
به شكلي بسيار باشكوه و محترمانه تشييع شود و در 
مراسم تكفين و تدفين او سنگ تمام مي گذارند. اين 
فرد به گردن تبريزي ها حق زيادي داش��ت و شهيد 

مدني در واقع با اين حركت، ايشان را احيا كردند. 
علت گرايش اين فرد به خلق مسلماني ها 

چه بود؟ 
متأس��فانه پس از پيروزي انقالب اسالمي، به دليل 
دنياطلبي برخي از معممي��ن، مبارزين و انقالبيون 
تبريز دو دسته شدند. ايشان هم به خلق مسلماني ها 
گرايش پيدا كرد و پس از سركوب آنها عماًل از چشم 
مردم افتاد و منزوي شد، اما اين حركت آيت اهلل مدني 
او را احيا كرد. غرض اينكه ش��هيد مدني حتي لطف 
كوچك مردم را نيز بي پاسخ نمي گذاشتند. براي اين 
بنده خدا هم با تشييع جنازه و مجلس ترحيم مفصل 

و آبرومند، جبران محبت او را كردند. 
بس�ياري از جنبه هاي فتنه خلق مسلمان 
در تبريز، آذربايجان و نيز حزب دموكرات 
در كردس�تان، همچن�ان ناش�ناخته باقي 
مانده است. با توجه به اينكه حضرتعالي از 
نزديك ش�اهد فعاليت ها و اوج گيري فتنه 
آنها بوديد، ش�نيدن تحليل ش�ما در اين 

موضوع مغتنم است؟ 
جريان خلق مسلمان به پيروزي انقالب برنمي گردد، 
بلكه بايد ريشه هاي آن را در سال 1342 جست وجو 
كرد. در سال 1342 نهضت روحانيت به رهبري امام 
آغاز شد. تبريزي ها به يكي از مراجع همشهري خود 
تعلق خاطر داش��تند و لذا رهبري فردي غيرتبريزي 
برايش��ان چندان جا نمي افتاد، منته��ا اين موضوع را 
صراحتاً مطرح نمي كردند. در س��ال 1342 در ش��ب 
13 آذر، پنج تن از علماي تبريز از جمله شهيد آيت اهلل 
قاضي، آي��ت اهلل س��يداحمد خسروش��اهي، آيت اهلل 
دروازه اي و آقايان انزابي و ناصرزاده دستگير و مدتي 
در پادگان و زندان ساواك تبريز زنداني شدند. خواص 
معتقد بودند اين نهضت جز امام خميني رهبري ندارد، 
اما پشت پرده زمينه هاي تفرقه و جدايي چيده مي شد. 
با تبعيد امام، مقاصد از پرده برون افتادند. افرادي در 
آذربايجان همچنان معتقد بودند كه رهبر نهضت در 
قم هست و در مواقع لزوم، دستوراتي را صادر خواهد 
كرد. گاهي اوقات حوادثي روي مي داد كه مثاًل بازار و 
حوزه هاي علميه، بايد تعطيل مي شد و واكنش نشان 
مي دادن��د. در اين گونه موارد بود ك��ه اختالف عقيده 
بين امام و ياران امام با كساني كه رهبري امام را قبول 
نداشتند و پيرو مرجع ديگري بودند، پررنگ تر و حادتر 

