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روايت

نگاهي به زندگي جهادي آيتاهلل مجدالدين قاضي به نقل از چند رزمنده دزفولي

عالمي كه دوست داشت يك بسيجي ساده باشد
عليرضا محمدي
نميش�ود به چهارم خرداد «روز مقاوم�ت ،روز دزفول» رسيد و ي�ادي از روحاني
عظيمالشاني نكرد كه در دوران بمباران سخت شهر دزفول ،در كنار مردم اين شهر
ماند و بارها و بارها جانش را به خطر انداخت« .آيتاهلل سيدمجدالدين قاضي دزفولي»
اولين امام جمعه دزفول پس از پيروزي انقالب بود كه از اركان اصلي مبارزه با رژيم
طاغوت در اين شهر و همچنين استان خوزستان به شمار ميرفت .پيرمردي هشتاد
و اندي ساله كه مثل كوه در برابر بمباران وحشيانه دشمن ايستاد و از عوامل اصلي
مقاومت ،ماندگاري و نهايت ًا تاريخسازي مردم دزفول در دوران دفاع مقدس شد.
شاگرد بزرگان
آيتاهلل قاضي ب��ا واسطه ،ش��اگرد بزرگاني
چون آي��تاهلل مي��رزاي ش��يرازي و آخوند
خراساني بود .وي كه سال  1279در دزفول
به دنيا آمد ،جز مقطعي كه براي تحصيالت
حوزوي ش��هرش را ترك كرد ،الباقي عمر را
در زادگاهش گذران��د .وي عالمي مردمدار
بود و همواره دغدغه مس��تضعفان را داشت.
از جواني تا كهنس��الي ،هيچگاه خودش را از
عموم مردم جدا نكرد و در تمامي مناسبات
همراهشان بود .اولينبار سال  1330كه حزب
زحمتكشان تجمعي را عليه خانهاي ظالم
در جنوب كشور ترتيب دادند ،آيتاهلل قاضي
با مردم همراهي كرد و در اين تجمعات حضور
يافت .در آن زمان او بيش از  50سال داشت و
يك روحاني شناخته شده در سراسر منطقه و
خوزستان بود .حضور در اين تجمعات نشان
داد كه مرحوم قاضي قصد ندارد يك زندگي
عادي حوزوي و طلبگي را پيشرو داش��ته
باشد و هرجا كه نياز باش��د ،از چيزي دريغ
نخواهد داشت.
 15خرداد 42
وقايع نيمه خرداد  1342نقطه عطف ديگري
در مبارزات جهادي آيتاهلل قاضي است .در
آن زمان او حمايت جدي خود را از حضرت
امام و نهضت اسالمي ايشان علني ساخت .در
پي قيام مردم اي��ران در  15خرداد  1342و
وقايع تلخي كه كشورمان آن روزها شاهدش
بود ،آي��تاهلل قاضي جلس��ات درس خود را
تعطيل ك��رد و به حمايت از حض��رت امام و
مردم تظاهر كننده در ته��ران ،قم و ورامين
پرداخت .در پ��ي اعالم رسم��ي حمايت از
حضرت امام(ره) ،مأموران رژيم شاه نسبت
به ايشان حساس شدند و بارها او را تهديد به
دستگيري و زندان كردند .اما آيتاهلل قاضي
دست از مبارزه برنداشت و در جريان انقالب،
منزل مسكونياش را به عنوان پناهگاه مردم و
انقالبيون قرار داد .او امام جماعت مسجد بازار
دزفول بود .همان جايي كه به عنوان كانون
مبارزات انقالبي در دزفول معروف بود.
محمدرضا شريفينسب از رزمندگان دزفولي
ميگويد« :يك نكته مغفول مانده در مبارزات
انقالبي مردم دزف��ول و نقش آيتاهلل قاضي
در اين مبارزات ،تظاهرات  26آذرماه 1356
مردم این شهر عليه رژيم شاه است .آنطور
كه در تاريخ خواندهايم ،پس از چاپ مطلب
توهينآميز درباره امام ك��ه روز  17دي ماه
 1356در روزنام��ه اطالع��ات چاپ ش��د،
مردم ق��م دو روز بعد قيام خ��ود را كه جرقه
انقالب خوانده ميش��ود ،انج��ام دادند .اين
امر در حالي است كه مردم دزفول به جهت
روشنگريهايي كه روحانيوني چون آيتاهلل
قاضي و حاج آقا آلاسحاق انجام داده بودند،
 25روز قبل از مردم ق��م تظاهراتي در طراز
انقالب انجام دادند».
قاضي پس از انقالب
يكي ديگر از رزمندگان دزفولي نيز ميگويد:

از آيتاهلل قاضي و نقش ارزش�مندي
كه در دوران مقاومت دزفول ايفا كرده
است،رواياتوخاطراتبسياريبرجاي
مانده است .او اگر خواستهاي از مردم
داشت ،خود ابتدا به آن عمل ميكرد.
اگر ميگفت در شهر بمانيد و مقاومت
كني�د ،خ�ود در رأس همه ام�ور بود
«بعد از پيروزي انقالب ،منزل آيتاهلل قاضي
همان نقش پايگ��اه انقالبي��ون را همچنان
ايف��ا ميكرد .به عن��وان نمون��ه از زيرزمين
خانه ايشان براي نگهداري مأموران و ايادي
دستگير شده رژيم طاغوت استفاده ميشد.
آيتاهلل قاضي يك وزنه در ش��هر دزفول بود
و خيلي از ام��ور توسط ايش��ان حل و فصل
ميشد».
در واقع آنچه آيتاهلل قاضي را تبديل به يك
اسطوره در تاريخ خوزستان و كش��ور كرد،
حضور باصالبتش در دفاع مقدس بود .دزفول
در ش��مال خوزست��ان ،دروازه ورود به اين
استان نيز به شمار ميرفت .از اينرو يكي از
محورهاي اصلي هجوم ارتش بعث عراق به
شمال خوزستان ،تصرف دزفول و انديمشك
بود تا از اين طريق ،راهزميني مركز كش��ور
به خوزستان سد ش��ود .اما تا وقتي كه مردم
دزفول در خانههايشان حضور داشتند ،اين
امر ممكن نبود .مردمي كه جوانانشان حضور
پررنگي در جبههها داشتند و شاکله تيپ 7
وليعصر(عج) را تشكيل دادند.
زماني كه جنگ آغاز ش��د ،آي��تاهلل قاضي
به سن  80سالگي رسيده ب��ود .آن زمان كه
دزفول در رأس بمباران دش��من قرار داشت
و هر وق��ت راديو بغ��داد ميخواست اسامي
ش��هرهايي را كه قرار است بمباران ش��وند،
اعالم ميكرد ،نام ش��هر دزف��ول در ابتداي
اعالمي��ه بمب��اران بيان ميش��د و اصطالح
آشناي «الف دزفول» در رسانههاي دشمن
پخش ميش��د .سپس آماج بمب و موشك
بود كه بر سر اين شهر نهچندان بزرگ باريدن
ميگرفت .در اين ميان كسي از آيتاهلل قاضي
با  80سال سن انتظار نداشت كه در دزفول
بماند و جان��ش را به خطر ان��دازد .اما او نظر
ديگري داشت.
مثل يك رزمنده
محمدعلي سخاوت از ديگر اهالي و رزمندگان
دزفولي میافزاید« :با آغاز دفاع مقدس نقش
محوري و تأثيرگذار آيتاهلل مجدالدين قاضي
دزفولي پررنگتر از گذشته شد .ايشان زماني
كه ش��هر زير گلولهباران و موشكباران قرار
داش��ت يك بار ه��م نماز جمع��ه را تعطيل
نكرد .حضورش قوت قلبي ب��راي مردم بود
و دزفوليها هم به تبعيت از او ش��هر را ترك
نكردند».

سخاوت در ادامه ميگويد« :ما كه آن موقع
رزمنده بودي��م ،وقتي در نماز جمعه ش��هر
شركت ميكرديم با روحيه باالتري به جبهه
برميگش��تيم .حضور ش��خصيتي همچون
آيتاهلل قاضي روحيه بسيار بااليي به مردم و
رزمندهها ميداد .ايشان يك پيرمرد  80ساله
بود .اما خودش را يك بس��يجي ميدانست
و ميگفت دوست دارم يك بس��يجي باشم.
سعي ميكرد خودش شخصاً در بيشتر اعزام
نيروها به جبهه ش��ركت كند و از نزديك با

يكي از رزمندگ�ان دزفولي ميگويد:
«ما كهآنموقعرزمندهبوديمودرنماز
جمعهشهرشركتميكرديم،باروحيه
باالتري به جبهه برميگشتيم .حضور
شخصيتي همچون آيتاهلل قاضي در
نماز جمعه و سطح شهر ،روحيه بسيار
بااليي ب�ه مردم و رزمندهه�ا ميداد»

