
  محمدرضا کائيني
روزهاي�ي که بر م�ا گذش�ت، تداعي گر س�الروز 
ش�هادت عال�م مجاه�د و اولين ش�هيد محراب، 
آي�ت اهلل س�يد اس�داهلل مدني ب�ود. اين موس�م 
س�الگرد، با روزهاي عزاداري و تعطيالت تاسوعا 
و عاش�ورا همراه بود و مانع از انتش�ار بهنگام اين 
صفحات گرديد. با قبول اينکه تا چندين روز پس 
از هر مناسبتي، ذکر آن در رسانه ها و افواه جاري 
است، هم اينک گفت وشنود با آيت اهلل سيدهادي 
خسروش�اهي درباره ش�هيد آيت اهلل مدني را به 
ش�ما تقديم مي داريم. اميد آنک�ه تاريخ پژوهان 
انقالب و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

 شهيد آيت اهلل مدني، همگام و مشوق شهيد 
سيد مجتبي نواب صفوي

آغازين ديدار آيت اهلل سيدهادي خسروشاهي با شهيد 
آيت اهلل سيد اسداهلل مدني، با ذکر و خاطره شهيد سيد 
مجتبي نواب صفوي گره خورده است. به واقع راوي به 
دليل عالقه ديرين به رهبر فدائيان اسالم، فرصت اين 
ديدار نخست را مغتنم شمرده و در اين باره از شهيد 
مدني سؤاالتي مطرح نم��وده است. آنچه در فراز اول 
پاسخ هاي است��اد خسروشاهي مي بيني��د، بازگويي 

بخشي از همين تاريخچه است:
»من البته سال ها با ن��ام و کار ايش��ان غياباً آشنايي 
داشتم، ولي آشنايي حضوري با شهيد آيت اهلل مدني 
به تابستان 1343 برمي گردد که براي ديدار بعضي از 
دوستان به همدان رفته بودم. در آنجا با برادر عزيز و 
ارجمند، آيت اهلل شيخ محمدمهدي آصفي)رحمه اهلل( 
که از نجف اشرف براي ييالق و ديدار اقوام آمده بودند، 
ديداري داشتم و ايشان به من گفتند که: آيت اهلل مدني 
هم به هم��دان آمده اند و در روست��اي دره مرادبيگ 
هستند و اگر مايليد به دي��دار ايشان برويم. بي ترديد 
پاسخ من مثبت و مشتاقانه بود و همراه ايشان به دره 
مرادبيگ- که آب و هواي لطيفي داشت- رفتيم و در 

يك خانه روستايي که ايش��ان در آن سكونت اختيار 
کرده بودند، خدم��ت ايشان رسيدي��م و البته طبق 
روش حسنه ميهمان نوازي نجفي ه��ا که حتماً از هر 
واردي با صبحانه، ناهار و ش��ام پذيرايي مي کنند، از 
ما دعوت کردند که ناه��ار را همانجا صرف کنيم. من 
در آن چند ساعتي که در آنجا بودم، ايشان را مردي 
خليق، با معنويت، متواضع و داراي تمام اخالق حسنه 
نبوي يافتم و همين سرآغاز آشناي��ي حضوري بود. 
وقتي آيت اهلل  آصفي مرا معرف��ي کرد، آيت اهلل مدني 
خيلي خوشحال شد و ب��ا شعف خاصي گفت که: من 
به اين خان��دان ارادت دارم. پدرش��ان آيت اهلل سيد 
مرتضي خسروشاهي مردي مب��ارز بر ضد رضاخان، 
شخصيتي وارسته و فقيه و مال و باتقوا و در کل منطقه 
آذربايجان مورد احترام همگان ب��ود و اخوي  ايشان 
آيت اهلل سيد احم��د خسروشاهي ه��م وقتي من در 
قم تحصيل مي کردم، از فضال و علماي معروف بودند 
و سمت است��ادي مرا داشتند و م��ن معالم االصول و 
اللمعة الدمشقيه )در فق��ه( را در خدمت ايشان تلمذ 
کردم. ايشان از لحاظ اخالقي و سير و سلوك معنوي 
هم صاحب مقاماتي بودند و در پرورش و ساختار فكري 
و روحي من تأثير خاصي ب��ه يادگار گذاشتند. در آن 
جلسه، من سؤاالتي را مطرح  کردم و ايشان پاسخ هاي 
مفصلي را  بيان   کردند. مثاًل من شنيده بودم که شهيد 
نواب صفوي براي سف��ر به اي��ران و مباحثه با احمد 
کسروي هزينه سفر نداشته و آيت اهلل مدني  با فروش 
بعضي از کتاب هاي خود خرج��ي راه ايشان را تأمين 
کرده و مبلغي هم براي تهيه سالح براي استفاده در 
صورت لزوم به ايشان پرداخت نموده که البته کل آن 
مبلغ چيزي بالغ بر چند ده دينار هم نمي شده است. 
به گفته آيت اهلل شهيد مدني، شهيد نواب صفوي پس 
از مطالعه کتاب هاي کسروي در رد تشيع و پايه گذاري 
آيين جديدي مانند بهائي گري به نام آيين پاك ديني! 
تصميم مي گيرد که به ايران سف��ر کند و براي ارشاد 
کسروي رودررو با او به مباحثه بپردازد و همين هدف 

