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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

روايت

روايتي کوتاه از زندگي 2 شهيد حادثه تروريستي حرم رضوي

حاج محمد یک حوزه علمیه 
در خانه تشکیل داده بود

  حوزه علميه سيار!
شهید حجت االسالم محمداصالني متولد سال 1349 و 
اهل شهرستان خواف بود. او زمان ازدواج طلبه و رزمنده 
بود. زهرا پورعلي همسر شهید در مورد سبک زندگي 
شهید اصالني مي گوید: »همسرم مصداق واقعي یک 
زندگي اسالمي را در زندگي مشترک مان معنا کرد. با 
اینکه به لحاظ داشتن زمین کشاورزي و کشت زعفران 
وضع مالي خوبي داشتیم و مي توانستیم زندگي راحت 
و در رفاهي داش��ته باش��یم، اما دوست داشتیم ساده  
زندگي کنیم. به همین خاطر به حاش��یه شهر مشهد 
آمدیم تا هم سطح مردم محروم جامعه باشیم. حاج آقا 
مي گفت طلبه باید با قشر متوسط و ضعیف جامعه همراه 
باشد. همیشه مي گفت زندگي امام خامنه اي را ببینید 

چقدرساده است.«
خداوند به خانواده شهید اصالني پنج فرزند عطا کرد؛ دو 
پسر و سه دختر. همه فرزندان شهید طلبه هستند و در 
امور فرهنگي خدمت مي کنند. یکي از دختران حاج آقا 
نیز طلبه و حوزوي است. دو داماد خانواده و عروس هاي 
خانواده طلبه هستند. با ورود شهید اصالني به زندگي 
مشترک با همسرش همه بس��تگان مثل برادرزن ها، 
شوهر خواهر ها و پس��رخاله ها به خاطر اخالق و منش 
ایشان وارد حوزه شدند تا سرباز امام زمان)عج( باشند. 
همه به ش��وخي به حاج آقا مي گفتند که خودتان یک 

حوزه علمیه زدید!
  خادم جهادي و شهادت

دو برادر ش��هید اصالني نیز از ش��هداي دفاع مقدس 
هستند. شهید اول خانواده حس��ین اصالني بود که از 
طرف سپاه به جبهه اعزام ش��د و در مهران به شهادت 
رسید. برادر کوچکش��ان ابراهیم اصالن��ي هم در سن 
15 سالگي در سیدصادق کردستان به شهادت رسید و 
برادر دیگرشان علي، جانباز اعصاب و روان است. شهید 
محمد اصالني بر این باور بود که نباید فاصله طبقاتي 
وجود داشته باشد. طبق فرموده حضرت آقا باید مردم 
در یک سطح باشند. او خدمت رساني را بسیار دوست 

داشت و مي گفت چرا باید بین آدم هاي این طرف شهر 
و آن طرف شهر تفاوت باش��د. رسیدگي به امور مردم 
نیازمند و کار جه��ادي و خدمت رساني به نیازمندان و 
ایتام را دوست داشت و با شوق فراوان انجام مي داد. به 
معناي واقعي کلمه درد مردم را درد خودش مي دانست. 
دغدغه مردم را داشت و مردمي محور بود و در نهایت مزد 

مجاهدت هایش در راه خدا را با شهادت گرفت. 
  لباس طلبگي

شهید محمدصادق دارائي متولد 17 اردیبهشت 1376 
بود. از همان طلبه هایي که دغدغه مردم را داشت و اصاًل 
چنین انگیزه هایي هم باعث شد لباس طلبگي برتن کند 
و از همان روز هاي ابتدایي ورود به حوزه، کمر همت براي 
خدمت به مردم بست. 19- 18 سال داشت که با زهرا 
قاسمي ازدواج کرد. خانواده مادري همسرش اهل تسنن 
بودند. همین امر او را نزد بستگان و فامیل آن قدر محبوب 
کرد که همه وابسته خلقیات و منش او شدند و حاال این 

روز ها خیلي سخت با شهادتش کنار مي آیند. 
شهید دارائي زمان ازدواج با زهرا قاسمي طلبه بود و منبع 
درآمدش هم همان حقوق حوزه بود. اگر چه ش��هریه 
طلبگي زیاد نبود، اما همان مقدار کم هم برکات زیادي 
در زندگي شان داش��ت که احساس کمبود نمي کردند. 
همس��رش زهرا قاسمي مي گوید: »من و محمد صادق 
سال 1392 زندگي مشترک مان را شروع کردیم. از همان 
ابتدا که با ایشان عقد کردم، متوجه شدم که دغدغه مردم 
محروم را دارند. از همان ابتدا در امور جهادي مشارکت 
داش��تند. اولین مح��ل زندگي م��ن و محمد صادق در 
صالح آباد یکي از شهر هاي تربت جام بود. ایشان در حوزه 
آنجا درس مي خواندند و زماني که آنجا زندگي مي کردیم، 
با همان سن کم کار هاي بزرگي انجام مي دادند. ایشان 
همراه با دوستان بزرگوار و اساتید شان به مسائل مالي و 