مي شد. اين وضعيت همچنان ادامه داشت تا در سال 
1356 خبر شهادت آيت اهلل سيدمصطفي خميني به 
ايران رس��يد. در تبريز مجلس ختم باشكوهي برگزار 
ش��د و از اين روز بود كه مرز بين پيروان حقيقي امام 
يعني ش��هيد آيت اهلل قاضي طباطباي��ي و چند نفر از 
ياران جدي ايشان، با ديگران كاماًل مشخص شد. الزم 
به يادآوري است كه در سال 1349 كه آيت اهلل حكيم 
فوت كردند، بس��ياري از مقلدين ايش��ان مايل بودند 
مرجعيت امام را بپذيرن��د. در اين برهه هم عده اي در 
شهر تبريز به اختالفات دامن زدند و از همان موقع نيت 
سوء خود را آشكار كردند. به هر حال در مراسم ترحيم 
آيت اهلل سيدمصطفي خميني اين مرزها كامالً مشخص 
شد. در حادثه مهم 29 بهمن، پنج، شش تن از علماي 
بزرگ تبريز اعالميه اي را كه منجر به اين حادثه ش��د 
امضا كردند، ولي عده اي هم بودند ك��ه امضا نكردند 
و با آيت اهلل قاض��ي و آيت اهلل انگجي همس��و نبودند. 
اين عدم همس��ويي، شرايط را حس��اس تر و مرزها را 
پررنگ تر كرد تا پيروزي انقالب در 22 بهمن پيش آمد 
و امام از كساني كه اين واقعه را خلق كردند، تجليل و 
تمجيد كردند. اين موضع گيري امام خلق مسلماني ها 
را بسيار نگران كرد و به دس��ت و پا افتادند كه هر چه 
زودتر مرجع خاص خودشان را به عنوان رهبر نهضت 
مطرح كنند. اين ماجرا همچنان ادامه داشت و گاهي 
در تبريز حركت هايي مشاهده مي شد و عده اي به جاي 
عكس امام عكس مرجع خود را باال مي بردند و ايشان 
را مط��رح مي كردن��د. هنگامي كه ح��زب جمهوري 
اس��المي به عنوان يك حزب فراگير شروع به فعاليت 
كرد، در تبريز هم عده اي به اين حزب پيوستند. در اين 
هنگام بود كه حزب خلق مس��لمان با تكيه بر رهبري 
و مرجعيت آيت اهلل شريعتمداري تأسيس شد. رهبر 
سياسي اين حزب آقاي حسن شريعتمداري بود كه با 
بيگانگان ارتباط داشت و بعدها هم ديديم كه به آنها 
پيوست. اولين شهر فعاليت حزب خلق مسلمان، تبريز 
بود و آنها با تسخير محل قبلي حزب رستاخيز، در آنجا 
مستقر شدند. آيت اهلل ش��ريعتمداري در مصاحبه اي 
گفت ما 4 ميليون آذربايجاني را به عنوان حامي داريم 
و حزب خلق مسلمان هم پش��تش به همين گرم بود 
و مي خواس��ت آذربايجان را تحت تصرف خود بگيرد. 
هنگامي كه دولت موقت، مقدم مراغه اي را به عنوان 
اس��تاندار آذربايجان انتخاب كرد، كاماًل معلوم ش��د 
كه قرار اس��ت آذربايجان در تصرف خلق مس��لمان 
و طرفداران آيت اهلل ش��ريعتمداري باش��د. بعدها كه 
مقدم مراغه اي و حسن ش��ريعتمداري و عده ديگري 

فرار كردند و وابس��تگي هاي آنها ب��ه بيگانگان كاماًل 
آشكار شد، باز هم متأسفانه عده اي دست از حمايت از 
حزب خلق مسلمان برنداشتند و كميته هاي خاصي 
را در تبريز تصرف كردند و شهر را به آشوب كشيدند. 
هنگامي كه منافقي��ن آيت اهلل قاضي را به ش��هادت 
رس��اندند، زمينه بيشتري براي آش��وب فراهم شد و 
خلق مس��لماني ها هم از اين موقعيت نهايت استفاده 
را كردند. خلق مسلماني ها اميدوار بودند آذربايجان را 
تحت اختيار بگيرند و در شعارهايشان فرياد مي زدند 
از زنجان تا مرزهاي سرو و ماكو به آنها تعلق دارد! هر 
چند در بعضي از شهرهاي آذربايجان زمينه اصاًل براي 