را با آيت اهلل مدني که از معاريف حوزه علميه نجف بود 
و در شدت غيرت و حميت اسالم��ي از دفاع از حريم 
دين مشهور عام و خاص به شم��ار مي رفت، در ميان 
مي گذارد. آيت اهلل مدني ضمن تشويق و ترغيب شهيد 
نواب صف��وي، هزينه سفر او را ه��م تأمين مي کند و 
ايشان عازم ايران مي شود ک��ه بقيه داستان را در اين 
زمينه هم نوشته و البت��ه بعضي ها اضافه کرده اند که 
مرحوم آيت اهلل سيد ابوالقاسم خوئي و مرحوم آيت اهلل 
سيد محمود شاهرودي- از مراجع عظام- هم در اين 

امر نقش و سهمي داشته اند.« 
 پيش�گامي ديرين در امر به مع�روف و نهي 

از منکر
نخستي��ن شهيد مح��راب عالوه بر مكان��ت علمي و 
مقبوليت باال در مجامع حوزوي و علمي، در عرصه امر 
به معروف و نهي از منكر نيز به غايت فعال بوده است. 
آيت اهلل سيد هادي خسروشاهي در پاسخ به پرسش 
ما درباره پيشينه مبارزات فرهنگي و سياسي شهيد 

آيت اهلل مدني چنين مي گويد:
»آيت اهلل شهيد مدني از آغاز زندگي اجتماعي خود، 
هميشه در راه ارشاد مردم و امر ب��ه معروف و نهي از 
منكر پيشگام بود و به هر منطقه اي که سفر مي کرد 
يا مي رفت يا تبعيد مي شد، اي��ن اصل اساسي اسالم 
را اجرايي مي نمود و فقط به موعظه و نصيحت اکتفا 
نمي کرد. مث��اًل در آذرشه��ر يا هم��ان دهخوارقان، 
پس از نخستين سف��ر که از نجف اش��رف برگشت، 
طي ي��ك سخنران��ي در مسجد اخطار  ک��رد که اگر 
تا 15 روز ديگ��ر، بساط کارخان��ه مشروب سازي در 
اين شهر برچيده نش��ود، خود م��ردم آن را با خاك 
يكسان خواهند نمود. هنوز اين ضرب االجل به پايان 
نرسيده بود که در مورد ضرورت جلوگيري از گسترش 
بدحجابي يا بي حجابي در شهر هشدار داد و از همين 
جا بود که رئيس شهربان��ي آذربايجان، طي گزارشي 
به مرکز، درب��اره اخاللگري هاي ح��اج سيد اسداهلل 
مدني کسب تكليف نمود و دستگيري و تبعيد وي را 

آي�ت اهلل مدن�ي به ه�ر ش�هري که 
مي رفتند يا تبعيدگاهي که فرستاده 
مي ش�دند، مبارزه را آغاز مي کردند 
و در نتيجه مجدداً توس�ط س�اواك 
يا ش�هرباني منطق�ه دس�تگير و به 
منطق�ه ديگ�ري تبعيد مي ش�دند 
که از آن جمله تبعيد به ش�هرهاي: 
خرم آب�اد، هم�دان، گنب�د کاووس، 
نور آب�اد ممس�ني، بن�در کن�گان 
و س�رانجام س�قز و مهاب�اد اس�ت