مشکالت مردم رسیدگي مي کردند.«
  خدمت خالصانه

همسر شهید همچنین از فعالیت هاي جهادي شیخ محمد 
صادق مي گوید: »تا زماني که در صالح  آباد بودیم، همسرم 
در حوزه درس مي خواند. بعد از یک سال وقتي پس��رمان 
طا ها به دنیا آمد به مشهد رفتیم. شهید در مسجد دو طفالن 
مسلم)ع( مشغول به کار شد. پیش نماز مسجد بود و مرکز 
نیکوکاري شهید جهاندیده را در یکي از اتاق هاي مسجد 
راه اندازي کرد و پرونده ه��اي محرومین و افراد نیازمند را 
که زیر نظرکمیته امداد ب��ود، برعهده گرفت و به امور آنها 
رسیدگي مي کرد. کمک هاي نقدي، بسته هاي معیشتي، 
سفر و اردو را براي خانواده ها هماهنگ مي کرد. حاال که به 
شهادت محمدصادق فکر مي کنم به این باور بیشتر نزدیک 
مي شوم که او آنقدر براي خدا خالصانه کارکرد که شهادت 
به دنبالش آمد. آنقدر خوب بود که خدا اینگونه خریدش و 

شهادت به دست همان تکفیري قسمتش شد. 

  شاگرد بزرگان
آیت اهلل قاضي ب��ا واسطه، ش��اگرد بزرگاني 
چون آی��ت اهلل می��رزاي ش��یرازي و آخوند 
خراساني بود. وي که سال 1279 در دزفول 
به دنیا آمد، جز مقطعي که براي تحصیالت 
حوزوي ش��هرش را ترک کرد، الباقي عمر را 
در زادگاهش گذران��د. وي عالمي مردمدار 
بود و همواره دغدغه مس��تضعفان را داشت. 
از جواني تا کهنس��الي، هیچگاه خودش را از 
عموم مردم جدا نکرد و در تمامي مناسبات 
همراه شان بود. اولین بار سال 1330 که حزب 
زحمت کشان تجمعي را علیه خان هاي ظالم 
در جنوب کشور ترتیب دادند، آیت اهلل قاضي 
با مردم همراهي کرد و در این تجمعات حضور 
یافت. در آن زمان او بیش از 50 سال داشت و 
یک روحاني شناخته شده در سراسر منطقه و 
خوزستان بود. حضور در این تجمعات نشان 
داد که مرحوم قاضي قصد ندارد یک زندگي 
عادي حوزوي و طلبگي را پیش رو داش��ته 
باشد و هرجا که نیاز باش��د، از چیزي دریغ 

نخواهد داشت. 
  15 خرداد 42

وقایع نیمه خرداد 1342 نقطه عطف دیگري 
در مبارزات جهادي آیت اهلل قاضي است. در 
آن زمان او حمایت جدي خود را از حضرت 
امام و نهضت اسالمي ایشان علني ساخت. در 
پي قیام مردم ای��ران در 15 خرداد 1342 و 
وقایع تلخي که کشورمان آن روزها شاهدش 
بود، آی��ت اهلل قاضي جلس��ات درس خود را 
تعطیل ک��رد و به حمایت از حض��رت امام و 
مردم تظاهر کننده در ته��ران، قم و ورامین 
پرداخت. در پ��ي اعالم رسم��ي حمایت از 
حضرت امام)ره(، مأموران رژیم شاه نسبت 
به ایشان حساس شدند و بارها او را تهدید به 
دستگیري و زندان کردند. اما آیت اهلل قاضي 
دست از مبارزه برنداشت و در جریان انقالب، 
منزل مسکوني اش را به عنوان پناهگاه مردم و 
انقالبیون قرار داد. او امام جماعت مسجد بازار 
دزفول بود. همان جایي که به عنوان کانون 

