگاه بزرگان

امام خمينى (ره)
اين چهره نورانى اسالم، عمرى را در تهذيب نفس خدمت به اسالم و تربيت 
مسلمانان و مجاهده در راه حق عليه باطل گذرانده و از چهره هاى كم نظير 
بود كه به حد وافر از حلم و علم و تقوا و تعهد و زهد و خودسازى برخوردار 

بود.
اگر با به شهادت رسيدن موالى متقيان اسالم محو و مسلمانان نابود شدند، 
شــهادت امثال فرزند عزيزش شــهيد مدنى هم آرزوى منافقان را برآورده 
خواهد كرد. اگر خوارج سياه بخت از شهادت ولى ا... االعظم طرفى بستند و به 
حكومت رسيدند، اين گروهك هاى خائن نيز به آمال خبيث خود كه سقوط 
حكومت اسالم و برقرارى حكومت آمريكايى است، مى رسند. آنان لعنت خدا 
و رســول و ننگ ابدى را براى خود و اينان عذاب ابدى خدا و نفرت و لعنت 
قادر متعال و امت اسالم را براى خود و هم پيمانان و اربابان خونخوار خويش 

به بار آوردند.
امام خامنه اى دامت بركاته

دشــمنان در حق روحانيان معتبر و موثر  ايــن هدف را دنبال مى كنند كه 
پايه هاى اصلى اســالم در انقالب اســالمى را از بين ببرنــد. آن ها مى دانند 
كه روحانيان شــهيدى چون دستغيب، مدنى، بهشتى و صدوقى مفسران و 
انديشــمندان اسالمى هستند كه نبود حضورشان اسالم را در تمامى جهات 

به تدريج ضعيف مى كند.
آيت ا... مهدوى كنى(ره)

آيت ا... مدنى نمونه اى از جهاد، مبارزه، تقوا و اســتقامت بودند. من ايشان را 
از جوانى مى شناســم؛ پيش از انقالب در هركجا كه تبعيد مى شدند، سكوت 
نمى كردند و پيام آور انقالب بودند. به طورى جاذبه داشت كه حتى مأموران 

دولت را به خود جذب مى كرد و او يك امت بود براى اسالم.
آيت ا... جنتى

مرحوم شهيد مدنى اسوه ى علم و اخالق و ايمان بود. چهره اى بود كه به تقوا 
شناخته شده بود. ايشان از سرسخت ترين طرفداران امام بودند. 

آيت ا... العظمى نورى همدانى
شــهيد آيت ا... مدنى همچون جد بزرگوارش على(ع) در محراب عبادت به 
درجه ى شــهادت نائل آمد. اين سعادتى است كه نصيب هركسى نمى شود، 

مرگ در رختخواب براى سيد العلما، مدنى ننگ بود. 
آيت ا... مشكينى(ره)

ايشــان مرد بزرگوارى بودند، يادم نمى آيد كه ساعاتى را با وى بوده باشم و 
ايشان مرا به ياد آخرت نينداخته باشد. هر وقت صحبتى از آخرت و فرامين 

خدا مى شد، اشك از چشمانش سرازير مى شد.
آيت ا... صدوقى(ره)

هر قطره خون آيت ا... مدنى، صدها مدنى را پرورش داده و انقالب اســالمى 
را رشــد مى دهد و انقالب اسالمى را برق آسا به پيش مى برد و چهره ى كريه 
جنايتكاران شــرق و غرب را كه پشــت ســر اين ترورها قرار دارند، رسوا و 
زشــت تر مى ســازد. اطمينان دارم تقدس و مجاهدت ها و ســوابق نورانى و 
درخشــان آيت ا... مدنى كه براى همگان اســوه بود، اكنون هم خون پاك و 

مقدسش الهام بخش جان مشتاقان راه ا... و اسالم است.
آيت ا... دستغيب(ره)

 آيت ا... سيد اسدا... مدنى مانند جد بزرگوارش حضرت اميرالمومنين(ع) در 
محراب عبادت به دســت دشمنان اســالم و به جرم حمايت از اسالم شهيد 

شد و به لقاءا... پيوست.
آيت ا... اشرفى اصفهانى(ره)

 آيت ا... مدنى يكى از بهترين چهره هاى علم و تقوا بود كه تمام عمر شريف 
خود را در راه خدمت به اســالم و قرآن و تربيت و تهذيب و تدريس طالب 
حوزه ى مقدس نجف اشــرف و همدان و تبريز در مجاهدت و مبارزه صرف 
نمود و به دســت منافقان از خدا بى خبر و تفاله هاى آمريكا شربت شهادت 

نوشيد.