فعاليت حزب خلق مسلمان فراهم نبود. 
از نمونه هاي مش�خص آش�وب طلبي هاي 

خلق مسلمان خاطره اي داريد؟ 
يكي از آنها، حضور گروهي از دانش آموزان و كاركنان 
دبيرستان صفا )والفجر فعلي( در خيابان شيشه گران 
بود. دبير ديني آن دبيرستان به نام هريسي، حدود 
50، 60 دانش آموز را تحريك كرد و مقابل استانداري 
آمدند و علي��ه امام و به طرفداري از خلق مس��لمان 
ش��عار دادند! خلق مس��لماني ها هر روز ب��ا برپايي 
نماز جماعت و جلس��ات متعدد و نيز برگزاري نماز 
جمعه هاي مس��تقل، آش��وب ت��ازه اي مي آفريدند. 
نهايتاً هم توطئه را به جايي رساندند كه صدا و سيما 
را هم اشغال كردند. آنها جايگاه خطبه هاي نماز را در 
مصالي نزديك به ميدان راه آهن كه شهيد آيت اهلل 
قاضي و سپس شهيد آيت اهلل مدني در آن نماز جمعه 
برگزار مي كردند، آت��ش زدند. يك ب��ار هم چماق 
به دس��ت هاي حزب خلق مس��لمان به خانه شهيد 
آيت اهلل مدني ريختند. شهيد مدني با آن خلق خوش 
و سعه صدر عجيبش��ان گفته بودند بياييد به جاي 
اينكه به جان هم بيفتيم، حرف بزنيم و ببينيم حرف 
حساب مان چيس��ت؟ بعدها از بعضي از آنها شنيدم 
كه با چماق رفته بوديم به جان ايش��ان بيفتيم، اما 
ايشان با روي خوش از ما استقبال كرد! شهيد مدني 
جوري با آنها حرف زده بود كه اكثرش��ان ش��رمنده 
ش��دند و عذرخواهي كردند. در مجموع ش��رارت ها 
و شورش هاي حزب خلق مس��لمان تمامي نداشت. 
اوضاع به شكلي درآمده بود كه در بعضي از محله ها 
كسي جرئت نداشت عكس امام را به ديوار مغازه اش 
بزند، چون تهديدش مي كردند و شيشه هاي مغازه اش 
را مي شكستند! مخصوصاً خيابان هاي شمس تبريزي 
و فلسطين محل رفت و آمد اينها بود و دائماً مزاحم 
مردم مي شدند. ش��هيد آيت اهلل مدني در طول 22 

پس از شهادت آيت اهلل قاضي و آمدن 
ش�هيد آيت اهلل مدني، اوض�اع تبريز 
حادتر و فاصله ها مشخص تر شد. شهيد 
مدني ب�ا معدودي از علماي اين ش�هر 
مراوده داشتند و فاصله ها و جدايي ها 
كار را س�خت كرده بود. مي توان گفت 
ايشان از لحاظ همراهي و ياوري علما، 
كاماًل در غربت بودند. خلق مسلماني ها 
هم به ش�دت ايش�ان را درگير مسائل 
و آش�وب هاي مختل�ف ك�رده بودند
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در گفت و شنود با حسين انزابي 
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 او با اخالق خود، بارها هتاكان
خلق مسلماني را شرمنده كرد

ماهي كه امام جمعه تبريز بودند، همواره س��عي 
مي كردند با خلق مس��لماني ها رفت��ار پدرانه و 
مشفقانه اي داشته باشند و آنها را نصيحت كنند 
و افراد را از درگيري مس��تقيم با آنه��ا بازدارند. 
ايش��ان هرگز در خطبه هاي نماز جمعه از خلق 
مسلماني ها نام نمي بردند، چون معتقد بودند اين 

جوان ها فريب خورده اند و برمي گردند. 
اما برخوردش�ان با منافقي�ن اين گونه 

نبود. اينطور نيست؟ 
همين طور است. ايشان بر س��ر منافقين فرياد 
مي زدند، چون آنها جبه��ه اي را ايجاد كرده و به 
رويارويي مس��تقيم با نظام برخاس��ته بودند. به 
همين دليل شهيد مدني بيش��تر تمركزشان را 
روي منافقين گذاشته بودند. به نظر نمي رسيد 
كه خلق مسلماني ها قادر باشند چنين جبهه اي 
را ايجاد كنند، ولي به هر حال با ايجاد تشكيك در 
رهبري انقالب و تفكيك آن، توانستند عده اي از 
مردم آذربايجان را از انقالب جدا و آنان را منزوي 
كنند كه آثارش هنوز هم باقي است و متأسفانه 
گاهي نمودهاي��ي از اين تفرق��ه  را، در برخي از 

حركت هاي اجتماعي مي بينيم. 
چه شد كه با وجود شهيد آيت اهلل قاضي 
به عنوان ام�ام جمعه و نماين�ده امام، 
شهيد آيت اهلل مدني هم به تبريز دعوت 
ش�دند؟ آيا ش�هيد قاض�ي در جريان 