ما از س�وي خاندان تقاض�ا کرديم که 
ايشان در مسجد پدري اقامه جماعت 
کنند. ايش�ان آن را ب�دون هيچ قيد و 
شرط و خط کشي مرسوم! پذيرفتند و 
تا شهادت مرحوم آيت اهلل قاضي، اين 
افاضه ادامه يافت، اما پس از آن حادثه، 
برخي مس�ائل امنيتي ک�ه در منطقه 
شلوغ راسته بازار امکان مراعات آنها 
وجود نداشت، باعث شد که اقامه نماز 
جماعت در اين مسجد را ترك نمايند

»ناگفته ها و خاطره هايي از منش اجتماعي و سياسي شهيد آيت اهلل سيد اسداهلل مدني« 
در گفت وشنود با آيت اهلل سيد هادي خسروشاهي

مانند سيد جمال الدين اسدآبادي
هميشه در غربت و تبعيد بود
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  شاهد توحيدي
شرايط عرصه توليد فكر 
و انديش��ه ورزي جامعه 
ما، نش��ان از آن دارد که 
جالل آل احمد نيم قرن 
پس از مرگ نيز همچنان 
اتفاقي درخور چالش و 
گفت وگوست. گو اينكه 
موافق و مخالف خويش 
را مل��زم يافته اند که در 
عرصه نظر، تكليف خويش را ب��ا وي روشن کنند و 
اگر مسئله آفريني از فرايض روشنفكري است، براي 
آل احمد همين بس که تا اين حد کامياب بوده است. 
اثري که در اين مجال به حضورتان معرفي مي شود، 
از گام هايي است که در مسير شناخت اين نويسنده 
معاصر برداشته شده و »قلمرو انديشه آل احمد« نام 
گرفته است. قاسم صافي گلپايگاني در ديباچه اين 
پژوهش- ک��ه براي نخستين بار توس��ط انتشارات 

دانشگاه تهران منتشر شد- آورده است:
»از لوازم شناخت فرهنگ ه��ر جامعه اي، شناخت 
استوانه ه��اي فك��ري و قله ه��اي فرهنگ��ي يعني 
انسان هاي انديشمند فرهنگ ساز آن جامعه است 
که راه ب��ه نشانه ه��اي روشن آنست ک��ه از بيراهه 
شناخته مي شود. يك��ي از آن استوانه ها، شادروان 
جالل آل احمد است که در دفت��ر حاضر، کلياتي از 
مرام و قلم او در ساحت تحقيق و آداب نوشتن مطرح 
است. قصد نقد و بررسي کلي و ارزشيابي شخصيت 
او نيست يا پرداختن به شرح حال او، که در بسياري 
نوشته ها از او يا درباره او نقل شده است. چه گوشه و 
زواياي روح و فكر کسي را کنجكاوي کردن و بيرون 
کشيدن و آخرين حرف را درباره او زدن کار ساده اي 
نيست و کار هر کس هم نيست. کسي که تنقيد از 
کسي مي کند بايد از او اجل��ي و باالتر باشد و بتواند 
با احاطه کامل، موضوع را درك کند. اين جسارت، 
کار يك ي��ا چند نف��ر روانشن��اس و جامعه شناس 
حقيقت بين و واقع نگار و اهل درد است که تجزيه و 
تحليلي از او بكند � تربيت اوليه او را بفهمد � زندگي 
و محيط او و تضادهاي فكري او را بشناسد � مقاطع 
زندگي و تحول انديشه و رفتار او را در طول عمرش 

مطالعه کند ک��ه به کجا کشانيده ش��ده است. بعد 
قضاوت کلي از او و دوره او بنماي��د و جايگاهش را 
مشخص سازد. رسم است که شخصيت هاي ارزنده را 
محققان پرده برداري و معرفي مي کنند و در معرفي 
الزم نيست مواف��ق و مخالف داشت��ه باشد و کافي 
است که بدانيم او حرف هايي تازه دارد يا سعي کرده 
حقيقت را از مجاز و اهل صدق را از اهل ريا جدا کند 
يا افكار را از قالب هاي سنتي بيرون بياورد و مردم را 
تحرك دهد و جامعه را پويا س��ازد و به هر حال در 
سلسله  محييان قرار گيرد و اين خاصيت انسان هاي 
متفكر متحولي است که ب��ا داشتن انقالب فكري و 
روحي شان در هر جامعه اي آنان را محترم مي دارند 