رزمندهها همنشين باشد .بسيار به خانواده
شهدا و رزمندهها سر ميزد و در مسجد جامع
و آستانه متبركه حضرت سبز قبا(ع) و ديگر
مكانهاي اعزام نيرو به جبهه ،حضور فعال و
پررنگي داشت».
آمارهاي عجيب
با نگاهي به آمار باالي شهداي بمباران شهر
دزفول ،هرچه بيش��تر به حض��ور با صالبت
آيتاهلل قاضي در اين شهر و در چنان شرايط
دش��واري پي ميبريم .طبق اين آمارها از 2
هزار و  610شهيد ش��هر دزفول فقط 900
تن شهدايي هس��تند كه در مناطق شهري
و مس��كوني زندگي ميكردند 120 .شهيد
از نوزاد ش��يرخواره س��ه روزه گرفته تا نوزاد
يكماهه و كودكان زير يك سال هس��تند.
 120شهيد هم كودكان يك سال به باال تا زير
 10سال هستند و آمار  400الي  500شهيد
هم دختران و زنان بيگناه را شامل ميشود.
رقمي كه شدت حمالت و قساوت صدام را در
بمباران شهر دزفول نشان ميدهد.
در روزهاي موشكباران و گلولهباران نگاه همه

مردم به آيتاهلل قاضي بود و او يك الگوي تمام
عيار براي همه به شمار ميرفت .يك بار در
اوج موشكباران شهر ،عدهاي پيش آيتاهلل
قاضي ميروند و با گاليه ميگويند شما كه
مردم را به ماندن تشويق ميكنيد االن كه اين
همه شهيد ميدهيم جواب خانوادههايشان را
چه خواهيد داد .ايشان هم در جواب ميگويد
من كسي را مجبور و ملزم به ماندن نكردهام.
من فقط اختيار خود و خانوادهام را دارم و به
كسي اجبار نميكنم كه بماند.
قاضي و آباداني
يكي ديگ��ر از نقاط جالب توج��ه در زندگي
جه��ادي آيتاهلل قاض��ي ،تأكيد ايش��ان به
بازسازي سريع ويرانههاي ناش��ي از بمباران
دش��من بود .در نگاه دورانديش��انه او،مردم
نباید در كنار آالم جاني و جسمي بمبارانها،
درد آوارگ��ي را نيز تحم��ل ميكردند .لذا با
توصيهه��ا و پيگيريهاي او ،م��ردم نوبتي
مش��غول به كار ميش��دند و اگر موشك به
جايي اصاب��ت ميكرد سريع ك��ار بازسازي
را انجام ميدادند .گاهي مجبور ميش��دند
محلي را در دو هفته چندبار بازسازي كنند.
در دوران دف��اع مق��دس ،گروه��ي از مردم
دزفول متخص��ص بازسازي ويرانهها ش��ده
بودند .هرجا موش��كي اصابت ميكرد ،خود
مردم به صورت خودجوش ب��ا پاي پياده و با
بيل و كلنگ به محل خرابي ميرفتند و آثار
خرابي را از بين ميبردند .گروهي هم مشغول
آواربرداري و نجات زيرآوار ماندهها و بيرون
كشيدن شهيدان ميشدند.
حكايت اخالص
از آيتاهلل قاضي و نقش ارزش��مندي كه در
دوران مقاومت دزفول ايفا كرده است ،روايات
و خاطرات بسياري برجاي مانده است .او اگر
خواستهاي از مردم داش��ت ،خود ابتدا به آن
عمل ميكرد .اگر ميگفت در ش��هر بمانيد
و مقاوم��ت كنيد ،خودش ن��ه تنها ميماند،
بلكه در نمازجمعه شهر نيز شركت ميكرد.
بارها از او خواسته شد شهر را ترك كند و به
جاي امنتري برود .هرب��ار آيتاهلل قاضي با
دلخوري ميگفت« :كجا بروم؟ وقتي مردم
دزفول زير بمباران و موشكباران هستند من
كجا بروم؟» نقل شده است كه يك روز عالمه
آيتاهلل محمدتقي جعفري به دزفول ميآيد
و همان روز نيز راديو ع��راق تهديد ميكند
كه ش��هر را موش��كباران خواهد ك��رد .باز
آيتاهلل قاضي حاضر به ترك شهر نميشود.
عالمه جعفري از ايش��ان ميخواهد حداقل
به زيرزمين خانه بروند .ايش��ان نميپذيرد و
ميگويد كه تنگي نف��س دارد .در واقع اين
موضوع را بهانه كرده ب��ود .وقتي اصرارهاي
عالمه جعفري را ميبين��د ،ميگويد« :اين
مردمي كه در دزفول هس��تند ب��ه اعتبار و
گفته من در ش��هر ماندهاند و دارند مقاومت
ميكنند ،بسياري از اينها ممكن است در اين
وقت روز برايشان مقدور نباشد از شهر بيرون
بروند يا امكان رفتن به زيرزمين را نداش��ته
باش��ند .اينها ي��ا پاسدار و رزمنده هس��تند
يا كارگر و رفتگر ش��هرداري ك��ه در سطح
شهر دارند كار ميكنند و زحمت ميكشند
يا پزش��ك و پرستارند كه ش��ب تا صبح در
بيمارستان كار ميكنند .ما به اينها گفتهايم
در شهر بمانيد و مقاومت كنيد ،حاال خودمان
برويم داخل زيرزمين و اينها در معرض خطر
و تهديد و تجاوز باشند؟ اين درست نيست.
«آيتاهلل قاضي عاقبت در سال  1364در سن
 84سالگي درگذشت».