نماينده ولى فقيه و امام جمعه همدان: 

شهيد آيت ا... مدنى نقش محورى در حركات انقالبى مردم همدان داشتند

سى و هشتمين سالگرد شهادت آيت ا... مدنى
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عضو مجلس خبرگان رهبري در استان 
همدان از زندگي شهيد مدني(ره) و تفسير و 
توصيــف ويژگي هاي رفتــاري و اخالقي آن 
شهيد بزرگوار، آيات بسياري را به نقل از قرآن 

قرائت مي كنند و چنين مى گويند: 
يكي از مســائلي كه در قرآن كريم بسيار به 
آن توصيه شــده، اقتدا بــه الگوهاي موفق و 
شخصيت هاي شناخته شده است. نمونه هاي 
بارزي هســت كــه در مكتب اســالم به آنها 

مي رسيم.
در اين مسأله در قرآن در آيه «لََقْد َكاَن لَُكْم في َرُسول ا... اُْسَوه َحَسَنه لَِمْن 
كاَن يَْرَجو ا... َوالَْيوَم اآلِخَر َو َذَكَر ا... كثيراً.» به حضرت محمد(ص) اشــاره 
شــده است و در ادامه آيه مذكور به شــاخصه هايي همچون موحد بودن، 
ايمان به معاد و اهل ذكر كثير الهي بودن اشــاره مي كند كه اگر در فردي 
وجود داشت، او را الگوي خود قرار دهيم. اين شاخصه ها مي تواند يك فرد 

را به مقامي برساند كه الگويي براي ديگر بنده هاي خدا شود. 
يكي از شاخصه هاي بسيار محرزى كه در حد اعلي در شهيد مدني سراغ دارم 
و نه تنها من، كه همه افرادي كه با وي نشست و برخاست داشتند به آن اذعان 

دارند و در زندگي ايشــان بســيار محسوس بوده، 
اخالق نيكو و اخالق مقرون به عمل ايشان است.

تقوا و علم شهيد مدني(ره)
آن شــجاعت و زيركــي و درايتي كه داشــتند، 
زمان شناسي و ايثار و از خودگذشتگي كه از خود 
نشــان مي دادند، همگي از ويژگي هاي برجســته 

ايشان است.
يكي از شاخصه هاي بســيار محرزي كه در حد 
اعلي در شهيد مدني سراغ دارم و نه تنها 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 ايشان است.
يــادم مي آيد آن زمان كه جريان شــهادت آيت ا... قاضــي در تبريز اتفاق 
افتاد، امام(ره) تعبير خيلي عالي داشــتند و فرمودند: «پرچم از دست هر 
فرمانده اي كه افتاد، فرمانده ديگري جايگزين او مي شود.» همين طور هم 
شــد و پس از ايشان، شهيد مدني اين پرچم را در تبريز به دست گرفت و 
وقتي كه ايشان هم شــهيد شدند، اگر اشتباه نكنم آيت ا... ملكوتي امامت 

جمعه تبريز را بر عهده گرفتند.

شهيد آيت ا... مدنى عدول از فرامين ولى 
فقيه را حرام شرعى و قانونى مى دانست.

شــهيد آيت ا... مدنى از شــخصيت هاى دينى، 
سياســى و انقالبى برخاسته از آذرشهر بودند و 
به  مثابه ُدر گران بهايى بودند كه در طول تاريخ، 
شخصيتى همچون ايشان هرگز تكرار نخواهد 

شد.
ايشان اسوه بارز ساده زيستى، مردمى بودن، 
واليتمدارى، شركت در كارهاى عام المنفعه و 
خيرخواهانه است و بايد خصوصيات بارز اين 

شهيد بزرگوار به عنوان الگو در جامعه معرفى شود.
شــهيد مدنى عدول از فرامين ولى فقيه، حضرت امام خمينى(ره) را حرام 
شرعى و قانونى مى دانستند و با اخالص كامل از واليت فقيه تبعيت مى كرد 

و در بحث اطاعت از واليت فقيه با هيچ كس تعارف نداشتند.
در مبارزات انقالبى خود از هيچ كوششــى در راســتاى حمايت از نهضت 
انقالبــى امام خمينى(ره) دريغ نمى كردند، در اوج خفقان سياســى زمان 