بودند؟ واكنش ايشان چه بود؟ 
ش��هيد مدني در دوران تبعيد در قبل از انقالب، 
در هر ش��هري كه بودند، مسجد ساختند، حوزه 
احيا كردند، ستاد تشكيل دادند و مريداني پيدا 
كردند. آخري��ن بار به مهاباد تبعيد ش��دند و در 
آنجا اين اتفاق نيفتاد و ايش��ان همواره در حالت 
غربت بودن��د. هنگامي ك��ه زمينه هاي پيروزي 
انقالب آشكار ش��د، عده اي تالش كردند ايشان 
را به تبريز دعوت كنند. اينها نزد ش��هيد قاضي 
مي روند و موضوع را مطرح مي كنند و ايشان هم 
با نيك انديشي و شرح صدر فراواني كه داشتند، از 
اين فكر استقبال مي كنند و حتي به شهيد مدني 

نامه مي نويسند كه به تبريز تشريف بياورند. 
پس علت مس�ائلي كه بع�داً پيش آمد 

چه بود؟ 
چند ماهي كه از اقامت ش��هيد مدن��ي در تبريز 
گذشت، فضاي پر از تفرقه تبريز، باعث شد عده اي 
از ارادتمندان و دوستان و ياران دو طرف كه قطعاً 
نظر س��وئي هم نداش��تند، از روي غفلت و جهل 
كارهايي را انجام دادند كه سبب كدورت بين اين 
دو بزرگوار شد. ش��هيد مدني كه ديدگاه سياسي 
و زيركي اخالقي بااليي داش��تند، وقتي متوجه 
اين موضوع شدند، از تبريز به قم و سپس همدان 
رفتند و با اين مهاج��رت جلوي اتفاقات نامبارك 
بس��ياري را گرفتند. پس از پيروزي انقالب، بعد 
از حكم امامت جمعه مرحوم آيت اهلل طالقاني در 
تهران، حكم اقامه نماز جمعه در تبريز به نام شهيد 
آيت اهلل قاضي زده مي ش��ود. در اين زمان عده اي 
نزد امام مي روند و درخواس��ت مي كنند براي سر 
و س��امان دادن به اوضاع تبريز، آي��ت اهلل مدني 
از همدان به تبريز بروند. بدي��ن ترتيب با فرمان 
امام، ش��هيد مدني از همدان ب��ه تبريز مي آيند. 
قرار مي شود يك هفته ايشان نماز جمعه را اقامه 
كنند و يك هفته شهيد قاضي، اما عده اي مخالفت 
كردند. لذا ش��هيد قاض��ي نماز جمع��ه را برگزار 
مي كردند تا زماني كه به شهادت رسيدند. شهيد 
مدني وقتي متوجه شدند باز عده اي مي خواهند 
از اين وضعيت سوءاستفاده و تفرقه ايجاد كنند، 
به خرم آباد و لرس��تان رفتند تا به مس��ائل آنجا 
رس��يدگي كنند. حدود يك ماه و نيم هم در آنجا 
بودند تا قضيه شهادت آيت اهلل قاضي پيش آمد و 

امام به ايشان تكليف كردند به تبريز برگردند. 
از رابطه ش�هيد آيت اهلل مدني با ديگر 

علماي تبريز برايمان بگوييد. 
البت��ه علماي تبريز يكدس��ت نبودن��د. عده اي 
رهبري امام را قبول داش��تند و ع��ده اي هم كه 
عمدتاً خلق مس��لماني بودند، قبول نداشتند و 
كارهاي زي��ادي هم كردند و اوضاع را به ش��كل 
خطرناكي درآوردند. در مجموع علماي طرفدار 
امام در تبري��ز كم، اما از علماي ب��زرگ و معتبر 
بودند. از جمله آيت اهلل انگجي كه از نظر جايگاه 
علمي و اصال��ت خانوادگي و س��ابقه مبارزاتي 
بس��يار باال بود. ش��هيد آيت اهلل قاضي و واعظان 
بزرگي چون ابوي بنده، حاج شيخ حسين انزابي. 
پس از ش��هادت آيت اهلل قاضي و آمدن ش��هيد 
آيت اهلل مدني، اوضاع حادتر و فاصله ها مشخص تر 
ش��د. ش��هيد مدني با معدودي از علماي تبريز 
م��راوده داش��تند و فاصله ها و جدايي ه��ا كار را 
س��خت كرده بود. مي توان گفت ايشان از لحاظ 
همراهي و ياوري علما، كام��اًل در غربت بودند. 
خلق مسلماني ها هم كه به شدت ايشان را درگير 