مبارزات انقالبي در دزفول معروف بود. 
محمدرضا شریفي نسب از رزمندگان دزفولي 
مي گوید: »یک نکته مغفول مانده در مبارزات 
انقالبي مردم دزف��ول و نقش آیت اهلل قاضي 
در این مبارزات، تظاهرات 26 آذرماه 1356 
مردم این شهر علیه رژیم شاه است. آن طور 
که در تاریخ خوانده ایم، پس از چاپ مطلب 
توهین آمیز درباره امام ک��ه روز 17 دي ماه 
1356 در روزنام��ه اطالع��ات چاپ ش��د، 
مردم ق��م دو روز بعد قیام خ��ود را که جرقه 
انقالب خوانده مي ش��ود، انج��ام دادند. این 
امر در حالي است که مردم دزفول به جهت 
روشنگري هایي که روحانیوني چون آیت اهلل 
قاضي و حاج آقا آل اسحاق انجام داده بودند، 
25 روز قبل از مردم ق��م تظاهراتي در طراز 

انقالب انجام دادند.« 
  قاضي پس از انقالب

یکي دیگر از رزمندگان دزفولي نیز مي گوید: 

»بعد از پیروزي انقالب، منزل آیت اهلل قاضي 
همان نقش پایگ��اه انقالبی��ون را همچنان 
ایف��ا مي کرد. به عن��وان نمون��ه از زیرزمین 
خانه ایشان براي نگهداري مأموران و ایادي 
دستگیر شده رژیم طاغوت استفاده مي شد. 
آیت اهلل قاضي یک وزنه در ش��هر دزفول بود 
و خیلي از ام��ور توسط ایش��ان حل و فصل 

مي شد.«
در واقع آنچه آیت اهلل قاضي را تبدیل به یک 
اسطوره در تاریخ خوزستان و کش��ور کرد، 
حضور باصالبتش در دفاع مقدس بود. دزفول 
در ش��مال خوزست��ان، دروازه ورود به این 
استان نیز به شمار مي رفت. از این رو یکي از 
محورهاي اصلي هجوم ارتش بعث عراق به 
شمال خوزستان، تصرف دزفول و اندیمشک 
بود تا از این طریق، راه زمیني مرکز کش��ور 
به خوزستان سد ش��ود. اما تا وقتي که مردم 
دزفول در خانه هاي شان حضور داشتند، این 
امر ممکن نبود. مردمي که جوانان شان حضور 
پررنگي در جبهه ها داشتند و شاکله تیپ 7 

ولیعصر)عج( را تشکیل دادند. 
زماني که جنگ آغاز ش��د، آی��ت اهلل قاضي 
به سن 80 سالگي رسیده ب��ود. آن زمان که 
دزفول در رأس بمباران دش��من قرار داشت 
و هر وق��ت رادیو بغ��داد مي خواست اسامي 
ش��هرهایي  را که قرار است بمباران ش��وند، 
اعالم مي کرد، نام ش��هر دزف��ول در ابتداي 
اعالمی��ه بمب��اران بیان مي ش��د و اصطالح 
آشناي »الف دزفول« در رسانه هاي دشمن 
پخش مي ش��د. سپس آماج بمب و موشک 
بود که بر سر این شهر نه  چندان بزرگ باریدن 
مي گرفت. در این میان کسي از آیت اهلل قاضي 
با 80 سال سن انتظار نداشت که در دزفول 
بماند و جان��ش را به خطر ان��دازد. اما او نظر 

دیگري داشت. 
  مثل يک رزمنده

محمدعلي سخاوت از دیگر اهالي و رزمندگان 
دزفولي می افزاید: »با آغاز دفاع مقدس نقش 
محوري و تأثیرگذار آیت اهلل مجدالدین قاضي 
دزفولي پررنگ تر از گذشته شد. ایشان زماني 
که ش��هر زیر گلوله باران و موشک باران قرار 
داش��ت یک بار ه��م نماز جمع��ه را تعطیل 
نکرد. حضورش قوت قلبي ب��راي مردم بود 
و دزفولي ها هم به تبعیت از او ش��هر را ترک 

نکردند.« 

سخاوت در ادامه مي گوید: »ما که آن موقع 
رزمنده بودی��م، وقتي در نماز جمعه ش��هر 
شرکت مي کردیم با روحیه باالتري به جبهه 
برمي گش��تیم. حضور ش��خصیتي همچون 
آیت اهلل قاضي روحیه بسیار باالیي به مردم و 
رزمنده ها مي داد. ایشان یک پیرمرد 80 ساله 
بود. اما خودش را یک بس��یجي مي دانست 
و مي گفت دوست دارم یک بس��یجي باشم. 
سعي مي کرد خودش شخصاً در بیشتر اعزام 
نیرو ها به جبهه ش��رکت کند و از نزدیک با 