و وجودشان مغتنم است. 
ذکر اين نكته ضروري به نظ��ر مي رسد که آشنايي 
نگارنده ب��ا آل احمد در سال هاي آخ��ر عمر اوست 
که پخته ترين ايام زندگي او را تشكيل مي داد و لذا 
آنچه درباره او در صفحات آت��ي به نظر خوانندگان 
گرامي مي رسد، غالباً مرب��وط به همين ايام است و 
هم حاصل مطالعه آثار اوس��ت که با وجود فشار آن 
روزگار بر اهل قلم، آن مقدار اثر و نوشته و خاطره از 
او باقي مانده است که از روي آن بتوان او را شناخت 
و حرف هايش را شنيد. به هر ح��ال موضوع اصلي 
اين دفتر، پرداختي از مق��ام قلم در دست آل احمد 
است و شامل مطالب اجمالي است که پرده برداري 
از برخي ارزش هاي حقيقي آن مرحوم دارد. و چون 
در اين مق��ام، آل احمد در رابطه ب��ا آثارش تحليل 
بيشتري مي طلبد، مطالبي ديگر از جمله زبان نثر و 
انديشه و هنر و شخصيت او و معرفي يكي دو اثرش 
افزوده گشت و هم کتابشناسي کوتاهي از نوشته ها 
درباره او در مطبوعات. باشد که به اين وسيله قدمي 
در جهت شناساندن فكر و فرهن��گ اين جامعه در 
قطري از قطار آن، برداشته شده باشد و کمكي باشد 
براي تحليل ها و ارزيابي ها و قضاوت هاي تاريخي و 
فرهنگي و هم تجليلي باشد از خدمات افراد فداکار 
و مردمي، بلكه ريشه فضيلت و وجدان مسئوليت و 
شوق خدمت راستين را در جامعه قوام و دوام دهد و 
طالبان کاالي آزادگي و معنويات را متمتع گرداند   و 
هم زمينه روشني گردد که همه بزرگان علم و ادب و 

عامالن تحول مورد توجه و شناخت قرار گيرند.«

نظري و گذري بر 
»قلمرو انديشه آل احمد«

آقاي نويسنده به مثابه نماد
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خواستار  شد. رئيس شهرباني آذرشهر، در تاريخ 
1331/7/26 به استانداري تبريز چنين مي نويسد: 
آقاي مير اسداهلل مدني اهل آذرشهر که مدتي در 
نجف االشرف تحصيل  کرده، به  تازگي به آذرشهر 
وارد و خود را مجتهد و تحصيلكرده نجف االشرف 
و يكي از علماي برجسته معرفي، مردم را دور خود 
جمع و راجع به حجاب و لباس و کاله متحدالشكل 
و همچني��ن خط��ر کارخانه مشروب س��ازي در 
آذرشهر را به مردم تفهي��م مي کند، به  طوري که 
روز 25 م��اه جاري باز در مسج��د اجتماع بوده و 
مير اسداهلل اظهار داشته که دولت راجع به بستن 
کارخانه مشروب سازي 15 روز مهلت گرفته بود 
که کارخانه را به  کلي بسته و در آذرشهر مشروب 
نباشد؛ چون امروز مهلت دولت منقضي شده، در 
صورتي که تا فردا 26 ماه ج��اري بستن کارخانه 
عملي نشود، من اجازه مي دهم که اهالي خودشان 
اقدام و هر کس جلوگيري و اذيت کند، از کشته 
شدن نترسيده و مضايقه ننمايند. با اغتشاشاتي 
که فعاًل در آذرشهر برپا شده، سه چيز را مي توان 
پيش بيني نمود که اغتش��اش برطرف گردد: اول 
اينكه اگر آقاي مير اسداهلل فوراً از آذرشهر خارج 
شود، تشنجات به کلي برطرف و در غياب مشاراليه 
هر کس بخواهد تشنجاتي نمايد، مأموران فعلي 
مي توانند جلوگيري نمايند، البته در صورتي که 
وجود ميراسداهلل در آذرشه��ر نباشد. دوم اينكه 
آقاي مير اسداهلل تقاضاهاي��ي را که مي نمايد، به 
موقع اجرا گذارده شود که تشنجات برطرف گردد، 
ولي اين موضوع آنها را جري نموده و هر روز چيزي 
را که منافي مقررات اس��ت، تقاضا خواهند کرد و 
مدام مأموران در زحمت خواهند بود. سوم اينكه 
عده اي مكفي از قبيل سرباز و ژاندارم و پاسبان به 
آذرشهر اعزام شود و دستور صريح صادر گردد که 
هر کدام از اهالي يا خود آقاي ميراسداهلل بخواهد 
برخالف مقررات عملي نماي��د و اظهاراتي بكند، 
بدون هيچ اغماضي، مرتكب جلب و تحت تعقيب 
قرار بگيرند. و ضمناً اينجانب که به آذرشهر وارد 
شدم، يك نفر ژاندارم از مأموران کمكي شهرباني 
را که مشروب صرف و در خارج تظاهرات مي کرده، 
اهالي ژاندارم مذک��ور را کتك زيادي مي زنند که 
مريض مي باشد. در خاتم��ه معروض مي دارد که 
اگر راجع به آقاي ميراسداهلل اقدامي نشود، هر روز 
از اين اتفاقات رخ خواهد داد و ممكن است همين 
امروز يا فردا در موضوع کارخانه از طرف اهالي بنا 
به دستور ميراسداهلل اقدامي نمايند و مأموران در 