مسائل و آشوب هاي مختلف كرده بودند. 
اش�اره كرديد در بين علما معدودي با 
ايشان همراهي مي كردند. بد نيست در 

اين مجال به آنها هم اشاره اي كنيد. 
پس از ش��هادت آيت اهلل قاضي، مرحوم آيت اهلل 
آشيخ عبدالحسين غروي عموي بنده، بيشترين 
مراوده را با شهيد مدني داشتند. ايشان از ياران 
قديمي ام��ام بودند و لذا از هر ك��س كه با حكم 
امام به تبريز مي آمد، اس��تقبال مي كردند. انس 
و عالقه و ارادت ايش��ان به شهيد آيت اهلل مدني، 
بدان ح��د بود كه هم��واره در مجالس، ش��هيد 
مدني را همراه��ي مي كردن��د و مي گفتند من 
در اين مجالس، عم��داً در كنار آي��ت اهلل مدني 
مي نش��ينم كه اگر قرار است سوءنيتي به ايشان 
ش��ود و تيري به سمت ايشان ش��ليك شود، به 
من بخورد. ايش��ان از ياران مخل��ص و باصفاي 
ش��هيد مدني بودند! از ديگر ياران ايشان، ابوي 

بنده و واعظ ش��هير تبريز، آيت اهلل انزابي بودند، 
همچنين آيت اهلل س��يدابوالفضل خسروشاهي، 
آقاي��ان حاج ميرزانج��ف آقازاده و ش��يخ حميد 
بنابي. معدودي از بازاري هاي معتبر هم در زمره 
طرفداران شهيد مدني بودند. البته مردم عادي به 
مسجدي كه شهيد مدني نماز برگزار مي كردند، 
مي آمدند و نماز جمعه هاي ايش��ان هم ازدحام 
داش��ت. مردم عادي چندان در قيد اختالفات و 
مسائل سياسي نبودند و لذا حرف هاي گروهك ها 
روي آنها تأثير چنداني نداشت و به ايشان عالقه 

زيادي داشتند. 
نماز جمعه ش�هيد آي�ت اهلل مدني چه 

ويژگي هايي داشت؟ 
ايشان در خطبه اول، به موضوع تقوا مي پرداخت 
و در خطبه دوم، مسائل سياسي روز ايران و جهان 
را مط��رح مي كرد. البت��ه اين دس��تور كلي اقامه 
نماز جمعه اس��ت. وجود ايش��ان سرش��ار از تقوا 
بود و لذا وقتي مي گفتند ش��ما را ب��ه تقواي الهي 
دعوت مي كنم، حرفش��ان تأثيرگذار بود. اخالص 
كم نظيري داش��تند و اين ويژگ��ي در تمام رفتار 
و گفتار ايش��ان به وضوح ديده مي شد. ايشان در 
خطبه دوم، همواره مس��ائل جدي��دي را مطرح 
مي كردند. آن روزها م��ردم چندان با تحليل هاي 
سياسي آشنا نبودند و روزنامه ها هم اين قدر فراوان 
در دست مردم نبود. مردم به منبر و سخنراني هاي 
علما عادت داش��تند و اطالعات خ��ود را از اينجا 
مي گرفتند. به همين دليل خطبه هاي نماز جمعه 
تأثير فراواني داش��ت. در آن روزها مس��ئله نفاق 
و بحث منافقين، در صدر مس��ائل سياس��ي بود. 
بني صدر تازه فرار كرده بود و منافقين به ش��دت 
فعال بودند و دست به ترورهاي مكرر و وحشتناكي 
مي زدند. قب��ل از آنها هم فرقان ش��خصيت هاي 
مهمي را از انقالب گرفته بود. شهيد آيت اهلل مدني، 
اولين امام جمعه اي هس��تند ك��ه منافقين ترور 
كردند. حضور ناجوانمردانه آنها در صحنه سياسي 
كشور و كمك هاي بيگانگان به آنان، حساس ترين 
مس��ئله روز بود. در عرصه جهاني هم فلس��طين 
اهميت بااليي داشت و ش��هيد مدني هم در كنار 
تحلي��ل عملكرد منافقين، هميش��ه ب��ه موضوع 