طاغوت، همواره در جلسات و مراسم دعاى ندبه 
براى سالمتى امام خمينى(ره) و پيروزى انقالب 

اسالمى دعا مى كردند.
آيــت ا... مدنــى در طول حيــات خويش پيش 
از انقالب، به رغــم تهديدات ســاواك و خفقان 
سياســى حاكم در رژيم طاغوت براى روشنگرى 
و اشــاعه اســالم ناب محمدى و به ثمر رساندن 
نهضت انقالبى امام خمينى(ره) تالش و مجاهدت 

مى كرد.
شهيد مدنى در ســال 48 و اوج خفقان سياسى 
طاغوت كانون جوانان را در همدان به منظور توجيه و توضيح انقالب تشكيل 
دادند و از آيت ا... خامنه اى، آيت ا... جنتى و بسيارى از شخصيت هاى مطرح 
براى ســخنرانى دعوت به عمل مى آوردند. شهيد آيت ا... مدنى اسوه برتر 
شخصيتى دينى، سياسى و انقالبى بودند و در طول حيات خويش خدمات 
ارزشــمندى پيش و پس از پيروزى انقالب شكوهمند اسالمى در دفاع از 

اسالم و انقالب كردند كه آثار آن خدمات هنوز باقى است.

شــهيد مدنى يك فقيه مجتهد و يك مبارز 
انقالبــى بــود و نه تنهــا در حوزه هــاى اخالق و 
خودسازى، بلكه در همه مسائل تابع امر واليت فقيه 

بود.
مديرعامل مؤسسه شــهيد مدنى همدان با عنوان 
اين مطلب در وصف شــهيد مدنــى چنين گفت: 
شــهيد مدنى با وجوه شخصيتى وااليى كه داشت 
مى توانســت بر اساس تشــخيص خود عمل كند، 
امــا همواره تابع مقام واليــت و امام راحل(ره) بود 
و هيچ گاه از ايشــان فاصله نگرفت، امروز بايد بيش 

از پيش با فرهنگ عملى شهيد مدنى آشنا شويم.
سيدمحمد كاظم حجازى، افزود: امروز كه 37 سال 
از شهادت آيت ا... مدنى مى گذرد، هنوز نام و ياد اين 

شهيد بزرگوار در بين مردم زنده و جاويد است. تشخيص و تيزبينى ايشان 
نســبت به مسائل جامعه به قدرى بود كه وقتى ديد تفكر بهائيت در حال 
گسترش در جامعه است، بالفاصله با بنيان نهادن مسجد مهديه براى مقابله 

با اين انحرافات و فعاليت هاى انجمن حجتيه اقدام كرد.
وى عنوان كرد: ملت ايران ملتى واليتمدار هستند و آنها هيچ وقت از مقام 
واليت دور نشده و اين انقالب با واليت پذيرى مردم بود كه به نتيجه رسيد. 
وى با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبرى در ديدار و حفظ ارتباط با خانواده 
شــهدا، اظهار كرد: بايد با زندگى و شــخصيت كسانى كه زندگانى آنها به 

شهادت ختم شده است بيشتر آشنا شويم.
مديرعامل مؤسســه شــهيد محراب نيز با اشــاره به اينكه شهيد مدنى را 

بايد شــناخت تا بتوان به جامعه شناساند، ابراز كرد: 
شهيدمدنى به خاطر رويكرد و منش روشنگرى خود، 
بارها و بارها از ســوى رژيم شاهنشاهى تبعيد شد اما 
همواره در راســتاى مقابله با اهــداف ضد دينى نظام 
ســلطنتى بر روى منبرها و مســاجد به راهنمايى و 

هدايت مردم پرداخت.
شــهيد  اينكه  بيان  با  حجازى  محمدكاظم  ســيد 
مدنــى در آن دوران نســبت بــه ايجــاد كانون 
اســالمى خواهران اقدام كرد، گفــت: اين كانون 
در حال حاضر نيز فعال اســت و توانسته در مسير 
تبيين و تشــريح زوايــاى انقــالب و اهداف آن 