رزمنده ها همنشین باشد. بسیار به خانواده 
شهدا و رزمنده ها سر مي زد و در مسجد جامع 
و آستانه متبرکه حضرت سبز قبا)ع( و دیگر 
مکان هاي اعزام نیرو به جبهه، حضور فعال و 

پررنگي داشت.«
  آمارهاي عجيب 

با نگاهي به آمار باالي شهداي بمباران شهر 
دزفول، هرچه بیش��تر به حض��ور با صالبت 
آیت اهلل قاضي در این شهر و در چنان شرایط 
دش��واري پي مي بریم. طبق این آمارها از 2 
هزار و 610 شهید ش��هر دزفول فقط 900 
تن شهدایي هس��تند که در مناطق شهري 
و مس��کوني زندگي مي کردند. 120 شهید 
از نوزاد ش��یرخواره س��ه روزه گرفته تا نوزاد 
یک ماهه و کودکان زیر یک سال هس��تند. 
120 شهید هم کودکان یک سال به باال تا زیر 
10 سال هستند و آمار 400 الي 500 شهید 
هم دختران و زنان بي گناه را شامل مي شود. 
رقمي که شدت حمالت و قساوت صدام را در 

بمباران شهر دزفول نشان مي دهد. 
در روزهاي موشک باران و گلوله باران نگاه همه 

مردم به آیت اهلل قاضي بود و او یک الگوي تمام 
عیار براي همه به شمار مي رفت. یک بار در 
اوج موشک باران شهر، عده اي پیش آیت اهلل 
قاضي مي روند و با گالیه مي گویند شما که 
مردم را به ماندن تشویق مي کنید االن که این 
همه شهید مي دهیم جواب خانواده هایشان را 
چه خواهید داد. ایشان هم در جواب مي گوید 
من کسي را مجبور و ملزم به ماندن نکرده ام. 
من فقط اختیار خود و خانواده ام را دارم و به 

کسي اجبار نمي کنم که بماند. 
  قاضي و آباداني

یکي دیگ��ر از نقاط جالب توج��ه در زندگي 
جه��ادي آیت اهلل قاض��ي، تأکید ایش��ان به 
بازسازي سریع ویرانه هاي ناش��ي از بمباران 
دش��من بود. در نگاه دوراندیش��انه او،  مردم 
نباید در کنار آالم جاني و جسمي بمباران ها، 
درد آوارگ��ي را نیز تحم��ل مي کردند. لذا با 
توصیه ه��ا و پیگیري هاي او، م��ردم نوبتي 
مش��غول به کار مي ش��دند و اگر موشک به 
جایي اصاب��ت مي کرد سریع ک��ار بازسازي 
را انجام مي دادند. گاهي مجبور مي ش��دند 
محلي را در دو هفته چندبار بازسازي کنند. 
در دوران دف��اع مق��دس، گروه��ي از مردم 
دزفول متخص��ص بازسازي ویرانه ها ش��ده 
بودند. هرجا موش��کي اصابت مي کرد، خود 
مردم به صورت خودجوش ب��ا پاي پیاده و با 
بیل و کلنگ به محل خرابي مي رفتند و آثار 
خرابي را از بین مي بردند. گروهي هم مشغول 
آواربرداري و نجات زیرآوار مانده ها و بیرون 