زحمت باشند. 
عالوه بر اي��ن، در گزارش ديگ��ر رئيس شهرباني 

آذرشهر در اين باره چنين آمده است: 
»محترماً پي��رو گزارش معروض��ه شماره 270- 
31/7/5 به عرض مي رسان��د برابر گزارش مأمور 
آگاهي، آقاي مير اسداهلل مدني مجدداً روز 9 ماه 
جاري مطابق با 11 م��اه محرم در مسجد حاجي 
کاظم، در موقع وعظ و خطاب��ه اظهار داشته که 
ع��ده اي از جوانان ب��ا شهامت آذرشه��ر مكرر به 
اينجانب مراجعه و اظهار داشته اند که ما حاضر و 
آماده هستيم کارخانه مشروب سازي را از آذرشهر 
برچيده و به کلي از بين برداريم، ولي من معتقدم 
که معتمدين محل قبال با رؤساي دواير دولتي به 
اين عمل اق��دام و کارخانه مذک��ور را از آذرشهر 
بردارند، واال از اين تاريخ ت��ا 15 روز ديگر مهلت 
داده مي شود اگر کارخانه مشروب سازي از آذرشهر 
تخليه نشود، اينجانب مقدور هستم که کارخانه 
مزبور را به کل��ي از بين برده و ب��ه وجود کارخانه 
خاتمه دهم و هر کس در اين راه کشته شود، شهيد 
محسوب مي شود. . . آق��اي مدني نفوذ زيادي در 
آذرشهر پي��دا کرده و ممكن اس��ت در سر موعد 
15 روز، غفلتاً  در موقع وعظ و خطابه در مساجد 
حرف هاي تحريك آميز اظهار نم��وده و اهالي را 
وادار به غارت کارخانه مشروب سازي نمايد. . . اين 
اخطار آيت اهلل مدني، به  رغم فشار و تهديد اوباش 
رژيم ادامه مي يابد، ولي ب��ا سفر ايشان به تبريز و 
ممانعت از مراجعت به آذرشهر، به نتيجه مطلوب 
نمي رسد، ولي اص��ل موضوع م��ورد تأييد علما 
عظام و مردم مسلمان ايران ب��ه  ويژه آذربايجان، 

قرار مي گيرد.« 
  تبعيد هاي فراوان در طريق مبارزه

همانگونه که در فراز پيشين اشارت رفت، پيشينه 
مبارزات فرهنگ��ي و سياسي شهيد آيت اهلل سيد 
اسداهلل مدني، به گذشته هاي دور مي رسد. او در 
طريق آشنايي مردم با وظايف سياسي و اجتماعي 
خود، رنج هاي ف��راوان به جان خري��د و پذيراي 
تبعيد هاي گوناگ��ون بود. آي��ت اهلل سيد هادي 
خسروشاهي درباره تاريخچه اي��ن دشواري ها و 