بردارد. را  مثبتى  گام هاى 
وى اضافه كرد: رهبرى مردم و مديريت شــهيد مدنى 
در جلوگيــرى از عبور تانك هاى ارتش وقت شاهنشــاهى از همدان كه به 
قصد كشــتار مردم تهران انجام مى شد را مى توان يكى از كارهاى شاخص 
ايشان عنوان كرد چون اگر زمان شناسى شهيد مدنى و مردم همدان نبود، 
بايد منتظر وقوع فاجعه اى عظيم در پايتخت بوديم كه مى توانســت مسير 

پيروزى انقالب اسالمى را تغيير دهد.
مديرعامل موسسه شــهيد محراب با اشاره به توجه شهيد مدنى به مردم 
به ويژه محرومان جامعه، افزود: توجه شــهيد مدنى به نيازهاى معيشتى 
قشــر محروم جامعه و توجه دادن ثروتمندان به رفع نيازهاى آنان از ديگر 
موضوعاتى بود كه ســبب شد شهيد مدنى نســبت به راه اندازى صندوق 

قرض الحسنه مهديه  و موسسه دارااليتام  اقدام كنند.

حجت االسالم على اصغر فريدى،از همراهان شهيد
شهيد مدنى منبرهاى كوبنده، انقالبى 

و بيدار كننده اى داشتند
حدود سال 43 شنيدم 
نجف  از  بزرگــوارى  ســيد 
اشــرف به همدان تشــريف 
به  پزشــكان  چون  آورده اند 
ايشان توصيه كرده بودند كه 
براى صحت و سالمت مزاج 
ايشــان بهتر اســت در يك 
منطقــه خــوش آب و هوا 
ويژه  به  دوســتان  باشــند. 
مرحــوم آخونــد مالعلــى 
دره  روســتاى  معصومــى، 
مرادبيك را كه داراى هواى 
بسيار مطلوبى است به ايشان 
پيشــنهاد كردنــد و در آن 
روستا ساكن شدند. آن بزرگوار در آن روستا از جهات عديده، تحوالتى را 
به وجود آوردند ازجمله به مردم روســتا و مغازه داران توصيه فرمودند كه 
بــه زن هاى بى حجاب، بى اعتنايى و تا حد امكان از فروختن اجناس به 
آن ها خوددارى كنند، در باغچه و باغ هاى سرسبز روستا از آن ها پذيرايى 
نكنند و از هر طريقى به آن ها بفهمانند كه ما از بى بند و بارى و بى عفتى 
نفرت داريم و نگران اين هســتيم كه اين رفت و آمدهاى به دور از عفت 
و حيا در خانواده هاى ما هم تأثير بگذارد. اقدامات ايشــان اثرات بســيار 
خوبى روســتاى دره مرادبيك و روستاهاى اطراف و حتى شهر گذاشته 
بود. جمع زيادى از جوانان روستا مخلصانه آماده اجراى دستورات ايشان 

بودند و پيرو منويات ايشان شدند.
شــهيد مدنى منبرهــاى كوبنده و انقالبى و بيدار كننده اى داشــتند و 
عاشــقان شنيدن مطالب ايشان نه تنها از شهر همدان، بلكه از شهرهاى 
ديگر اســتان و حتى عده اى از متدينين تهران، در اين جلســه شركت 
مى كردنــد و بنده مقدارى از اواخر دعا را مى خواندم و دعاى آخر و ختم 
دعا به عهده بنده بود. اين زمانى بود كه ساواك بردن نام امام خمينى(ره) 
را در مجالس و دعا براى ايشــان در منابر و... را ممنوع اعالم كرده بود و 
شديدا برخورد مى كرد و افراد دلسوز مدام به بنده تذكر مى دادند كه دعا 
براى ايشان را ترك كنم ولى بنده ادامه مى دادم . چند هفته ميكروفون 
را در اختيار بنده قرار ندادند و دعاى ياد شــده ترك شــد. پس از اينكه 
براى سه جلسه بنده از بردن نام امام خمينى(ره) محروم شدم، همان روز 
يعنى در جلســه سوم، هنگامى كه آيت ا... مدنى از منبر پايين آمدند رو 
به بنده فرمودند: آقاى فريدى! چرا چند هفته است دعا نمى كنيد؟ بنده 
عرض كردم: حضرت آقا، مثل اينكه افرادى دلسوزى مى كنند و نظرشان 
اين است كه مبادا براى بنده گرفتارى پيش بيايد و دعا براى امام سبب 
تعطيل شــدن جلسه ى دعاى ندبه توسط ساواك شود. ميكروفون را در 