فلسطين و آزادي قدس شريف اشاره مي كردند. 
از ارتب�اط خودت�ان با ش�هيد آيت اهلل 
مدني هم برايمان بگوييد. از ايشان چه 

خاطراتي داريد؟ 
ما در محله شكلّي مي نشستيم. هنگامي كه شهيد 
آيت اهلل مدني به تبريز تش��ريف آوردند، يكي از 
ياران ايشان، منزلي را در محله شمس تبريزي در 
اختيار ايشان قرار داد. اين خانه به مسجد شكلّي 
نزديك بود. اين مس��جد هيچ وقت امام جماعتي 
كه مرتب بيايد نداشت. به همين دليل از ايشان 
درخواست شد تش��ريف بياورند و نماز جماعت 
را در آنجا اقامه كنند. آي��ت اهلل مدني كه هنگام 
اقامت در نجف، زماني كه آيت اهلل العظمي خويي 
نمي توانس��تند براي اقامه نماز مغرب به مسجد 
خضرا بيايند، ايش��ان را براي اقام��ه نماز تعيين 
كرده بودند، با اين ش��أن و جايگاه ب��اال، با روي 
خوش و كمال تواضع پذيرفتند امام جمعه مسجد 
شكلّي باشند. فردي كه در كوچه اسالميه حياطي 
داشت، آن را به شهيد مدني تقديم كرد تا منزل 
ايشان به مس��جد نزديك تر باش��د. شهيد مدني 
پذيرفتند، به شرط آنكه خانه وقف مسجد شكلّي 
ش��ود. صاحب خانه هم پذيرفت. من و دوستاني 
كه اطراف شهيد مدني بوديم، از جمله آسيدرضا 
اثيري، آقاي پورفرش��چي، برادران ايشان و عده 
ديگري، منزلمان نزديك منزل ايشان بود. ما در 
شب هاي بعد از پيروزي انقالب، نوبتي در كوچه 
منزل ايشان كش��يك مي داديم. ما مي دانستيم 
ايشان قبل از اذان صبح به مسجد مي روند و جلو 
مي رفتيم و سالم مي كرديم و با ايشان تا مسجد 
مي رفتيم. اگر نوبت كش��يكمان تمام شده بود، 
پشت سرشان نماز مي خوانديم و اگر هنوز بايد سر 
پس��ت مي مانديم، بعداً نماز را فرادا مي خوانديم. 
هنوز خاطره آن احوالپرسي هاي صميمي و زيباي 
صبح ها در خاطرم زنده است. ايشان با آن قامت 
برافراشته و س��يماي زيبا، يكي از لطيف ترين و 
مؤثرترين چهره هايي بودند كه در عمرم ديده ام. 
پدرم از تبريز به عنوان نماينده انتخاب شده بود. 
ايشان هر وقت به تبريز مي آمدند، همراهشان به 
ديدن شهيد آيت اهلل مدني مي رفتيم. گاهي هم 
ناهار يا ش��ام در خدمتش��ان بوديم. در نمازهاي 
جماعت و جمعه هم كه همواره پشت سر ايشان 

مي ايستاديم و اقتدا مي كرديم. 
و سخن آخر؟ 

شهيد آيت اهلل مدني از نظر جايگاه فقهي و علمي 
در سطح بسيار بااليي قرار داشتند. بخش عمده 
تحصيالت و زندگي علمي ايشان در نجف سپري 
ش��ده بود و از نظر فقاهت، اجته��اد و مرجعيت 
شخصيت ممتازي بودند. مجموعه فقهي ايشان با 
عنوان »عروه الوثقي« از سطح علمي بسيار بااليي 
برخوردار است. ايشان در نجف يكي از چند فقيه 
مبارز آنج��ا بودند و در محض��ر آيت اهلل العظمي 
حكي��م تلمذ مي كردن��د. همان طور كه اش��اره 
ك��ردم، آيت اهلل العظمي خويي ب��راي اقامه نماز 
ايش��ان را تعيين كرده بودند كه نش��انه نهايت 
اعتماد ايشان به شهيد مدني است. هنگامي كه 
امام پس از تبعيد تركيه به نجف تشريف بردند، 
شهيد مدني عالقه خاصي به امام پيدا كردند و از 
آن به بعد براي رساندن مبارزات به هدف اصيل 
خود، به امام دل بس��تند. پس از پيروزي انقالب 
نيز در تمام عرصه هايي كه نياز به حضور ايشان 
احساس ش��د، از بركات وجودش��ان بهره هاي 

فراواني به انقالب و نظام رسيد. 
با تش�كر از فرصت�ي ك�ه در اختيار ما 

قرار داديد.