کشیدن شهیدان مي شدند. 
  حكايت اخالص

از آیت اهلل قاضي و نقش ارزش��مندي که در 
دوران مقاومت دزفول ایفا کرده است، روایات 
و خاطرات بسیاري برجاي مانده است. او اگر 
خواسته اي از مردم داش��ت، خود ابتدا به آن 
عمل مي کرد. اگر مي گفت در ش��هر بمانید 
و مقاوم��ت کنید، خودش ن��ه تنها مي ماند، 
بلکه در نمازجمعه شهر نیز شرکت مي کرد. 
بارها از او خواسته شد شهر را ترک کند و به 
جاي امن تري برود. هرب��ار آیت اهلل قاضي با 
دلخوري مي گفت: »کجا بروم؟ وقتي مردم 
دزفول زیر بمباران و موشک باران هستند من 
کجا بروم؟« نقل شده است که یک روز عالمه 
آیت اهلل محمدتقي جعفري به دزفول مي آید 
و همان روز نیز رادیو ع��راق تهدید مي کند 
که ش��هر را موش��ک باران خواهد ک��رد. باز 
آیت اهلل قاضي حاضر به ترک شهر نمي شود. 
عالمه جعفري از ایش��ان مي خواهد حداقل 
به زیرزمین خانه بروند. ایش��ان نمي پذیرد و 
مي گوید که تنگي نف��س دارد. در واقع این 
موضوع را بهانه کرده ب��ود. وقتي اصرارهاي 
عالمه جعفري را مي بین��د، مي گوید: »این 
مردمي که در دزفول هس��تند ب��ه اعتبار و 
گفته من در ش��هر مانده اند و دارند مقاومت 
مي کنند، بسیاري از اینها ممکن است در این 
وقت روز برایشان مقدور نباشد از شهر بیرون 
بروند یا امکان رفتن به زیرزمین را نداش��ته 
باش��ند. اینها ی��ا پاسدار و رزمنده هس��تند 
یا کارگر و رفتگر ش��هرداري ک��ه در سطح 
شهر دارند کار مي کنند و زحمت مي کشند 
یا پزش��ک و پرستارند که ش��ب تا صبح در 
بیمارستان کار مي کنند. ما به اینها گفته ایم 
در شهر بمانید و مقاومت کنید، حاال خودمان 
برویم داخل زیرزمین و اینها در معرض خطر 
و تهدید و تجاوز باشند؟ این درست نیست. 
»آیت اهلل قاضي عاقبت در سال 1364 در سن 

84 سالگي درگذشت.« 

عالمي كه دوست داشت يك بسيجي ساده باشد
نگاهي به زندگي جهادي آيت اهلل مجدالدين قاضي به نقل از چند رزمنده دزفولي

   عليرضا محمدي
نمي ش�ود به چهارم خرداد »روز مقاوم�ت، روز دزفول« رسيد و ي�ادي از روحاني 
عظيم الشاني نكرد که در دوران بمباران سخت شهر دزفول، در کنار مردم اين شهر 
ماند و بارها و بارها جانش را به خطر انداخت. »آيت اهلل سيد مجدالدين قاضي دزفولي« 
اولين امام جمعه دزفول پس از پيروزي انقالب بود که از ارکان اصلي مبارزه با رژيم 
طاغوت در اين شهر و همچنين استان خوزستان به شمار مي رفت. پيرمردي هشتاد 
و اندي ساله که مثل کوه در برابر بمباران وحشيانه دشمن ايستاد و از عوامل اصلي 

مقاومت، ماندگاري و نهايتاً تاريخ سازي مردم دزفول در دوران دفاع مقدس شد. 

  صغري خيل فرهنگ
در آماري که اخيراً توسط مسئوالن کنگره بزرگداشت شهداي روحاني کشور اعالم شد، نام شهيدان 
اصالني و دارائي به عنوان آخرين شهداي قشر روحاني ذکر ش�ده است. با احتساب اين دو شهيد 
گرانقدر، روحانيون 3890 شهيد داده اند. شهدايي که هر کدام در يک حادثه يا رويداد جان خويش را 
فدا کردند تا ايران اسالمي با قدرت به مسير خود ادامه بدهد. روايتي از زندگي شهيد حجت االسالم 

محمد اصالني و طلبه شهيد محمد صادق دارائي را پيش رو داريد.

ش�هيد محمد اصالني بر اين باور بود که نبايد 
فاصله طبقاتي وجود داشته باشد. طبق فرموده 
حضرت آقا بايد مردم در يک سطح باش�ند. او 
بسيار خدمت رساني را دوست داشت و مي گفت 
چرا بايد بين آدم هاي اين طرف شهر و آن طرف 
شهر تفاوت باشد. رسيدگي به امور مردم نيازمند 
و کار جهادي و خدمت رساني به نيازمندان و ايتام 
را دوست  داشت و با شوق فراوان انجام مي داد

از آيت اهلل قاضي و نقش ارزش�مندي 
که در دوران مقاومت دزفول ايفا کرده 
است، روايات و خاطرات بسياري برجاي 
مانده است. او اگر خواسته اي از مردم 
داشت، خود ابتدا به آن عمل مي کرد. 
اگر مي گفت در شهر بمانيد و مقاومت 
کني�د، خ�ود در رأس همه ام�ور بود

يكي از رزمندگ�ان دزفولي مي گويد: 
»ما که آن موقع رزمنده بوديم و در نماز 
جمعه شهر شرکت مي کرديم، با روحيه 
باالتري به جبهه برمي گشتيم. حضور 
شخصيتي همچون آيت اهلل قاضي در 
نماز جمعه و سطح شهر، روحيه بسيار 
بااليي ب�ه مردم و رزمنده ه�ا مي داد«
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