اختيار بنده قرار نمى دهند.
ايشان قدرى ناراحت شدند و فرمودند: از هفته بعد يا شما دعا مى خوانيد 
يا نه من و نه شما هيچ كدام در جلسه شركت نمى كنيم. بنابراين از هفته 

بعد مراسم دعا مانند سابق برگزار شد.
آيت ا... مدنى با هيچ كس رودربايســتى نداشتند. هرگاه از كسى اشتباهى 
يا خطايى مى ديدنــد با صراحت تذكر مى دادند. يك بار در جلســه اى در 
منزل مرحوم سيد حاجى حسينى، ايشان فرمودند: در مريوان كه يك شهر 

سنى نشين است، مشغول ساختن حسينيه هستند و به پول نياز دارند.
افــراد هركدام مبلغى تقديم كردند. من خواســتم زرنگى كنم و عرض 
كردم: نزد من از وجوهات شــرعيه خمس وجود دارد. اجازه مى فرماييد 

از وجوهات تقديم كنم؟
آن بزرگوار قدرى با عصبانيت فرمودند: شــما هميشه مى خواهيد از مال 

ديگران خرج كنيد؟

آيت ا... موسوي اصفهاني:

برجسته ترين شاخصه شهيد مدني(ره) اخالق نيكو بود

على آقامحمدى، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام:

ايشان اسوه بارز ساده زيستى، مردمى بودن و واليتمدارى بودند

سيد محمدكاظم حجازى، مديرعامل مؤسسه شهيد مدنى همدان:

شهيد مدنى را بايد شناخت تا بتوان به جامعه شناساند
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 صفحه آرا: جالل محمدكريمى- مدير ويژه نامه:  مريم مقدم

همدانى  اگرچه  مدنى  شهيد 
نبود، امــا همدانى ها او را از 
خود  هم  او  و  مى دانند  خود 
را به يك معنــا همدانى به 

حساب مى آورد. 

زمانى كه شــهيد مدنى در همــدان اقامت 
كردند، خدمت ايشــان حاضر شــدم كه نخستين 
خواســته ايشان از ما مسلح شــدن براى مبارزه با 
رژيم طاغوت بود. به دنبال تهيه اســلحه رفتيم كه 
براى آن فرشى را به مبلغ 16هزار تومان فروختم و 
اسلحه برتا خريدارى كردم كه پس از انقالب آن را 

تحويل داديم. 
از آن پس شــهيد مدنى را رهــا نكردم و به عنوان 
محافظ ايشــان را همراهى كردم. در نمازى هم كه 
در جهان نما و ميدان امام(ره) خوانده شد، در كنار 
شهيد مدنى حضور داشــتم. روزى ايشان در حال 
عبور از خيابان بودند كه مأموران مسلح را در پشت 
بام هتل آرين ديدند و ناراحت شدند با اشاره بنده، 

مأموران آنجا را ترك كردند.
روزى به دستور ايشان براى تهيه دارو به شهربانى 

رفتم، مســئول شهربانى آن زمان همدان به ايشان 
توهين و ايشــان را دعانويس خطاب كرد. در اين 
لحظه من عصبانى شــدم و با اسلحه اى كه داشتم، 
چند تير شــليك كردم. رئيس شهربانى فرار كرد. 
داروهــا را بار وانت زديم و خدمت ايشــان آمديم. 
از ماجرا مطلع شــدند بر پيشــانى ام بوســه زده و 

فرمودند: آفرين بر اين شهامت...
به حكم ايشان مسئول كميته نظارت شهر مريانج 
شدم؛ شخصى با 110كيلوگرم مواد مخدر هروئين 
در شــهر مريانج دستگير شــد اما مسئول دادگاه 
انقــالب همدان آن را يك كيلو و نيم اعالم كرد. به 
او  گفتم: شنيده بودم پارچه شور مى رود اما درباره 

هروئين نشنيده بوديم!
به دستور او بازداشت شدم. اين خبر باعث اعتراض 
مردم مريانج و شــهيد مدنى شد؛ لذا پس از مدتى 
آزاد و با شــعارهاى مردم وارد شــهر شدم. شهيد 
مدنى با لحنى شــيرين دســت بر صورتم كشيد و 
گفت شــما را به خدا حاج آقا مليحــى را بر زمين 

بگذاريد؛ در شأن روحانيت نيست.
آيت ا... مدنى اشــجع الناس بــود و اين مهمترين 
ويژگى ايشان بود. هنگامى كه حكم امامت جمعه 
تبريز از طرف امام خمينى(ره) به ايشان ابالغ شد، 
گفتنــد: اگر امام خمينى(ره) امر كند كه به عنوان 

سرباز در مرز قرار گيرم، اطاعت خواهم كرد.