روايتي كوتاه از زندگي 2شهيد حادثه تروريستي حرم رضوي

حاج محمد یک حوزه علمیه
در خانه تشکیل داده بود
صغري خيلفرهنگ
در آماري كه اخيرا ًتوسط مسئوالن كنگره بزرگداشت شهداي روحاني كشور اعالم شد ،نام شهيدان
اصالني و دارائي به عنوان آخرين شهداي قشر روحاني ذكر ش�ده است .با احتساب اين دو شهيد
گرانقدر ،روحانيون 3890شهيد دادهاند .شهدايي كه هر كدام در يك حادثه يا رويداد جان خويش را
فدا كردند تا ايران اسالمي با قدرت به مسير خود ادامه بدهد .روايتي از زندگي شهيد حجتاالسالم
محمد اصالني و طلبه شهيد محمد صادق دارائي را پيشرو داريد.
حوزه علميه سيار!
شهيد حجتاالسالم محمداصالني متولد سال  ۱۳۴۹و
اهل شهرستان خواف بود .او زمان ازدواج طلبه و رزمنده
بود .زهرا پورعلي همسر شهيد در مورد سبك زندگي
شهيد اصالني ميگويد« :همسرم مصداق واقعي يك
زندگي اسالمي را در زندگي مشتركمان معنا كرد .با
اينكه به لحاظ داشتن زمين كشاورزي و كشت زعفران
وضع مالي خوبي داشتيم و ميتوانستيم زندگي راحت
و در رفاهي داش��ته باش��يم ،اما دوست داشتيم ساد ه
زندگي كنيم .به همين خاطر به حاش��يه شهر مشهد
آمديم تا همسطح مردم محروم جامعه باشيم .حاج آقا
ميگفت طلبه بايد با قشر متوسط و ضعيف جامعه همراه
باشد .هميشه ميگفت زندگي امام خامنهاي را ببينيد
چقدرساده است».
خداوند به خانواده شهيد اصالني پنج فرزند عطا كرد؛ دو
پسر و سه دختر .همه فرزندان شهيد طلبه هستند و در
امور فرهنگي خدمت ميكنند .يكي از دختران حاج آقا
نيز طلبه و حوزوي است .دو داماد خانواده و عروسهاي
خانواده طلبه هستند .با ورود شهيد اصالني به زندگي
مشترك با همسرش همه بس��تگان مثل برادرزنها،
شوهر خواهرها و پس��رخالهها به خاطر اخالق و منش
ايشان وارد حوزه شدند تا سرباز امام زمان(عج) باشند.
همه به ش��وخي به حاج آقا ميگفتند كه خودتان يك
حوزه علميه زديد!
خادم جهادي و شهادت
دو برادر ش��هيد اصالني نيز از ش��هداي دفاع مقدس
هستند .شهيد اول خانواده حس��ين اصالني بود كه از
طرف سپاه به جبهه اعزام ش��د و در مهران به شهادت
رسيد .برادر كوچكش��ان ابراهيم اصالن��ي هم در سن
 ۱۵سالگي در سيدصادق كردستان به شهادت رسيد و
برادر ديگرشان علي ،جانباز اعصاب و روان است .شهيد
محمد اصالني بر اين باور بود كه نبايد فاصله طبقاتي
وجود داشته باشد .طبق فرموده حضرت آقا بايد مردم
در يك سطح باشند .او خدمترساني را بسیار دوست