تبعيدها چنين مي گويد:
»شهي��د آي��ت اهلل مدن��ي، در واقع مانن��د سيد 
جمال الدين اسدآبادي، سيدي هميشه در غربت 
و هميشه در تبعيد بودند؛ يعني به دنبال مبارزات 
آشكار و علني، ايشان در هر شهري که مي رفتند 
يا تبعيدگاهي که فرستاده مي شدن��د، مبارزه را 
آغاز مي کردند و در نتيجه مجدداً توسط ساواك 
يا شهرباني منطقه دستگي��ر و به منطقه ديگري 
تبعيد مي شدن��د که از آن جمل��ه است تبعيد به 
شهرهاي: خرم آباد، همدان، گنبد کاووس، نور آباد 
ممسني، بندر کنگان و سرانج��ام سقز و مهاباد. 
و آخرين مرحله از دستگي��ري و تبعيد ايشان در 
ماه هاي قبل از پيروزي انق��الب اسالمي بود که 
ايشان در تبريز، همراه ديگر علما، به ويژه آيت اهلل 
شهيد سيد محمد علي قاضي طباطبايي، دامنه 
مبارزه را گسترش داد و همي��ن امر، موجب شد 
که س��اواك مرکزي، طي تلگرام رم��ز، از ساواك 
آذربايجان شرقي – تبري��ز- خواست که آيت اهلل 
مدني اگر با مذاکره و به طور مسالمت آميز! تبريز 
را ترك ننمود، ايشان را دستگير و به تهران اعزام 
کند. البته مبارزه ايشان عليه رژيم ادامه مي يابد 

و فرمانداري نظامي تبريز از ايشان مي خواهد که 
تبريز را ترك کند و ايشان به رغم اينكه به ظاهر 
مي گويد به قم خواهد رفت، در تبريز مي ماند و به 
اصطالح آنها به تحريكات خود ادامه مي دهد و در 
نتيجه آيت اهلل مدني، توس��ط فرمانداري نظامي 
تبريز شبانه دستگير و از تبري��ز اخراج مي گردد 
و به دنبال اين اق��دام، مردم آذربايجان به حرکت 
درمي آيند و به تظاهرات و راهپيمايي مي پردازند 
و علماي تبريز هم طي بيانيه اي اي��ن اقدام را به 
ش��دت تقبيح مي کنن��د. آيت اهلل مدن��ي پس از 
دستگيري و اخراج از تبري��ز، نخست به قم رفت 
و سپس به همدان برگشت و ت��ا پيروزي انقالب 
در استان هم��دان، نقش تأثيرگ��ذار و پر ارزشي 
را به عهده گرفت تا تاريخ و چگونگي آن را اغلب 

دوستان مي دانند.« 
 واپسين ديدارها قبل از شهادت

آيت اهلل سيد هادي خسروشاهي در خاتمه گفت 
وشنود ب��ه واپسين ديداره��ا و خاطرات خويش 
از شهيد آيت اهلل سيد اس��داهلل مدني اشارت دارد 
که برخي از آنها، واجد درس هاي اخالقي فراوان 
است. وي در پاس��خ به اين پرس��ش که آخرين 
ديدارهاي شما با شهي��د آيت اهلل مدني در دوران 
پيروزي انق��الب و پس از آن چگون��ه انجام شد، 