شــهيد مدنى مهمان ما بودند و برنامه شان 
ايــن بود كــه در ماه رمضان پــس از افطار نماز 
مى خواندند. بنده هم به تبعيت از ايشان نماز را به 
جماعت و در مســجد مى خواندم. يكبار خانواده 
گفتند ما هم مى خواهيم بياييم. گفتم: نمى شود و 
ماشــين، منتظر آقاى مدنى است. ايشان مطلع 
شــدند و گفتند: صبر مى كنيم تا آنها هم بيايند، 
چــرا مانع مى شــويد؟ خالصه برنامــه را جورى 
ترتيــب دادند كه خانم ها هــم در نماز جماعت 

مسجد شركت كنند.
ايشان ويژگى هاى مثبت همه را تقويت مى كردند 
و در تربيت و رشد افراد سعى بليغ داشتند. بسيار 
پركار و پرجوش بودند. خود را وقف مردم و جامعه 
مى دانستند و از هيچ خدمتى مضايقه نمى كردند. 
هر چند خودشــان لهجه ى تركى داشــتند اما 

برايشان فرق نمى كرد كه طرف مقابل افغانى باشد 
يا ترك يا لر يا عرب. تركى صحبت كردنشان گيرا 
بود و به عربى كه ســخنرانى مى كردند، عرب ها 
جذب مى شــدند. در افغانســتان و پاكستان هم 
بودند، از جمله شهيد عزالدين حسينى كه مدت ها 
در محضر ايشــان تحصيل كرده بود. در مشــهد 
بيشتر با شاگردش مرحوم كافى همراه بودند. در 
گنبد خدمات فراوانى كردند و در لرستان زحمات 
زيادى كشيدند. در همدان صندوق قرض الحسن ، 
درمانگاه و دارااليتام حاصل زحمات ايشان است. 
در آذرشــهر، مخصوصا در تعطيل كردن كارخانه 

شراب نقش مهمى داشتند.
يك روز يك نفر گفت: «فالنى! من پريروز خدمت 
آقاى آخوند بودم پدر شــما آنجــا آمد. نامه اى از 
آقاى خمينى براى آقــاى آخوند آورده بود. نامه 
را كه مى خواســت خدمت ايشان بدهد، گريه اش 
گرفــت و گفت: تكليف ما با نامه آقا چيســت؟» 
آقاى آخوند فرمود:«آسيد! شما هرچه مى گوئيد، 
درست اســت. ولى من با فالنى چه كنم كه هر 
شب هم به مســجد مى آيد، از من سئوال كرده 
در رفراندوم شــاه شــركت كنم يا خير؟ من هم 
جواب داده ام كه شركت در اين رفراندوم در حكم 
محاربــه با امام زمان(عج) اســت، ولى باز رفته و 

شركت كرده! با اينها چه كنم؟»

در ســال 39 زمانى كه نوجوانى 16 ساله بودم، 
براى نخستين بار ايشــان را در مسجد جامع همدان 
ديدم. سال 42 براى نخستين بار به منزل ايشان رفتم و 
بيشتر با شخصيت اين شهيد بزرگوار آشنا شدم. مدتى 
بعد شهيد مدنى (ره) به جنوب، سپس به تركمن تبعيد 
شــدند و پس از انقالب هم زمانى كه به جاى شهيد 
قاضى به تبريز رفتند، به همــراه آقايان فاضليان امام 
جمعه وقت همدان و اكرمى و باب الحوائجى در تبريز به ديدار ايشان در حياط قديمى شان 
رفتيم. چون به نوعى در همدان هم واليت داشتند. به ياد دارم در سال 41 وقتى كه لوايح 
شش گانه "شاه و مردم" مطرح شد، در يكى از بندهاى آن راجع به كانديدا شدن زنان در 
مجلس نمايندگان گفته شده بود كه شهيد مدنى (ره)، با توجه به شناختى كه از مقاصد 
شاه داشتند و مى دانستند كه شاه اين مورد را حربه اى براى نيت هاى شوم خود قرار داده 
است، در صحن مسجد جامع، باطن اين بند را براى مردم تبيين و از ارزش هاى واقعى زنان 

دفاع كردند.