  علي احمدي فراهاني
راوي خاطرات�ي كه پي�ش روي شماس�ت، از ياران 
ش�هيد مح�راب آي�ت اهلل سيداس�داهلل مدن�ي در 
تبري�ز اس�ت ك�ه ب�ا عش�ق و عالق�ه اي واف�ر، به 
مصاحبت و مراوده با آن ش�هيد بزرگ�وار پرداخته 
و از خرم�ن انديش�ه و عم�ل او خوش�ه ها برگرفته 
اس�ت. اميد مي بريم كه انتش�ار اين گفت و ش�نود 
تاريخ�ي در س�الروز ش�هادت آن معل�م اخ�الق و 
س�بك زندگي، عالقه مندان را مفي�د و مقبول  آيد. 

  
از پس گذر س�ال ها، ش�هيد محراب آيت اهلل 
سيداس�داهلل مدني را با چ�ه ويژگي هايي به 

ياد مي آوريد؟ 
بسم اهلل الرحمن الرحيم. شهيد بزرگوار آيت اهلل مدني، 
تجلي صفات و اخالق نيكي بودند كه خداوند در توصيف 
پيامبرش فرموده است: »برگزيده شدي تا مكارم اخالق 
را به منصه ظهور برساني«. در اسالم، اخالق يك اصل 
و مبنا و جزو ارزش هاي اصيل اس��ت، لذا خداوند مكرر 
در قرآن بر حس��ن خلق كه مس��ير اصلي تكامل آدمي 
است، تكيه فرموده است. كرامت يعني مجموعه صفات 
نيك و انس��ان كريم كسي اس��ت كه مجموعه صفات 
نيكوست. ش��هيد آيت اهلل مدني از شجره سادات بودند 
و لذا ياد اهل  بي��ت عصمت و طه��ارت)ع( را در آدمي 
زنده مي كردند. قدي كش��يده، صورتي گشاده و زيبا و 
لحني آرام و دلنشين داشتند و اين هم در جذب قلوب 
مؤمنين به ايشان، تأثير شگفتي داشت. هميشه چون 
جد گرامي اش رس��ول اهلل)ص(، در س��الم پيشدستي 
مي كردند و اگر كسي احياناً زودتر سالم مي داد، سالم 
او را مفصل تر و زيباتر پاس��خ مي دادند و احوالپرس��ي 
مي كردند. همواره لبخند دلنشيني بر لب داشتند و لذا 
مخاطب با ايشان احساس صميميت و دوستي مي كرد و 
دردش را بي  رودربايستي، با ايشان در ميان مي گذاشت. 
هنگامي كه با ايشان حرف مي زدي، سراپا گوش بودند 
و ادب و آداب گوش دادن و به جا و به موقع سخن گفتن 

را، به تمامي رعايت مي كردند. 
اطالعات سياسي و اجتماعي ايشان را در چه 

حد ديديد؟ 
در پاسخ به سؤال شما در مورد اطالعات سياسي ايشان، 
خاطره اي را نقل مي كنم. ارديبهشت سال 1358 بود و 
مدت زمان زيادي از پيروزي انقالب نگذش��ته بود. من 
در آذربايجان غربي مأموريت هايي داشتم و مي دانستم 
چپي ها در ماكو تحركاتي را ش��روع كرده اند. به تبريز 
آمدم و جريان را به پدرم گفتم و با هم به مسجد شعبان 
رفتيم كه در آنجا مراس��مي برگزار ش��ده بود. ش��هيد 
آيت اهلل قاضي و ش��هيد آي��ت اهلل مدني هم تش��ريف 
داشتند. پدرم مرا به آيت اهلل قاضي معرفي كرد و از من 
خواس��ت خبر را به ايش��ان بدهم. آيت اهلل مدني وقتي 
حرف هايم را شنيدند، گفتند اينها مائوئيست هستند! 
نكته سنجي و آگاهي و اطالعات ايشان از جريانات و افراد 