اظهار مي دارد:
»اتفاقاً عالوه بر مالقات ها و ديدارهاي مختلف در 
نجف و قم و تهران و تبريز که اغلب معمولي يا به 
اصطالح عبوري! ب��ود، در دوران پيش از پيروزي 
انقالب اسالم��ي، يك بار ديگر ه��م ايشان را، در 
تابستان ديگري – حدود سال 1350 يا 1351- 
باز در همدان که رفته بودم، مالقات کردم. . . ولي 
اين ديدار در دره مرادبي��گ نبود بلكه در همدان 
و در مدرس��ه معصوميه آي��ت اهلل آخوند مال علي 
همداني بود که من به دي��دار آخوند رفته بودم و 
اتفاقاً ديدم که آيت اهلل مدني هم در آنجا حضور و 
جلوس دارند و علما و طالب به ديدارشان مي آيند. 
من يكي دو ساعتي در جلسه ديد و بازديد ايشان 
شرکت کردم و بعد ب��ه ديدار خصوصي با آيت اهلل 
آخوند همداني، به دفتر ايشان رفتم که چند نفر 
از طالب و فرهنگيان هم حضور داشتند. اتفاقاً در 
آن ايام، حسن معصومي يكي از فرزندان آيت اهلل 
آخوند همداني که از مبارزي��ن چپ گرا بود، زير 
شكنجه يا در يك درگيري کشته شده بود و من 
ضمن تسليت گويي به معظم له – که باز از دوستان 
اخ��وي در دوران تحصي��ل در ح��وزه علميه قم 
بودند – از ايشان خواستم که شرح حال و عكس 
فرزندشان را بدهند تا ما توسط دوستان دانشجو 
در خارج از کش��ور، به معرفي نامب��رده و افشاي 
جنايت رژي��م بپردازيم- همانط��ور که شهادت 
آيت اهلل سعي��دي خراسان��ي را توسط مسئوالن 
انجمن هاي اسالم��ي دانشجوي��ان در آلمان که 
در رأس آنها برادر عزيز آق��اي صادق طباطبايي 
قرار داشت، با عك��س و تفصيل، در اروپا منعكس 
ساخته بوديم. – ولي آيت اهلل آخوند که پيدا بود 
محظوري دارن��د، با تحفظي خ��اص گفتند: من 
اطالع دقيقي از ماجرا ندارم. متأسفانه مدت ها بود 
که از فرزندم اصوالً خبر نداشتم تا اينكه اين حادثه 
پيش آمد و االن هم ضرورتي ندارد که به اين امر 
بپردازيم و مشكالت ديگري پديد آيد؟. . . بعدها که 
اسناد ساواك به دست آمد، معلوم شد که موضوع 
درخواست من از آيت اهلل آخوند همداني، عيناً به 
ساواك همدان گزارش شده و ساواك همدان هم 
آن را به مرکز منعكس نموده است و شايد آيت اهلل 
آخوند همداني از حضور مأم��وري آگاه بودند که 
تمايلي به ارائه اطالعات نداشتند. آخرين مالقات 
ما با آيت اهلل مدني مربوط به زماني است که طبق 
معمول پس از پيروزي انقالب در تابستان به تبريز 
رفته بودم، اخوي بزرگوار آيت اهلل آقا سيد احمد 
خسروشاهي مدتي قبل ب��ه رحمت حق پيوسته 
بود و مسج��د پدري م��ا در بازار، ام��ام جماعت 
نداشت. دوستان و مريدان!  پدر و اخوي ها، اصرار 
داشتند که من خود در تبريز بمانم و جاي پدر و 
برادر را بگيرم و به پيش نمازي! بپردازم يا به قول 
آنها »مسجد را اداره کن��م ولي چون بنده روحيه 
پيش نمازي و يا اداره مسجد را متأسفانه ندارم- و 
چه خوب گفته اند که خلق اهلل للحروب رجاال - و 
للمحراب را هم که خود نوعي حرب است را بايد به 
آن افزود- به هر حال پيشنهاد را نپذيرفتم و گفتم 
بهتر است که از آيت اهلل مدني دعوت کنيم که هم 
مرد حرب است و هم اه��ل محراب، در مسجد ما 
اقامه جماعت  و مردم را ارش��اد کنند. مسجد ما 
در راسته بازار تبريز، تقريباً يك قرن و نيم پيش 
توسط مرحوم جد بزرگوار آيت اهلل آقا سيد محمد 
خسروشاهي، پس از مراجعت از نجف ساخته شده 
و محل اقامه نماز و تشكيل جلسات وعظ و تبليغ 
توسط ايشان و بعد پدرب��زرگ و ابوي و اخوي ها 
بود و م��ورد توجه و تجم��ع اهالي ب��ازار و ديگر 
حقيقت جويان و تقوا  پيشگان قرار داشت و اصوالً 
بحث هاي هفتگي پدر من هميشه از موضوع تقوا 
آغاز مي شد و با مسئله تقوا پايان مي يافت. اتفاقاً 
آيت اهلل مدني هم تبلور عيني تقوا بود و هنگامي که 
ما از سوي خاندان تقاضا کرديم که ايشان در اين 
مسجد اقامه جماعت کنند، آن را بدون هيچ قيد 
و شرط و خط کشي مرسوم! پذيرفتند و تا شهادت 
مرحوم آيت اهلل قاضي، اين افاضه ادامه يافت، اما 
پس از آن حادثه، عالوه ب��ر مسائل امنيتي که در 
منطقه شلوغ راسته بازار امكان مراعات آنها وجود 
نداشت، مسئله منصوب شدن ايشان براي امامت 
نماز جمعه، از طرف امام خميني)ره( هم باعث شد 
که اقامه نماز جماعت در اين مسجد را ترك نمايند 
و متأسفانه مدت کوتاهي هم از اين ماجرا نگذشته 
بود که خود ايش��ان نيز توس��ط منافقين پس از 
اقامه نماز جمعه، در مح��راب عبادت، به شهادت 

رسيدند، فطوبي له و حسن مآب.«
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