ش�هيد محمد اصالني بر اين باور بود كه نبايد
فاصلهطبقاتيوجودداشتهباشد.طبقفرموده
حضرت آقا بايد مردم در يك سطح باش�ند .او
بسيارخدمترسانيرادوستداشتوميگفت
چرابايدبينآدمهاياينطرفشهروآنطرف
شهرتفاوتباشد.رسيدگيبهامورمردمنيازمند
وكارجهاديوخدمترسانيبهنيازمندانوايتام
را دوست داشت و با شوق فراوان انجام ميداد

داشت و ميگفت چرا بايد بين آدمهاي اين طرف شهر
و آن طرف شهر تفاوت باش��د .رسيدگي به امور مردم
نيازمند و كار جه��ادي و خدمترساني به نيازمندان و
ايتام را دوست داشت و با شوق فراوان انجام ميداد .به
معناي واقعي كلمه درد مردم را درد خودش ميدانست.
دغدغه مردم را داشت و مردميمحور بود و در نهايت مزد
مجاهدتهايش در راه خدا را با شهادت گرفت.
لباس طلبگي
شهيد محمدصادق دارائي متولد  ۱۷ارديبهشت ۱۳۷۶
بود .از همان طلبههايي كه دغدغه مردم را داشت و اص ً
ال
چنين انگيزههايي هم باعث شد لباس طلبگي برتن کند
و از همان روزهاي ابتدايي ورود به حوزه ،كمر همت براي
خدمت به مردم بست ۱۸ -۱۹ .سال داشت كه با زهرا
قاسمي ازدواج كرد .خانواده مادري همسرش اهل تسنن
بودند .همين امر او را نزد بستگان و فاميل آنقدر محبوب
كرد كه همه وابسته خلقيات و منش او شدند و حاال اين
روزها خيلي سخت با شهادتش كنار ميآيند.
شهيد دارائي زمان ازدواج با زهرا قاسمي طلبه بود و منبع
درآمدش هم همان حقوق حوزه بود .اگر چه ش��هريه
طلبگي زياد نبود ،اما همان مقدار كم هم بركات زيادي
در زندگيشان داش��ت كه احساس كمبود نميكردند.
همس��رش زهرا قاسمي ميگويد« :من و محمدصادق
سال ۱۳۹۲زندگي مشتركمان را شروع كرديم .از همان
ابتدا كه با ايشان عقد كردم ،متوجه شدم كه دغدغه مردم
محروم را دارند .از همان ابتدا در امور جهادي مشاركت
داش��تند .اولين مح��ل زندگي م��ن و محمدصادق در
صالحآباد يكي از شهرهاي تربت جام بود .ايشان در حوزه
آنجا درس ميخواندند و زماني كه آنجا زندگي ميكرديم،
با همان سن كم كارهاي بزرگي انجام ميدادند .ايشان
همراه با دوستان بزرگوار و اساتيدشان به مسائل مالي و
مشكالت مردم رسيدگي ميكردند».
خدمت خالصانه
همسر شهيد همچنين از فعاليتهاي جهادي شيخمحمد
صادق ميگويد« :تا زماني كه در صال ح آباد بوديم ،همسرم
در حوزه درس ميخواند .بعد از يك سال وقتي پس��رمان
طاها به دنيا آمد به مشهد رفتيم .شهيد در مسجد دو طفالن
مسلم(ع) مشغول به كار شد .پيش نماز مسجد بود و مركز
نيكوكاري شهيد جهانديده را در يكي از اتاقهاي مسجد
راهاندازي كرد و پروندهه��اي محرومين و افراد نيازمند را
كه زير نظركميته امداد ب��ود ،برعهده گرفت و به امور آنها
رسيدگي ميكرد .كمكهاي نقدي ،بستههاي معيشتي،
سفر و اردو را براي خانوادهها هماهنگ ميكرد .حاال كه به
شهادت محمدصادق فكر ميكنم به اين باور بيشتر نزديك
ميشوم كه او آنقدر براي خدا خالصانه كاركرد كه شهادت
به دنبالش آمد .آنقدر خوب بود كه خدا اينگونه خريدش و
شهادت به دست همان تكفيري قسمتش شد.
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