گوناگون سياسي كم نظير بود. 
آيا اين وسعت اطالعات به س�ابقه مبارزاتي 

ايشان در عراق برنمي گشت؟ 
قطع��اً همين ط��ور اس��ت. ايش��ان در ع��راق در كنار 
 مراجع بزرگي چون آيت اهلل العظم��ي حكيم، در مورد

 بعثي ها- كه مبناي حركتش��ان چپي و بلشويكي- بود 
اطالعات جالبي را كس��ب كرده بود و اوضاع سياس��ي 
عراق، در ساخته شدن شخصيت سياسي آيت اهلل مدني 
تأثير به سزايي داش��ت. به هر حال گزارش��م را دادم و 
شهيد آيت اهلل قاضي هم براي آن منطقه تدابير خاصي 

را انديشيدند. 
از ويژگي ه�اي اخالق�ي ش�هيد مدن�ي 

مي گفتيد. 
اشاره كردم ايش��ان لحن ماليم و دلنشيني داشتند و با 
همين لحن، درباره چپي ها و منافقين در كوچه و مسجد 
و هر جا كه شرايط اقتضا مي كرد، هشدار مي دادند. البته 
به موقعش گفتار و عمل ايشان شدت پيدا مي كرد، اما 
حتي در همان اوقات هم دلسوزي و شفقت در سراسر 
كالم و رفتار ايشان موج مي زد. همواره »ُرَحماُء بَيَنُهم« 
اُء َعلي الكفَّار« پيشي داشت.  در وجود ايشان، بر »اَِش��دَّ
دوستي ايشان به دوستان بر سختگيري هايشان نسبت 
به منافقين و كساني كه آش��وب و بلوا به پا مي كردند، 
غلبه داشت. اساساً لطف و حس��ن خلق و دلسوزي در 
وجود ايشان بر خشونت مي چربيد. س��راپا لطف بود و 

مهرباني. 
يكي از فرازهاي مهم زندگي ش�هيد آيت اهلل 
مدني مواجهه ايش�ان با فتنه خلق مسلمان 
ب�ود. در اين ب�اره چ�ه تحلي�ل و خاطراتي 

داريد؟
خلق مسلماني ها گاهي جس��ارت و وقاحت را به جايي 
مي رساندند كه در محضر خود ايشان، به ايشان بي ادبي 
مي كردند! يك بار مردم در مسجد حاج ميرزا يوسف آقا 
قزللي جمع شده بودند كه خبر رسيد خلق مسلماني ها 
بلوا به پا كرده و مردم به خيابان ه��ا ريخته اند. آيت اهلل 
مدني كمي صبر كردند تا همه مردم از مس��جد بيرون 
بروند و بعد ايشان بيرون بيايند. خلق مسلماني ها متوجه 
شدند و از اين خلوت شدن مسجد، سوءاستفاده كردند و 
آيت اهلل مدني را گرفتند و در كيوسك پليس در خيابان 
فردوسي حبس كردند تا ايش��ان را آزار بدهند. يكي از 
وعاظ شهر كه به خلق مس��لماني ها گرايش داشت، اما 
در عين حال به ش��هيد مدني هم ارادت داشت، شروع 
كرد به داد و فرياد كه اين چه كاري است كه مي كنيد و 
سعي كرد شهيد مدني را از كيوسك بيرون بياورد، ولي 
خلق مسلماني ها به حرفش گوش ندادند. يكي از علماي 
معمر شهيد تبريز- كه در همان نزديكي بود- وقتي خبر 
را شنيد، آمد و ايشان را از كيوسك بيرون آورد. شهيد 
مدني همواره به اطرافيان و نزدي��كان خود مي گفتند 
مترصد فرصتي هستند كه اين لطف آن روحاني ارجمند 
را جبران كنند. يك روز شهيد مدني مي شنوند كه اين 
آقا در بيمارستان بستري شده، منتها به خاطر شرايط 
پرمشغله و آشوب آن روزها، فرصت نمي كنند بالفاصله 
به عيادت او بروند تا اينكه به ايشان خبر مي دهند كه اين 
آقا از دنيا رفته است. شهيد مدني بالفاصله به بيمارستان 
مي روند و دستور مي دهند جنازه ايشان با تشريفات و 