شهيد مدنى از شــخصيت هاى بزرگ علمى- 
اخالقى بودند و نخســتين خاطرات من از ايشان به 
دوران پيش از انقالب اسالمى كه ايشان در نجف بودند 
و تابســتان ها به همدان مى آمدن.  ايشــان روزها به 
همــدان و حوزه علميه مى آمدند. مــن در آن زمان 
مشغول تحصيل و تدريس در حوزه بودم. شهيد مدنى 
بسيار قاطعيت داشتند و پيگير كارها بودند و چيزى را 
كه مى خواستند، به طور قطع محقق مى شد. وقتى ايشان به دستور امام(ره)پس از شهيد قاضى 
امام جمعه تبريز شدند، شخصى كه استاندار آن منطقه بود، در خط نبود و از باقى مانده هاى حزب 
خلق مسلمان بود و ايشان مايل بودند كه او عزل شود و از آنجا برود. چند بار تالش كردند اما به 
دليل حمايت عده اى از او در تهران، نتيجه نگرفتند. در يك روز جمعه شهيد بزرگوار يك سالح ژ 
3 در دست داشتند و به آن تكيه كرده، به ايراد خطبه مشغول بودند. در ادامه خطبه سالح را باال 
گرفتند و گفتند: چرا امام جمعه بايد به اين تكيه دهد؟! هيچ جوابى از مردم دريافت نكردند. گفتند: 
خودم جواب مى دهم. براى اينكه اگر امام جمعه گفت كه استاندار بايد برود و اين اتفاق نيفتاد، امام 
جمعه پس از نماز با همين سالح به سراغ او برود و او را تكه تكه كند! صداى تكبير مردم بلند شد. 

شــجاعت كم نظير شــهيد مدني از 
جملــه ويژگي هائي اســت كه دوســت و 
دشمن بدان معترفند. اين ويژگي چنان در 
ايشان آشــكار بوده است كه همواره گفته 
ميشود ، با وجود خفقان دوران ستمشاهي 
به خانواده هاي مبارزين و شــهدا سركشي 
مي كردنــد و آنان را تســلي مي دادند. اين 
برخورد مهربانانه و شجاعانه، چنان در ياد 
و خاطره خانواده شهدا به جا مانده كه پس 
از ســال ها همواره از آن با حالوت خاصي 

ياد مي كنند.
مدير كل ارشــاد اسالمى اســتان همدان با 
عنوان اين مطلــب گفت: نقش روحانيت در 
تاريخ اسالم تاثير گذار و بى بديل است. احمد 
رضا احســانى اظهار كرد: علما و دانشمندان 
اسالم همانند چراغ هاى راهنمايى در ادامه  

انبيا الهى هستند.
وى ادامه داد: تاريخ مــا گواه اين واقعيت 
اســت كه علما با وجــود تحمل مصائب و 
مشكالت همواره پاسدار ارزشهاى راستين 

مكتب حيات بخش اســالم بودند و آزادى 
خواهــان و پيروان اهل بيــت با راهنمايى 
علما راستين و آموزش ديدن كافى با ظلم 

مبارزه كرده اند.
مدير كل ارشاد اسالمى استان همدان  ادامه 
داد:  آيت اهللا شــهيد مدنى بدون شك نقش 
بى بديلى در ايستادگى مقابل فتنه ى خلق 
مسلمان ، حمايت از رزمندگان دفاع مقدس 
و همچنيــن پيروزى انقالب اســالمى ايران  

داشت.

(امام خامنه اى مدظله العالى)

آيت ا... سيد رضا فاضليان، امام جمعه سابق مالير در وصف شهيد محراب

در تربيت و رشد افراد سعى بليغ داشتند
حجت االسالم سيد حسن مليحى، معاون سابق اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان:

آيت ا... مدنى اشجع الناس بود 

محمد صالح ، از همراهان شهيد:
شهيد مدنى، يك عالم بزرگوار با اخالق كريمه بود

حجت االسالم محمد جوادى 
شهيد مدنى با سالح ژ-3 استاندار تبريز را تهديد كرد

www.haآيت ا.. شهيد مدنى نقش بى بديلى در پيروزى انقالب داشت
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